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‚ riewątpliwie będą specjalną 

   

RJER WILEŃSKI 
Nowogródzki, Grodzieński, Suwalski, Poleski I Wołyński 
  

Porozumienie krajów 

Ten sam temat, który myśmy po- 
ruszyli w niedzielę „A. B. C.* omawia 
we wczorajszym numerze: 

„Polska leży dziś pomiędzy dwo- 
ma wielkimi imperializmami, zmierza 
jacymi do gwałtownego upodabniania 
do siebie wszystkiego, co je otacza. 
Oczywiście, dążeniem każdego impe- 
rializmu jest rozszerzanie swych wpły 
wów, nie tylko politycznych, na 
wszystko co otacza własny naród. Są 
jednak różne metody działania, są je- 
dnocześnie różne cele, jakie poszcze- 
gólne imperializmy sobie stawiają. O- 
tóż sąsiadujące dziś z nami imperiali 
zmy: rosyjski i niemiecki, dążą do 0- 
siągnięcia swego celu środkami gwał- 
lownymi, a cel, który sobie stawiają, 
to całkowite i bez reszty pochłonięcie 
innych. 

Tego rodzaju dążenia przedstawia 
ja bardzo wielkie niebezpieczeństwo 

dla innych narodów, zwłaszcza zaś na 
Todów, które od Finlandii poczyna- 
jąc, a kończąc na Jugosławii, są po- 
łożone między tymi dwoma naroda- 
mi imperialistycznymi. 

Niebezpieczeństwo zwiększa fakt, 

że obydwa imperializmy są imperia- 

lizmami niechrześcijańskimi, nie zna- 
ją więc hamulców moralnych. 

W tych warunkach przed naroda 
mi środkowo: europejskimi staje wiel 

ie Zadanie: uratować własne istnie- 
nie i uratować nie tylko to, ale rów- 
nież istnienie kultury chrześcijańs- 

iej na wschód od Renu i Alp. Trzeba 
sobie bowiem zdawać z tego sprawę, 
że pochłonięcie tych narodów — to 
ograniczenie europejskiej kultury 

chrześcijańskiej jedynie do południo- 

Wwo-zachodniej i zachodniej Europy. 
W tych warunkach pomimo róż- 

aych sporów, jakie te narody dzielić 

mogą, powstaje wyższa solidarnoćś. 
wynikająca z poczucia konieczności 
zachowania własnego istnienia, rato 
wania odrębnego, a chrześcijańskiego 
typu kultury. W tych warunkach na- 
rody te, współdziałające w obronie 
włssnej i chrześcijaństwa, cieszyć się 

opieką 
Kościoła katolickiego, który już wy 

powiedział swe ważkie słowa potę- 
p: enia w stosunku do rosyjskiej formy 
imperializmu, jaką jest komunizm. 
Jak i w stosunku do pewnych wybu- 
jałości niemieckiego imperializmu 
współczesnego, reprezentowanego 
przez rasizm. Albowiem dla Kościoła 
katolickiego bliższe będą narody pra 
wosławne i protestanckie, ale bądź co 
bądź chrześcijańskie, niż dzisiejsza 
pogańska Rosja i dzisiejsze. będące 
ha niebezpiecznej drodze, Niemcy. 

Rola Polski będzie niewątpliwie 
Specjalna, choćby ze względu na to, 
iż jest ona narodem najliczniejszym, 
jak i z powodu tego, że w ogólnym 
Skupisku narodów, położonych w 
średkowo- wschodniej Europie, zajmu 
jc położenie centralne. 

I dlatego ze specjalnym zadowole 
niem należy obserwować obecne sto- 
Sunki polsko-litewskie, które po kil- 
unastoletniej przerwie zaczynają do 

chodzić do stanu normalnego. Kon- 

flikt bowiem polsko-litewski był jed 
Tą z poważniejszych przeszkód, któ- 
Tą stała na drodze porozumienia wal 
<zących o swój byt zagrożonych naro 
ów. Jednocześnie normalizacja sto- 

sunków polsko-litewskich przypomi- 
na dawne dzieje unii państwowej, ja 

© tej metody działania międzynaro- 
owego, całkowicie przeciwstawnej 

metodom zarówno rosyjskiej, jak i 
niemieckiej. Oczywiście, mowa tu o 

Metodach współdziałania, nie o for- 
Mie stosunku prawno- -państwowego. 

/ momencie dzisiejszym najbar- 
zagrożonym państwem środko- 

"europejskim _ jest niewątpliwie 
zechosłowacja. Imperializm niemiec 

dz; czeka tylko okazji, aby, doprowa- 
sdo likwidacji tego państwa. Na 

Šie 
wę   

tle Czechosłowacji występuje w całej 
jaskrawości paradoksalny. stan, jaki 
istnieje w Europie. W dobie dzisiej- 
szej zagrożona przez niemiecki impe- 
rializm Czechosłowacja znajduje 
swój główny punkt oparcia w im- 
perialistycznej Rosji, której cele na 
terenie południowo-wschodniej Euro 
Py są analogiczne do celów Niemiec. 
Dopiero więc porozumienie zagrożo- 
nych narodów wschodnio-środkowej 
Europy rozwikła i wyjaśni niesłycha- 
nie skomplikowaną sytuację tej częś- 
ci świata i da istotną podporę naro- 
dom, które chcą u siebie zachować ist 
niejący ład chrześcijański i zorgani- 
zować się w jego obronie”. 

Pomiędzy „Kurjerem Wileńskim 
i „A. B. C.“ istnieje więe całkowita 
zgodność w twierdzeniu, że najważ- 
niejszym celem polskiej polityki za- 
granicznej powinno być powiązanie 
ze sobą systemem sojuszów krajów. 
leżących pomiędzy Niemcami i Rosją 
od Adriatyku aż do Białego Morza. 

Cenne i nowe jest podkreślenie 
że podstawę do takiego porozumie- 
nia stanowi wspólna u wszystkich 
tych państw kultura chrześcijańska. 
kultura której się wyrzekły zupełnie 
obejalnie totalizmy rosyjski i nie- 
miecki, a < 

  

chrześcijańskich 
Pod tym względem koncepcja „A. 

B C.“ jest zgodna z oryginalną i in- 
ieresującą koncepcją wydanej w Wil 
nie na początku b. r. książki Bolesła- 
wa Święcickiego (ale nie Wita) p. t. 
„Unia krajów chrześcijańskich. 

Problem, jak z tego widać, jest ak 
tualny. Porozumienie państwom, po- 
łożonym między Niemcami i Rosją na 
rzuca się wprost samo przez się z nie 
cdpartą koniecznością. 

Przy szukaniu uzasadnienia nie 
tylko utylitarnego, ale i idealistyczne 
go dla tego porozumienia rzeczywiś- 
cie najlepszy jest chrystianizm (kato- 
licki, protestancki i prawosławny) bo 
najbardziej uniwersalny. 

Przechodząc do szczegółów, stano 
wisku „A. B. C.*, słusznemu w swym 
założeniu, trzeba jednak zarzucić nie 
przemyślenie do końca problemu cze- 
shosłowackiego, tak, jak to zrobiła 
„Polityka w artykule cytowanym 
przez. nas w ubiegłą niedzielę. 

Myślenie realne bowiem doprowa- 
dza do oczywistego wniosku, że dla 
Folski ma sens porozumienie z Cze- 
chami, a nie z obecną Czechosłowac- 
ją i dlatego zamiana Czechosłowacji- 
ziepka na narodowe Czechy leży w 

polskim interesie, 
P. Lem. 

Śródmieście Madrytu pod osniem artylerii 
MADRYT (Pat). Agencja Havasa 

donosi: dziś rano skierowali powstań 
cy ogień ciężkiej artylerii na central | 

ne dzielnice Madrytu. 
szkody są znaczne. 

Wyrządzone 

Brytyjscy i francuscy marynarze ranni 
od bomb powstańczych w Walencli 

MADRYT, (Pat). Agencja Reutera do- 
nosi: wczoraj rano w czasie bombardowa 
nia Walencji przez lotników  powstań- 
czych zostało ciężko rannych 3 marynarzy 

brytyjskich. Jeden z nich prawdopodob- 

nie umrze. Podczas bombardowania por- 
tu' trafiony został bombą francuski statek 
„El Djem”. Jeden z członków jego załogi 
zosłał, zabiły. 

WAŁENCJA, (Pat). Pożar parowca 
francuskiego „El Diem”, który trafiony zo 
stał wczoraj rano kombą, trwa nadal. Sta- 

tek będzie musiał być wyprowadzony po- 
za obręb portu. Połowę ładunku uratowa 
no. Jeden z członków załogi poniósł 
śmierć, kilku innych jest ranionych. Samo 
loty powstańcze bombardowały Sagonte 
I Castellon, nie powodując ofiar. 

Baterie przeciwlotnicze wystawita Francja 
na pograniczu z Hiszpanią 

PARYŻ, (Pat). Donoszą z Pergignan, 
że wobec ostatnich ataków samolotów hi 
szpańskich na pograniczne miasteczko 
francuskie Cerbere, francuskie władze woj 
skowe przedsięwzięły szereg środków 
bezpieczeństwa. Na wzgórzu otaczającym 
same miastecko umieszczono trzy baterie 
artylerii. Poza tym w pobliżu Cerbere 
znajdują się dwie sekcje  przeciwłotni- 
czych karabinów maszynowych. Również 
wzmocniono baterie przeciwłotnicze w 
Banyuls Sur Mer. Poza tym w okolicy roz 

mieszczono liczne aparaty podsłuchowe, 
sygnalizujące zbliżanie się samolotów. 

Na morzu w pobliżu Cerbere pełni 
straż kanonierka „Lassigny”, Zarządzenia 
te w najbliższych dniach mają być jeszcze 
bardziej wzmocnione przez przyjazd no- 
wych oddziałów artylerii pzreciwlotniczej 
i karabinów maszynowych. Poza tym co 
pewien czas nad Cerbere, Banyuls Sur 
Mer i portem Vendres patrolują myśliw 
skle eskadry irancuskie. 

720 oficerów i 8821 żołnierzy 
ubyło z szeregów włoskich w Hiszpanii 

RZYM, (Pat). 

Straty legionistów włoskich w Hiszpanii 
wynoszą od lutego ub. r. do maja br. 191 
oficerów I 1832 legionistów zabiżych oraz   

Oficjalnie komunikują: | 520 oficerów I 6476 legionistów rannych. 
6 oficerów I 157 legionistów zaginęło, a 
3 oficerów I 356 legionistów dostało się 
do niewoli. 

Hodża konferuje 
nad statutem mniejszościowym 

PRAGA (Pat). Premier Hodża w | Londynie Jana Masaryka oraz posła 
ciągu niedzieli kontynuował konferen 
cje z przedstawicielami partii Niem- 
ców sudeckch. W ciągu dnia dzisiej- 
szego premier zajmował się w dal- 
szym ciągu sprawami mniejszości i 
przyjął posła czeskosłowackiego w 

czeskosłowackiego w Warszawie Sla 
vika. 

Komitet polityczny ministrów ob 
radował dziś po południu a przedmio 
tem obrad był m. in. projekt RL 

narodowościowego. a   

  

Serdeczne przyjęcie p. min. Becka w Sztokholmie 

    

Min. Beck, po zwiedzeniu historycznego zamku szwedzkiego w Gripsholm, po- 
wrócił na specjalne zaproszenie szwedzkiej marynarki wojennej do Sztokholmu 
na torpedowcu szwedzkim. Na zdjęciu p. min. Beck (w czapce Yachł-Klubu) i p. 
Jadwiga Beckowa w towarzystwie min. Sandlera i jego małżonki, obok zamku 

Gripsholm, przed wyjazdem do Sztokholmu. 

  

Zwycięstwo polskie w wyborach 
na Siąsku Zaolzańskim 

MOR. OSTRAWA, (Pat). Ostateczny 
wynik wyborów w 32 gminach powiatu 
frysztackiego i czeskiego Cieszyna. 

(W jednej z tych gmin, Wierzbicy, li- 

sty polskiej nie wystawiono). 
Wyniki z 31 gmin są: Polacy zdobyli 

10.530 głosów i 299 mandatów. Czesi 

zdobyli 10.405 głosów i 237 mandatów. 
Niemcy zdobyli 1,294 głosów i 10 manda 
tów. Komuniści zdobyli 1.966 głosów I 

10 mandatów. Żydzi zdobyli 85 głosów I | 
1 mandat. 

W zestawieniu z wyborami parlamen- 
tarnymi w r. 1935 Polacy zdobyli o 2.941 
głosów więcej. 

Czesi zdobyli w porównaniu z rokiem 
1935 tylko o 659 głosów więcej. 

Komuniści w porównaniu z rokiem 
1935 zdobył o 3.158 głosów mniej (w 
r. 1935 mieH 5.124 zł.). 4 

Mjr Makowski już w Natalu 
WARSZAWA (Pat). Polskie Linie 

Lotnicze „„Lot* otrzymały depeszę z 
Natalu, w której major Makowski do 
nosi, że lądował w Natalu 29 bm. o 
godz. 14,25, według czasu miejscowe 
go. 

Z okazji $iwytów mjr. Makowskie 
go prasa brazylijska przypomina skok 
przez Atlantyk mjr. Skarżyńskiego, 
podnosząc wałory polskiego lotniet- 
wa, lotników i konstruktorów. Prasa 
nazywa lot polski „lotem przyjaźni”, 

Niemcy nie płacą długów austriackich 
LONDYN (Pat). Rokowania ja- 

kie się odbywają pomiędzy rządem 
niemieckim, a delegacją brytyjską, u- 
tknęły na martwym punkcie. Rząd 
niemiecki oświadczył, że nie uważa 
się za legalnego sukcesora jeżeli cho- 
dzi o długi austriackie. W. Brytania 

nie przyjęła swego czasu długu w 

Transwalu twierdzą przedstawiciele 
niemieccy, i jako dalszy argument 
wskażują na to, że pożyczka udzie- 

lona w 1932 roku Austrii i gwaranto | 
! wana przez rząd brytyjski, miała na 

celu uniemożliwienie Auschlussu. Po- 
nieważ pożyczka ta miała charakter 
polityczny, rząd niemiecki nie uważa, 
uby miał spłacać tę pożyczkę. 

O ile rząd niemiecki trwać będzie 
przy swym stanowisku W. Brytania 
nałoży prawdopodobnie clearing na 
stosunki płatnicze pomiędzy Rzeszą a 
W. Brytanią. Należy zaznaczyć, że 0- 
gółem obsługa pożyczki austriackiej 
wohbee W. Brytanii wynosi pół miłio- 
na funtów szterlingów rocznie. : 2



  

2 & 

Jak zg 
LONDYN, (Patj. © wydarzeniach, któ 

rych ofiarą padł płk. Konowalec, kore- 
spondent PAT w Londynie otrzymuje ze 
źródeł holenderskich następujące szcze- 

góły: 
W poniedziałek 23 maja o godz. 11,20 

przed południem pociągiem pośpiesznym 
z Niemiec przybył do Rotterdamu pewien 
osobnik nazwiskiem Nowak, mający pasz 
port niemiecki. Wprost z dworca Nowak 
udał się taksówką do Grand Hofel Cen- 
tral, gdzie zajął pokój nr 104. Do reje- 
stru hotelowego osobnik wpisał się jako 
Nowak. Spory kufer Nowaka, walizka 
oraz maszyna do pisania zosfały wniesio 
ne na górę do pokoju. Maszyna do pisa- 
nia, jak później ustalono, młała ukraińskie 
litery. Nowak wyjął swe podróżne przy 
bory i po umyciu i ogoleniu wyszedł па 
miasto. Przed wyjściem rozłożył na łóżku 
nocną bieliznę I na nocnym stoliku poło 
żył książkę niemiecką „Die Geschichte der 
faschistischen  Bewegung"”. _ Wszystko 
wskazywało, na to, że Nowak ma zamiar 

- rychło powrócić do hotelu i odpocząć: po 
podróży. 3 

Nowak skierował się na główny skwer 
Rotierdamu Coosingel I wstąpił do poło 
žonej tam kawlami „Atlanta“. Usiadlszy 
przy stoliku, blisko okna od ulicy, Nowak 
zażądał kieliszka „Cherry”. Kelner zwró- 
cił uwagę na gościa który w południe żą 
dał „Cherry”, co w Holandii jest rzeczą 
niespotykaną. Po kiiku chwilach około 
g. 12 do kawiarni przybył nowy osobnik 
wysoki brunet 1 zobaczywszy Nowaka, 
przysiadł się do niego. Kelner zwrócił się 
do niego z zapyfaniem co zamawia i, sły 
sząc, że obaj rozmdwłają w nieznanym 
mu języku, zapytał po niemiecku, na co 
otrzymał odpowiedź „ein Pilsner". Kel- 
ner zauważył, że nowoprzybyły gość do- 
reczył Nowakowi pakiet średniei wielkoś 
ci, wyglądający jakby zapakowana ksiaż- 
ka. Po doreczeniu tego pakietu, który No 
wak polożył obok siebie na krześle, póź 
nieiszy przybysz haustem wypił piwo i nie 
zapłaciwszy, pożegnał się z Nowakiem. I 
szybko wyszedł z kawiarni. Nowak po- 
siecział jeszcze chwilę, a następnie, wło 
żył pakiet do zewnętrznel kieszeni mary- 
narki, wyszedł z kawiarni, kierując się po- 
woli przez Coolsingel z powrotem do 
swego hotelu, : 

Gdy zegar na Coolsingel wskazywał g0 
dzinę 12.15 w południe nastąpiła nagle 
ekspioazja, wskutek której Nowak został 
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Senato: Wojtek-Malirowski 

® 6 
Senator Marian Malinowski wiceprezes 

Wydziału Wykonawczego Zjednoczenia 
Polskich Związków Zawodowych będąc 
w Wilnie w dniu 29 maja br. podczas 
dwugodzinnego wykładu na kursie uświa 
domienia społecznego, zorganizowanym 
przez Pracownicze T-wo Oświałowo-Kul 
turalne im. Słefana Żeromskiego w Wilnie 
omówił problemy socjalno-polityczne. 

W godzinach popołudniowych, po 
odbyciu konferencji z Prezydium ZPZZ w 
sprawach organizacyjnych — sen. Mali- 
nowski odjechał do Warszawy. 

„Orbis” w Kłajpedzie 
Dziennik „10 Centu” donosi, że w naj 

bliższym czasie w Kłajpedzie zosłaną oł- 
warte polskie biura podróży, między in- 
nymi biuro Polskich Linii Lotniczych 
„Lot“, biura turystyczne „Orbis” i od- 
dział. „Gdynia—Ameryka”. Biura te bę- 
dą oe wycieczki z Litwy do 
Polski. 

RZZEZNOPC ZKZ TOOKEZYR RERZOTOPEZURZE TCA 

Telefunken rozbudowuje 
w Grecji sieć radiową 
W. dziedzinie radia Grecja stała dotąd na 

szarym końcu. Dopiero przed kilku tygod- 

niami rząd grecki zdecydował się na roz- 

budowę sieci radiowej w całym kraju przy- 

czym powierzył światowej firmie Telefunken 
wybudowanie trzech stacyj radiowych. 

Pierwsza stacja radiowa o mocy 100 Kw. wy- 

budowana zostanie w stolicy Grecji w Ate- 
nach, druga o mocy 15 Kw. w Sałonikach, 
a trzecia na wyspie Korfu. Wszystkie stacje 
pracować będą na falach średnich. Stacje 

wyposażone zostaną przez Telefunken w 

wlasne ołbrzymie lampy nadawcze oraz w 

,był-do Rotterdamu odebrać od Konowal- 

| zeznań Baranowskiego, Konowalec udał 

  najnowsze urządzenia techniczne. 

| „KURJER” (4466). 

inął Konowalec 
rozerwany na kawałki. Eksplozja spowo- 
dowała również poranienie kilku osób, 
które przechodziły obok Nowaka. Policja 
znalazła wśród zwłok paszport Nowaka, 
jak również kwit hotelowy, wobec czego 
natychmiast zarządzono rewizję w hotelu 
w pokoju nr 104. Rewizja wykazała, że 
wśród bagażów zabitego znajdował się 
obfity: materiał -propagandowy. ukraiński, 
z czego wywnioskowano, że zabity był 
zalnteresowany w akcji ukralńskiej. Dokła 

dniejsze zbadanie paszportu wykazało, 
że jest on sfałszowany. ; 

Tego samego dnia o godz. 4 po pol. 
samoloiem czeskich linij lotniczych przy- 
był do Rofierdamu osobnik, mający pasz- 
port na nazwisko Władysław Bora, oby- 
wałela czechosłowackiego. Przybyły udał 
się najpierw do hofelu „Atlanta” I dowie 
dziawszy się, że Nowak tam się nie za- 
trzymał, udał się się do hotelu „Ceniral”, 
dopyfując się o Nowaka, nie wiedząc, że 
padł on ofiarą zamachu. Portier hotelowy 
zawiadomił policję, która natychmiast 
przybyła I aresztowała Borę. Bora z po- 
czątku odmawiał wszelkich zeznań. Gdy 
oznajmiono mu, że Nowak padł ofiarą za 
machu, nie chciał z początku wierzyć, wo 
bec czego zawieziono go na Coolsingel, 
gdzie leżały zabezpieczone włoki Nowa- 
ka. Gdy Rora włoki zobaczył, zemdlał na 
miejscu. Dopiero następnego dnia rzeko- 

my Bora, który twierdził przed tym, że 
jest obywatelem czeskim, urodzonym w 
r. 1906 w Pradze. a którego paszport oka 
zał się również fałszywy, złożył obszerne 
zeznanie I ujawnił, że nazywa się Włady- 
sław Baranowski. Onajmił on następnie, 
że zabitym jest Eugeniusz Konowalec. 
« Baranowski zeznał, że w niedzielę, bę 

dąc w.aWiedniu otrzymał od Konowałca z 
Berlina telefoniczne polecenie. aby przy 

ca większą sumę pieniężna.  Umówiono 
spotkanie w Rotferdamie o 4 po południu. 
Ponieważ Baranowski nie móał już zdą- 
Żyć, aby przviechać na czas kolela, udał 
się da Reterdamu samolotem. - Wedłuo   

się do Rotterdamu samolotem. Według 
z pewnym osobnikiem, figurującym pod 
nazwiskiem Wałuch, z którym Konowalec 
utrzymywał już od przeszło roku kontakt. 
Konowalec spotykał się już z Waluchem 
poprzednio kilkakrotnie, m. in. również 
w Rotterdamie. Waluch przekazywał Ko- 
nowalcowi paczki z zawartością pienięż- 
ną, ale raz jeden zamiast pieniędzy w 
paczce okazały się słodycze I papierosy. 

Otoczenie  Koncwałca, Baranowski 
jak również małżonka Konowalca — od 
nosili się z wielką nieufnością do Walu- 
cha i ostrzegali Konowalca przed nim. 
Gdy Waluch doręczył Konowakowi pa- 
czkę z papierosami, otoczenie Konowalca 
nie dopuściło, by Konowalec papierosy 

fe palił, ponieważ cbawiano się, IŁ mogą 
być zatrute. Baranowski przekonany jest, 
że Waluch jest agentem GPU. Tym ra- 
zem paczka, kiėrą Waluch doręczył Ko- 
nowalcewi, zavderała bombę zegarową, 
która wybuchła wkrótce, gdy Waluch się 
oddalił. 

Poerzeb Konowalca odbył się w sobo 
fę w Rotferdamie. Ponieważ okazało się, 
że Konowalec był obywatelem litewskim, 
na pogrzebie okecny był konsul litewski 
w Rótterdamie. Obecna była również żo 
na Konowalca, która przybyła w piątek do 
Rotterdamu. Poza fym z Wiednia przybyli 
dwaj delegaci ukraińscy, niewymienienł z 

nazwiska. 

Dla ustalenia wszystkich szczegółów 
zamachu, które mogłyby daprowadz!S do 
schwytania mordercy Konowalca, policja 
holenderska skoamunikowała sie z policią 
niemiecką I trzech przedstawicieli nie- 

mieckiej pelicii politycznel bawl obecnie 
w Rofferdamie, współdziałając 4 policją 

1 holenderską. 

Nagroda 74 schwwłen'a mordarcy 
HAGA, [Рай. Jak donosi holenderska 

agencja telegraficzna, rząd wyznaczył wy 

soką nagrode za chwytanie  Wallucha. 

sprawcy zamachu na Konowalca. 

Luki 

Rumuński szef sztabu generalnego 
gościem Polski 

WARSZAWA, (Pot). Szef rumuńskie- 
go szłabu generalnego gen. Jonescu wraz 
z towarzyszącymi mu oficerami przybył 

do Warszawy rano w poniedziałek 30 bm. 
W pierwsym dniu pobytu gen. iones- 

cu złożył wizyty oficjalne: szefowi sztabu 
głównego, ministrowi spraw wojskowych, 
ministrowi spraw zagranicznych i prezeso 
wi rady ministrów. Został również przyję 
ły na audiencji przez generalnego inspek-. 
tora sił zbrojnych oraz wpisał się do księ 
gi audiencjonalnej u Pana Prezydenta R.P. 
Po audiencji u generalnego inspektora 
sił zbrojnych cała delegacja rumuńska zo- 

stała przedstawiona Panu Marszałkowi Pol 

ski, który następnie udekorował gen. Jo- 
nescu wielką wsłęgę orderu odrodzenia 

Polski. 
O godz. 13.30 szef rumuńskiego szta- 

bu głównego złożył wieniac na grobie 
Nieznanego Żołnierza w asyście kompa- 
nii honorowej i przy dźwiękach rumuńskie 

go i polskiego humnów narodowych. 
O godz. 14 goście rumuńscy byli po- 

dejmowani przez szefa sztabu głównego 
gen. Słachiewicza śniadaniem, podczas 
którego obaj szefowie sztabu. wygłosili 
przemówienia, podkreślające wielką wa- 
gę i niezmienną trwałość przymierza pol 

sko-rumuńskiego. 

Obrady synodu ewang.-reformowanego 
„w.Wilnie 

W dniu 29 bm., po odroczeniu obrad, | 
uczestnicy synodu złożyli hołd na miejscu 
stracenia bohaterowi narodowemu współ 
wyznawcy Szymonowi Konarskiemu, gdzie 
ks. Kurnatowski odprawił krótkie modły, 
a prezydent konsystorza B. Herman-lżyc 
ki podał obecnym zwięźle historię odkry 
cia miejsca stracenia Szymona Konarskie- 
go i ufundowania głazu pamiątkowego na 
tym miejscu przez konsystorz przed 15 la 

ły, zaznaczając, że w przyszłym roku przy 

pada setna rocznica bohałerskiej śmierci 

Konarskiego. Plac u zbiegu ul. Archanie!- 
skiej i Szczygiel, gdzie stoi pomnik, został 
w tym roku uporządkowany, a pomnik od 
nowiony kosztem konsysłorza ewangelic- 
ko-reformowanego. W złożeniu hołdu 
uczestniczył również superintendent koś- 
cioła ewangelicko-reformowanego na Lit 
wie ks. senior Jakobenas. 

Spod pomnika Konarskiego udali się 

uczestnicy na cmentarz ewangelicki przy 

Wileńszczyzna może 
W dn. 30 bm. odbyła się w Wilnie 

w lzbie Przemysłowo-Handlowej konfe- 

rencja eksporłerów, zwołana z okazji przy 

jazdu do Wilna konsula R. P. w Bombaju 

(Indie) dr E. Banasiūskiego. 
Na wstępie wicedyr. Izby M. Szyszkow 

ski zobrazował sytuację naszego eksportu 

do Indyj, podkreślając konieczność roz- 
szerzenia wachlarza towarów  %ywożo- 

nych na ten rynek, będący w stanie wchło 
nąć dość znaczną iłość polskich towarów. 

Jest to tym bardziej ważne, że nasz bilans 
handlu z Indiami jest zdecydowanie ujem 

n 

  

Serial dr Banasiński zóbrazował wa- 
runki pracy eksporterów na terenie Indyj,   które są tam bardzo swoiste. Eksport do 
Indvi bowiem opiera się głównie na agen 

ul, M. Pohulanka, gdzie odprawiono mo- 

dły nad grobami pcchowanych tam super 

intendentów kościoła „Jednoty  Litew- 

skiej” (nazwa dawniejsza). 

* W drugim dniu obrad, w poniedziałek 

przed południem, odbyła się sesja ducho 

wnych. W południa prezydium synodu w 

osobach dyr. synodu adw. Szyszkowskie- 

go, zasł, superintendenta ks. Kurnatowskie 
go i prezydenta konsystorza Br. Herman 

Iżyckiego złożyło wizytę wojewodzie L. 
Bociańskjemu. Plenarne posiedzenie sy- 

nodu rozpoczęło się o g. 18, na kłórym 
odczytano memoriały i kanony z poprzed 
niego synodu oraz składano sprawozda- 

nia: 1) konsysłorza z wykonania memoria 

łów, 2) z działalności konsystorza za rok 

ubiegły, 3) komisji rewizyjnej, 4) komisji 
prawniczej, 5).delegatów do Rady koś- 

ciołów ewengelickich, 6) komisji bibliote 
cznej i archiwalnej, 

ekportować do Indyj 
łach, podczas gdy składy towarowe nie- 
mal tam nie istnieją. 

Nasłępnie p. konsul odpowiadał na 
pytania eksporłerów, omawiając możliwoś 
ci eksportowe w poszczególnych bran- 

żach, po czym odbył z eksporterami roz- 
mowy indywualne. 

W konferencji brali udział przedstawi- 
ciele następujących branż: przemysłu ra- 
dio-technicznego, gumowego, dyktowe- 
go, włókienniczego, futrzarskiego, wyro- 
bów szklanych, przetworów grzybowych 

i drobiowych. 

Na konferencji skonsłatowano dość 
znaczne możliwości zwiększenia naszego 

eksporiu do Indyj oraz zgłosono wiele po 
stulatów z zakresu organizacji eksportu.   

Prof. W. Staniewicz 
przewodniczył obradom Międzynarodowego 

Instytutu Rolni 
Prof. Witold Staniewiez, który jak 

już donosiliśmy, wyjechał jako dele- 
gat Polski na Kongres Międzynarodo 
wego Instytutu Rolniczego w Rzymie 

czego w Rzymie 
(International Institut d'Agriculture), 
został wybrany wiceprezesem Kongre 
su i w tej roli przewodniczył obra« 
dom reprezentacji rolniczej świata. 

Wegetacja Sekcji Exon. Wil. Izby Rolniczej 
Jak wiadomo wiosną b. r. podczas 

ostatniej Rady Wileńskiej Izby Rolniczej, 
na skutek atmosfery, jaka się w czasie 
obrad wytworzyła, prof. W. Staniewicz 
zrzekł się przewodnictwa Sekcji Ekono- 
micznej Wil. Izby Rolniczej. 

Obecnie dowiadujemy się, że wiceprze 

  

wodniczący Sekcji pos. Dębicki zwoływał 
posiedzenie Sekcji. W obradach tej do- 
tąd bardzo ożywionej i ruchliwej. sekcji 
wzięło udział zaledwie parę osób. Więk- 
szość członków na zebranie wcale nię 
przybyła, 

Grad i ulewa 
niszczą osiedla i dregi w Czechach i Rumunii 

PRAGA (Pat). Niebywała ulewa, jaka spa 

dła w okolicach wsi Hartmanow (północne 

Czechy) zatopiła i zniszczyła całkowicie 4 

domy, 20 silnie uszkodziła a 7 domów grozi 

zawaleniem skutkiem podmycia fundamen- 

tów. 

Jedna z mieszkanek wsi, 60-łetnia Anna 

Ueizold, chroniąc się przed potokami wody. 

uciekła na dach, a gdy po p:łgodzinie woda 

wezbrała, dach się zawalił a nieszczęśliwa 

kobieta utonęła. 

Betonowy most pod ią wsią wody znios 

ły całkowicie. Uprawy na okolicznych po 

lach stoją pod wodą i należy je uważać za 

stracone. Szkody obliczają na 15 miln. ko- 

10n, 

CZERNIOWCE (Pat) Powiat Botosani na 

Bukowinie nawiedziła silna burza gradowa, 

która zniszezyła całkowicie zasiewy. Z po- 

wodu gradu, który osiągnął wielkość ku. 

rzeych jaj, w Botosanach woda zalała do- 

my, a w Puhoin zginęło kilka stad owiec, 

zmiecionych przez wodę. 

Palestyna będzie przyżączona do Egiptu? 
Jeszcze dwa projekty załat 
LONDYN, (Paf). Dziennik arabski „Fa- 

lastin“ na podstawie rozmów z emirem 
Abdullahem ogłasza następujący plan za 
łatwienia sprawy palestyńskiej, przypisy- 
wany powszechnie emirowi transjordanii 

Abdullahowi. 
Proponuje on stworzenie połączonego 

państwa, składającego sie z Palestyny I 
Transjordanii, w którym Żydzi posiadali- 
by na obszarach zamieszkałych przez Ży- 

dów autonomię. Zasady tej autonomii mia 

łyby być ustalone w mieszanej komisji, 

składająceł się z Arabów, Żydów I Brytyj 

czyków. Ta autonomiczna część żydow- 

ska kraju posiadałaby proporcjonalną re 

prezentację w ciałach ustawodawczych I 

w rządzie. Dozwelony zostanie pewien uz 

godniony rozmiar przypływu ludności ży 

dowskiej do obsaru aufonomicznego. 

Plan ten emir Abdullah proponuje wypró- 

bować na 10 lat pod kierownictwem Bry- 

fanii. 

Obok tego planu w Londynie obiega 

lą pogłoski o Innym planie na podstawie 

którego Palestyna I Transjordania mialy- 

by wraz z Syrią zostać połączone z Egip- 

tem I utworzona zostałaby federacja z kró 

lem Farukiem jako jej głowa. Warunkiem 

Nasiona i flance 
do udekorowania balkonów — rolecą 

‚ W/. WWIE LIEER w Wilnie 
ul. Sadowa 8, tel. 10-57 

ul. Zawalna 18, tel. 19-51 

  

Dziennikarze u p. Premiera 
WARSZAWA (Pat). Pan Prezes 

Rady Ministrów gen. Sławoj-Skład- 

kowski przyjął dziś Wydział Wyko- 

nawczy Związku Dziennikarzy R. P, 

wybrany na walnym zjeździe w dniu 
15 b. m. 

„O pozytywny program w sprawie 
żydowskiej * 

Odczyt przez radie dyrektora 
: Katelbacha 

WARSZAWA (Pat). Dnia 31 bm. 
o godzinie 19,20” dyr. Tadeusz Katel- 

bach, członek prezydium Rady Naczel 

nej O. Z. N. wygłosi przez radio od- 
czyt p. t. „O pozytywny program w 

sprawie żydowskiej". 

Polska delegacja kolejowa | 

“| qr Litwie 
RYGA (Pat). Dziś przybywa do Ko 

wna polska delegacja dla przeprowa- 
dzenia rozmów w sprawie zawarcia 
taryfowej i frachtowej umowy kolejo 
wej. i 

Lotnictwo niomisekie z wizytą 
w Jagosławii 

BIAŁOGRÓD (Pat). W niedzielę 
przybyła do Białogrodu niemiecka es 

kadra lotnicza z Greifswaldu, składa 

jąca się z 38 samolotów myśliwskich 
Samoloty te wezmą udział w pierw- 
szej międzynarodowej wystawie lotni 
czej w Białogrodzie. Dowódca eska- 
dry niemieckiej gen. mjr. Foerster z0 
stał przyjęty przez jugosłowiańskiego 
ministra wojny. . i 

wienia sprawy palestyńskiej 
byłoby wyrażenie zgody Arabów na osie 
dienie jeszcze milliona Żydów w Palesty 
nie. 

Plan ten napofykać ma jeszcze na tru- 
dności ze strony Francji, kłóra ma wątpli 
wości co do przyłączenia się Syrii do tej 
federacji. Obydwa plany wskazują na to, 
że propozycja podziału Palestyny nie jest 
popularna | wysuwane są rozmaite plany 
altertafywne, aby uniknąć podziału. 
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"Inwestycje USB 
W jednym z poprzednich numerów 

„Kurjera” donieśliśmy o projekcie budo- 

wy kliniki chirurgicznej USB. Jak obecnie 

komunikują nam ze źródeł miarodajnych 

wiadomość ła w szczegółach nie jest 
ścisłą, ponieważ roboty w żadnym wy- 
padku nie rozpoczną się w lipcu i koszto- 
rys robół nie odpowiada sumie przez nas 

wymienionej. 
Obecnie władze uniwersyteckie za- 

biegają o wyasygnowanie większych kre- 

dytów na potrzeby inwestycyjne Uniwer- 

sytełu Wileńskiego. Program zamierzo- 
nych robót obejmuje budowę wszystkich 
klinik a ile oczywiście nie zawiodą sta- 
rania o sfinansowanie tych zamierzeń. 

Kliniki, mieszczące się obecnie na 
Antokolu, dotkliwie odczuwają órak do- 

statecznej ilości lokałi, 
rozwój. 

List do Redakcji 
Wielce Szanowny Panie Redaktorze! 

W poczytnym Pańskim dzienniku, w nrze 
z dnia 22 bm. znalazła się notatka pt. „Bo- 

cheńscy i Mackiewicz”, która mogłaby. w 

czyielniku wzbudzić mniemanie, jakoby 

działalność publicystyczna red. Mackiewicza 

wzbudzała „krytyczny osąd”, m. inn. u niżej 

podpisanego. 

W imię prawdy pragnę sprostować to 

znniemanie. Odczyt mego brata Adolfa we 

Lwowie nie zawierał bynajmniej akcentów 

wregich red. Mackiewiczowi, jak to przed- 
siawiły niektóre pisma. Co do mnie, stano* 

w'sko moje w stosunku do red. Mackiewi- 
cza nie zmieniło się ani na jotę od tego ja* 

kim było gdy okazał mi tyle zaufania, że po- 

wierzył na czas swego wyjazdu redakcję 

„Słowa”. Pewne różnice w rzeczach tak“ 

tycznych i wewnętrzno politycznych, żadną 

m'arą nie mogą wpłynąć na zmianę mojej, 

przyjaźni do osoby Pana Redaktora Mackie 
wicza, którego uważam za najbardziej nta+, 

lentowanego, odważnego i bezinteresownego 

dziennikarza w Polsce współczesnej. 

Z wysokim poważaniem: 

Aleksander Bocheński. e 

Ponikwa. 29.V 1938 r. 
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„KURJER“ [4466]. 

Płynne złoto na Pomorzu 
Czy Polska będzie miała nowe zagłębie naftowe ? 

Od pewnego czasu Pomorze Żyje 
pod wrażeniem poszukiwań nafty na 
tzw. Pałukach w trójkącie między 
Inowrocławiem, Bydgoszczą i Żni- 
nem. „Goniec Warszawski zamiesz- 
rza na ten temat następujący repor- 
taż: 

„Pisaliśmy już o tym, że w razie 
odkrycia większych kawern ropy naf 
łowej, powstałby w tym miejscu prze 
mysł naftowy z wieżami wiertniczy- 
mi, zbiornikami ropy, rafineriami, ła- 
boratoriami dla produktów z rafine- 
rii ropy itd. 

Badania tego terenu robione były 
już przed wojną przez Niemców, ale 
przerwała je wielka zawierucha w 
1914 roku. 

Dopiero od kilku lat przypomnia- 
Po sobie o badaniach prowadzonych 
przez geologów niemieckich i zaczęła 
się szerzyć legenda o wielkich skar- 
bach kryjących się pod ziemią  Naj- 
pierw stwierdzono, że ryby w sta- 
wach, strumykach i sadzawkach w 

okolicach Barcina, Pakości, Żnina 
zdychają. Nie można było tych wód 
zarybić, a przy bliższej analizie stwier 
dzono, że na powierzchni wód pły- 
wają oka, jakby z tłuszczu, że woda 

w niektórych miejscach posiada 

SMAK I ZAPACH NAFTY. 

O faktach tych mieszkańcy zawia 

PZEERREYZEZE ODC: TRZA WEEREW COS 

Cicho sza 

List 17-letniego 

maturzysty 
Kochany pszyjacielu! 

Pytasz co słychać w Wilnie. A no nic, 

tryndza i matura. Z Placu Katedralnego ro- 

bią Forum Samum. Otrzymałem dwujkę z 

Griegrafii, ale już poprawiłem się i mam 

trujkę z minusem i zdaje się, że dostanę 

matórę. 

Niedawno na ulicy Antokolskiej był stra- 

szny wypadek. Jeden pijany facet prowadził 

auto, a drugi trzymał pijaną kelnerkę na 

kożanach, W jechali na słup i szlus. 

W kraju niby to obowiązuje ochrona 

«ccnej prący kobiet. A we wszystkich knaj- 

Pach siedzą do 2 w nocy goście i piją z kel- 

Nerkami. A jak kelnerka nie pije, to gos- 
Fodarze wyrzucają. 

Czemu to tak jest? W całym krajku 
tiwijają się zgrajki przeuspołecznionych ba- 
beczek, a żadna nie zwróci na to uwagi. 

Pcwiadam Ci, moj Franeczku, že blagieczka 

jest w krajeczku. 

Mickiewicza drewnianego postawili na 

Mickiewicza, a potem przetaszczyli na Orze- 

szkową. Przetaszczą na Ofiarną, a potem 

będą stawiać, ale nie wiedomo gdzie. 

W biegó na 1 7metrów wygrał Loluś. 
Wczoraj, jak szet po Bernardynce, to wszyst 

kie uczenice w szept... Loluś, Loluś, Lołuśl... 

Jakby samego Gurę zobaczyły. Trenóję się 

na 11 metrów i zobaczysz co nie dam się. 

Więcej nie mam co pisać. Nie interesno. 

Deszcz spad, ojciec w 7 niebie, czego i To- 

kie życzę, bo mnie już rower spat z dżdżem. 

Do widzenia. 

Serwus Stary, 

Twuj Józik. 

N. N. N. 

NTA KRISTINA 

Fotograf zPalermo 
Nowela 

  

domili urząd wojewódzki w Pozna- | 
niu, no, i po paru latach zjechały na 
miejsce ekspedycje geologów, które 
zaczęły badać teren. Nie ulega naj- 
raniejszej wątpliwości, że od Inowroc 
ławia na zachód ciągną się olbrzymie 
parosetmetrowej grubości żyły. soli, 
a nafta bardzo często występuje obok 
seli. Pokłady soli odkryte w Inowroc- 
ławiu nie są nawet w dziesiątej części 
tak wielkie, jak te, które ciągną się 
od Inowrocławia w kierunku Pakoś- 
ci, Barcina, Żnina i Kcyni. Jeżeli jed- 
iocześnie stwierdzono istnienie śla- 
dów ropy naftowej w wodach oraz 
gazu ziemnego w błotach, wypycha- 
nego z głębi ziemi, to nie ulegało już 
wątpliwości, że ropa w tych miejs- 

cach znajduje się. Ale nie wiadomo 
w jakich ilościach. 

BEZ WIERCEŃ PRÓBNYCH. 

nie można stwierdzić czy ilości jej są 
tak duże, że eksploatacja na szeroką 
skalę opłaci się. Odrazu jednak nale- 
żało na sprawę patrzeć raczej optymi 
stycznie, albowiem ropa naftowa niz 
dy samoistnie nie wytryska z ziemi, 
lecz trzeba się do niej dowiercić, i to 
często na dużą głębokość. Podobne 
ślady ropy zaobserwowano w zagłę- 
Liu drohobyckim i borysławskim w 
Małopolsce wschodniej przed 100 la- 
ty, kiedy jeszcze o wierceniach i stwo 
rzeniu wielkiego przemysłu zupełnie 
nie myślano. 

Badania prowadzone były w wiel- 
kiej tajemnicy, przede wszystkim dia   tego, ażeby nie wytworzyć. gorączki 
ECS RES 

naftowej i zgubnej spekulacji jeszczė 
wtedy, kiedy w ogóle nie wiadomo 
było, czy nafta jest. Dziś wiadomo, 
że w tym okręgu nafta się znajduje, 
nie wiadomo tylko w jakich ilościach. 
W obecnym stadium badań chodzi o 
stwierdzenie, czy są duże kawerny 
pod ziemią i na jakiej głębokości. 

Pierwszy szyb wiertniczy już za: 
łożono w Zalesiu pod Barcinem. Ma 
on 22 metry wysokości i wiercenia 
głębokie rozpoczną się natychmiast 
po zmontowaniu specjalnych, najno- 
wocześniejszych maszyn, sprowadzo: 
rych za kilkadziesiąt tysięcy z Ame- 
ryki. Badania prowadzi znany geolo3 
prof. Piasecki z ramienia Państwo- 
wego Instytutu Geologicznego. Zapu- 
szczono już pierwsze sondy i stwier 
dzono, że ropa pod ziemią jest! 

Może być, że już w niedalekich 
miesiącach będziemy świadkami wy- 

puchu pierwszego szybu naftowego 
ua Pomorzu i że to, czego szukali 
bezowocnie geologowie niemieccy, 
dokonane będzie przez Polaków. Dla 
rozwoju Pomorza otworzą się wręcz 

FANTASTYCZNE MOŻLIWOŚCI. 

Rolnicza ta część kraju może stać 
się wielkim ośrodkiem  przemysło- 
wym i dać chleb wielu tysiącom ludzi. 
A przecież, nie warto może dodawać, 
jak nafta w okresie motoryzacji ar- 
mii i komunikacji, jest nam potrzeb- 
na. Zagłębie borysławskić z wielkiej 
rcli, jaką odgrywało przed wojną, 
spadło do najmniejszych źródeł ropy 
na świecie. Może zastąpi je rokujące 
nadzieje zagłębie pałuckie*. 

Kto będzie dyrektorem teatru ? 
Magistrat wileński zwołuje nadzwyczajne posiedzenie Rady 

Ną najbliższy czwartek Magistrat | 
postanowił żwołać nadzwyczajne po- 
siedzenie Rady Miejskiej, na którym 
znajdzie się sprawa wydzierżawienia 
teatru miejskiego na Pohulance. 

Zapowiedź tego posiedzenia w sfe- 
rach artystycznych i teatralnych na- 
szego miasta wywołała duże zaintere 
sowanie. 

Trzeba zaznaczyć, że wybór dy- 

rektora należy całkowicie do kompe- 

lencji Magistratu, zwoływanie zaś w 

tej sprawie nadzwyczajn. posiedzenia 

Rady | Miejskiej ma specjalne znacze- 

nie. Magistrat nauczony widocznie 

tym, że Rada Miejska nie przyjęła do 
zatwierdzającej wiadomości wyboru 
dra Bujańskiego, pragnie obecnie uch 
ronić się od podobnych niespodzianek 
i, powziąwszy decyzję, pragnie ją od- 
razu przedłożyć na plenum Rady, by 
miasto nie znalazło się raz jeszcze w 
przykrej sytuacji, _ odwoływania   swych postanowień. 

Jak dotychczas w trwającym prze 
sileniu teatralnym nie zaszły żadne 
zmiany. Posiedzenie kolegialne Ma- 
gistratu w sprawie wyboru nowego 
dyrektora odbędzie się jutro we śro- 

dę. Na posiedzeniu tym zapadnie de- 
cyzja, którą Zarząd Miejski przedło- 
ży na czwartkowe plenarne posiedze- 
nie Rady Miejskiej. 

Jak już pokrótce donosiliśmy w 
numerze wczorajszym kandydatura 
dra Bujańskiego, mimo niezatwier- 
dzenia jej przez Radę Miejską, nie jest 
ostatecznie pogrzebaną i nie jest wy- 
kluczone, że Magistrat po dokładnym 

zanalizowaniu stawianych drowi Bu- 

jańskiemu zarzutów wypowie się raz 
jeszcze za poprzednio dokonanym 

wyborem. 
Jednocześnie prowadzone są ba- 

dania ofert wszystkich kandydatów, 
ubiegających się o prowadzenie w 
Wilnie teatrów miejskich. Badań tych 
dokonywuje specjalnie komisja, po- 

wołana przez Magistrat. 

7.000 bezrobotnych na robotach rublicznych 
Dzięki dużym kredytom, udzielonym 

w roku bieżącym Wileńszczyźnie przez 
Fundusz Pracy, stan zatrudnienia na ro- 
botach publicznych na terenie woje- 
wództwa wileńskiego osiągnął obecnie 
rekordową liczbę 7000 osób, nienofowa-   ną u nas od szeregu lat. 

Należy dodać, że w najbliższym cza- 
sie zostaną dodatkowo zatrudnieni bez- 
robotni na robotach przy regulacji ul. | 
Piłsudskiego oraz przy budowie hydro- 
elektrowni w Turniszkach. Rozpoczęcie 

robót przewidziane jest w lipcu rb.   
Ot smaży się człowiek za 6 pesos dziennie na 

tym przeklętym asfalcie. 

— Kolibry jednak, już pan widzi? 

— Na co mnie kolibry. Mnie baba potrzebna nie 

  

Prymas Polski J. Em. ks. kardynał Hlond w 
Eucharystycznym w Budapeszcie. 

  

a 

Rozmodlone iłumy w czasie nabożeństwa 

4 Ta cała Ameryka to jedno wielkie cygaństwo. 

Bardzo żałuję, że tutaj przyjechałem. Niech pan sta- 
nie obok tego eukaliptusa. Proszę trochę bliżej. 
Proszę patrzeć na mnie. Dziękuję. Zrobimy jeszcze 

jedno zdjęcie, ale może tam... tam są podobno wszyst- 

kie odmiany róż, jakie są na Świecie. Ale pan się 

la tym nie zna. Ja także. Nic nie szkodzi, mamy czas. 

Ptactwo jakieś przeleciało nad nami, wydając ostry, 

Gwizd. Dyskretne, łagodne tony syren samochodo- 

Wych. Coraz nowe auta płynęły na rzekach asfaltu, 

przecinających Palermo. 

Niech pan stanie obok tego drzewa. Toż róże, 

spore, drzewska, jak nasza grusza. Ale żałuję, że przy- 

iechałem. Kwiaty kwitną cały rok, ale mnie baba po- 

trzebna, nie kwiaty. Trochę bliżej, obok drzewa, .naj- 

: Większego na świecie drzewa różanego. Proszę pa- 

__ trzeć na mnie. Już, dziękuję. Należność 2 pezy. Dzię- 

kuję. Pan zaczeka? Za kwadrans zdjęcie będzie go- 
łowe. Widzi pan kolibry? 

— Nie nie widzę! 

— Tak, żeby zobaczyć kolibry, trzeba być przy- 

ZWyczajonym do słońca. Kiedy wyjeżdżałem z domu, 

Moją 12-letnia siostrzyczka skakała z radości. „Zoba- 

Szysz węże, zobaczysz kolibry* — piszczała. A ja 

„ deszęzę żadnego węża nie widziałem. 

    

   

     

   
  

kolibry. Nieprzyjemnie stać w kolejce, w San Fer- 

nando do najtańszej za trzy pesos. A tutaj bez pie- 

niędzy żenić się nie można. U miejscowej rodzice 

za drzwi wyrzucą, a emigrantka ledwo z okrętu zlazła, 

a już leci w objęcia jakiegoś chłopca, 

— Więc pan żałuje, że przyjechał do Argentyny. 

— (o to żałuję? Gdyby morze było takie jak 

asfalt, to bym pieszo przeszedł te 14 tysięcy kilo- 

metrów. Piękny wieczór, wszędzie piękne kobiety, 

wszędzie wszystko razem. A ty stój, jak bezdomny, 

pies przed cudzym szczęściem, albo idź do prosty- 

tutki. Na 5 minut. Dłużej nie można, i ona nie ma 

czasu. A ja, trzeba panu powiedzieć, człowiek ro- 

dzinny. U nas na Podlasiu niczego nie brak. Tyiko 

, ja oderwałem się, trzeba było. Kryzys. Nie wiedzia- 

łem, że ta cholera i tutaj się przywlecze. Spoczątku 

zarabiałem 15 pesos dziennie. Już miałem posłać na- 

rzeczonej lamadę. Urwało się. Zredukowali porto- 

wych. Dobrze, że umiałem fotografować. Ale w Buj- 

nesie, jak pan widzi, co trzeci sklep to kodak, a co 

drugi człowiek to sam fotografuje. 

Wspaniała limuzyna z grupą pięknych dziewcząt 

i eleganckich mężczyzn przepłynęła i znikła. Niewi- 

dzialne kolibry krążyły nad wierzchołkami eukalip- 

tusów. Silny zapach benzyny walczył z odurzającym 

zapachem kwiatów. Jeżeli się pan dorobi, poszle pan   

Dzieci z Polesia na Zamku 

  

Bawiąca w Warszawie wycieczka tysiąca dzieci z Polesia przybyła na zamek, ce 

lem złożenia hołdu Panu Prezydentowi Rzeczypospoliłej wraz ze skromnymi da- 

rami młodzieży. W zastępstwie nieobecnego Pana Prezydenta wycieczkę przyjął 

minister WR i OP prof. Świętosławski. Na zdjęciu: Mała Poleszuczka w stroju re- 

gionalnym wygłasza wiersz na cześć Dosłojnego Włodarza Rzeczypospolitej. Wy 

słuchuje ją p. min.'min. Świętosławski. 

  

Na Kongresie Eutchzrystycznym w Budapeszcie 

uroczystym orszaku na Kongresie 

eucharystycznego. 

lamadę?.. — powiedziałem zupełnie niepotrzebnie. 

Długo nieodpowiadał, śledząc apatycznie płynącę 

limuzyny. Potem wyrzucił z siebie zwierzenie: . 

— Nie poszlę, bo już nie trzeba posyłać. 

Spora grupka cudzych szczęść przesunęła się 

przez aleje Palermo zanim dokończył: 

-— Dziewczyna nie może długo czekać, ani tam; 

ani tu. 

Fotografie gotowe, do widzenia panu. 
* * * 

Dwustotysięczne robotnicze przedmieście stolicy, 

Argentyny Avellaneda ma opinię podobną do opinii 

Chicago w Europie. Dzieją się tam podobno od czasu 

do czasu historie filmowe. Napady w samochodach, 

pościgi policyjne, niewykryte trucizny. Ё 

Zewnętrznie Avellaneda nie jest podobna do So: 

domy i Gomory. Jest to zbiorowisko niedużych 

skrzyń-domów i trochę szczuplejszych asfaltów. Prze- 

raźliwa nuda drobnomieszczańskiego żywota wyziera 

z każdego kwartału. 

Bujda na resorach to całe Chicago, mruknąłem 

zniechęcony, czekając na najbliższe colectivo *), szko« 

da było tych 30 centymów. 

Jakiś dżentelman, utykający nieco na nogę, uchylił 

grzecznie kapelusza. 

— Pan mnie nie poznaje? Fotografowałem pana 

kilka razy w Palermo. Może pan zajdzie do we 

sklepu? Moja narzeczona, seniorita Andiani, Włoszka. 

1) Autobus — taksówka.



„KURIER“ [4466]. 

alk) klasowe wóród dzieci sowietkich 
Brak równości pomiędzy obywatelami 

ZSRR oddawna już nie stanowi żadnej 
tajemnicy. Powstały tam po oficjalnym 
„likwidowaniu społeczeństwa klasowego” 
nowe klasy, a nawet nowe kasty. Doty- 
czy to nie tylko dorosłych, których cien- 
ka warstwa korzysta z licznych przywile- 
jów, lecz również | dzieci, Właśnie w 
warunkach życia dzieci sowieckich nierów 
ność występuje ze szczególną jaskrawoś- 
cią. Powstają w większych mlasiach ZSRR 
słynne „pałace pionierów" [pionierzy — 
sowieccy harcerze). Pracują tam najlepsi 
nauczyciele | wychowawcy. Od roku 
funkcjonuje taki pałac w Leningradzie, za 
trudniając seiki pedagogów i urzędni- 
ków, lecz zaledwie kilkadziesiąt dzieci 
ma do niego dostęp. Są to zazwyczaj 
pierwsi uczniowie, obdarzeni wyjątkowy- 
mi zdolnościami w różnych dziedzinach. 
Odznaczają się wzorowym sprawowaniem 
ł pochodzą zazwyczaj , z rodzin nowej 
„burżuazji* sowieckiej, arystokracji par- 
tyjnej lub urzędniczej. 60 wybrańców da- 
Je możność władzom sowieckim olśnie- 
wać cudzoziemców. A jednocześnie uli- 
cę miasta są przepełnione iłumami brud 

  

      

18 obrońca 
w sprawie Cyw'ńskiego 

Liczba obrońców w procesie doc. 
Stanisława Cywińskiego, który wyznaczo- 
ny jest na nadchodzący czwartek, dnia 2 
czerwca, osiągnęła rekordową cyfrę. 

Do obrony zgłosił się 18 z kolei ad- 
wokai. Cywiński podpisał pełnomocnicf-- 
wa dziekanowi kaiowickiej Rady Adwo- 
kackiej, adw. Karolowi Stachowi. Według 

  

  

nych wyrostków, którzy czepiają się tram 
wajów, czatują na przechodniów, aby wy 
łudzić lub ukraść pieniądze na kino, pa- 
pierosy lub wódkę. Wybijają szyby, prze 
wracają starców | dzieci, obrzucają się 
ordynarnymi obelgami. Nie ma dla tych 
dzieci miejsca w Leningradzie. Parki i og 
rody są przed nimi strzeżone. Organi- 
zacje „komsomolskie” unikają zwiedzania 
dzielnic roboiniczych. Rodzice zaś z re- 
guły pobawieni są możności zaopieko- 
wania się dziecklom, Aby wyżywić dziec- 
ko i slebe, muszą pracować. Zresztą 
wspólny pokój we wspólnym mieszkaniu 
pod względem moralnym niczym nie róż 
ni się od ulicy... „Proletariusze” sowiec- 

ESS 

Tajemnice fizyki 

cy nie mają żadnych szans na ulokowanie 
swych dzieci w pałacu. Trzysta luksuso- 
wych sal jest przeznaczonych dla nowej 
„arystokracji“. Nieletni „proletarlusz” ży- 
wi do swych uprzywilejowanych kolegów 
stuprocentową „nienawiść klasową”. 
„Gwiżdżę na wasze pałace!" — krzyczy 
uczeń, któremu odmówiono prawa zwie- 
dzenia tego  niedosiępnego miejsca. 
„Obejdziemy się bez was!“ — wołają 
młodociani „prolefariusze”, samowolnie 
opuszczając szkołę i zalegając bramy i uli 
ce, gdzie całym swym „chuligańskim” za- 
chowaniem protestują — na razie nie- 
świadomie — przeciwko klasowemu ustro 
jowi sewleckiemu. 

  

na miedzynarodowe| konferencji naukowej 
w Warszawie 

Dziś rozpoczyna się w Warszawie 

otwarcie międzynarodowej konferencji 

naukowej, poświęconej podsławom i kon 

sekwencjom ogólnym nowych teoryj fi- 

zycznych. 

Konferencję organizuje międz. insty- 

fut współpracy intelekt. przy Lidze Naro- 

dów przy współudziale polskiej komisji 

międzynar. współpracy intelekt.. 
Instytut urządzał kilkakrotnie w ostat- 

nich lałach międzynarodowe konferencje 

(Entrefiens) na tematy humanistyczne, w 

najszerszym tego słowa znaczeniu, nato- 

miast dofychczas nigdy na tematy, zwią- 

zane z naukami ścisłymi. Dlatego też wy- 
sunięta dwa lata temu przez członka mię 
dzynarodowej komisji współpracy inte- 
lektualnej, prof. C. Białobrzeskiego, pro- 
pozycja urządzenia konferencji, poświę- 

conej podstawom i konsekwencjom ogól 
nym nowych teoryj fizycznych, spotkała 

się z bardzo przychylnym przyjęciem. Fi- 

zyka współczesna bowiem jest niewątpli- 
wie jednym z najcharakterystyczniejszych 

znamion neszei epoki, i ło nie tvlko dla 

przewidywań mowy obrońców w fym pro ; tego, że jej odkrycia i teorie były punk- 
cesie zajmą trzy dni. 

[EMRE id ko 

„łem wyjścia niesłychanego rozwoju tech- 
  

niki, który zmodyfikował w sposób re- 
wolucyjny życie ludów cywilizowanych, 
ale także i dlałego, że przewrót pojęcio- 
wy, jaki się w niej dokonał w ostatnich 
czasach, zmienił w sposób najzupełniej 
zasadniczy nasze poglądy na istotę rze- 
czywisłości fizycznej. Fizyka, chociaż jest 
najbardziej zaawansowaną dziedziną na- 
uki, stoi jednak wobec całego szeregu 
faktów zasadniczych, których dołąd nie 
udało się wyjaśnić, 

Trudności te stanowić będą główny 
przedmioł wymiany zdań uczestników 
konferencji: | nie ulega wąfpliwości, że 
taka dyskusja może rzucić zupełnie nowe 
świałło na niejedno z owych nierozwią- 
zanych zagadnień, zwłaszcza jeżeli się 
waży, że wśród uczestników konferencji 
znajdzie się wielu z tych fizyków, którzy 
w sposób decydujący przyczynili się do 
świetnego stanu dzisiejszej fizyki. 

X 4 4 

Z Polski zaproszeni zostali profesoro- 
wie: Białobnrzeski (Warszawa), Rubino- 
wicz (Lwów), Szezeniowski (Wilno), Wer- 
tenstein (Warszawa), Weyssenhoff (Kra- 
ków), Wiśniewski (Warszawa). 
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Obóz letni młodzieży niemieckiej.   

Niemiecki samochód ludowy 

  

Tak wygląda wypuszczony na rynek niemiecki z inicjatywy kanclerza Hitlera poż 

pulamy samochód ludowy, kiórego cena nie przekracza 1000 marek niemieckich — 

Lenistwo u dziecka 
i przyczymy tego ziawiska 
Zjawisko lenistwa u dzieci jest bar- 

dzo częste i niepokojące, ponieważ zo- 

stawia poważne ślady na jego charakte- 

rze, a czasem nawet podważa całą po- 

litykę wychowawczą rodziców. Nie za- 

wsze jednk lenistwo dziecka wynika z 

braku zamiłowania do pracy, niezawsze 

ono samo jest winne. By nie skrzywdzić 

takiego małego obywatela — musimy pa 

miętać, że często opozycję stawia tu nie 

dziecko samo, ale jego skomplikowany 
organizm. Jeżeli w takich razach będzie- 
my dziecko zawstydzać, stawiając mu 
przed oczyma przykłady pracowitości u 
innych dzieci, to ciężko zranimy jego mi- 
łość własną, a następnie osłabimy zaufa- 
nie do nas, bo dziecko, choć podświado- 
mie, będzie jednak azuło swoją krzywdę. 

A jak rozpoznać, kiedy lenistwo wy- 
nika z niedomagań fizycznych a kiedy 
winne jest dziecko samo. Trzeba nauczyć 

się obserwować dziecko. Jeżeli niechęć 
do pracy zjawiła się po chorobie, dziec- 

Tenis sprzed pół wieku 
Za parę tygodni ma być w Anglii ro- | pchany ptaszkami. 

zegrany turniej tenisowy, tak oryginalny, 

že wzbudza wielkie zeinteresowanie w 

sferach sportowych. ‹ То zainteresowanie 

tłumaczy się tym, że turniej rozegrany 

będzie w strojach „sportowych“ takich, 

w jakich grywano w tenisa w roku 1873. 

Należy zaznaczyć, że rok 1873 był 

zwrotną datą w dziejach tenisa. W tym to 

roku osoby sir William Hard Dyke, miss 

Julia Marchall i mister l. H. Heathefte gra- 
li partię tenisa w parku Lullingsłone w 

hrabstwie Kent, i podczas tej partii usta 

lili reguły i sposób obliczania gry, które 
obowiązują przy grze w tenisa do dzi- 

siejszego dnia. 
Podczas tej historycznej partii zamiast 

siatki stała na placu drabinka, nad którą ' 
w pewnej wysokości ulokowana była dru 
ga drabinka. Gracze starali się grać tak, 
aby piłki przelatywały pomiędzy dwoma 
drabinkami. Chodziło o wprowadzenie 
do gry piłek niskich, ostro i mocno od- 

bijanych, w przeciwieństwie do dotych- 
czasowych piłek przerzucanych lekko, a 
wysoko, tzw. „balonów”, 

Miss Marchall, jak widać z ówczes- 
nych fotografii, była ubrana w długą, za 
kostki sięgającą, suknię z tiurniurą, ściśnię 

tą gorsetem i miała na głowie kapelusz 
przystrojony szfucznymi kwiatami i wy- 

  

  

ko widocznie jeszcze nie zdołało przyjść 

do siebie i irzeba mu zostawić trochę 
czasu na wypoczynek, ewenłualnie zasięg 
nąć porady lekarza, 

Lenistwo bywa czasem wynikiem znu- 
żenia fizycznego, jakie występuje na sku- 

tek złego przewietrzania mieszkania lub 
klasy. Noc, spędzona w pokoju, w któ+ 
rym nie zostało odnowione przez spa- 
niem powietrze, wpływa hamująco na 
energię i zapał do pracy w dniu następ* 
nym. Lenistwo czyli właściwie znużenie 

zjawia się także na skutek przeciążenia 

organizmu dziecka białkiem. Wprawdzie 

ono go więcej pofrzebuje niż człowiek 

dorosły, ale I tu należy regulować ilość 
białka według obowiązujących wskazań 

dietetyki. 2 
Jeżeli natomiast dziecko dobrze śpi: 

ma apełyt, rozwija się normalnie, chętnie 

i żywiołowo się bawi, a do nauki nie 
można go nakłonić — to rzecz oczywista 
jest to normalny objaw lenistwa. 

» 

Panowie byli ubrani 
bardziej celowo, w krėikie buliasie spod= 
nie i sznurowane panfofle, lecz į 

sztywne koszule i wysokie,  wrzynająca 

się w szyję kołnierzyki. 

Ciekawe jesł, jak w takich krępują* | 

cych strojach będą się czuli współcześni 

sportowcy? 

Podczas oryginalnego konkursu będą, 

zbierali piłki dwaj panowie, którzy w ro* 

ku 1873, podczas historycznej partii w, 

parku Lullingstone, też zbierali piłki, ja- 

ko siedmioletni chłopcy. į 

DEESEN ESET ENNEIM | 

Hr. Wiełopolska w Saksonii? 
W Berlinie rozeszły się wiadomości, 

że skazana na bezterminowe więzienie 

za szpiegostwo hr. Wiełopolską przewie* 

złono w środę do jednego z więzień W 

Saksonii. Jednocześnie z tymi wiadomo” 
ściami rozeszła się pogłoska, że isinieje 
mało możliwości na wymianę hr. Wielo- 

polskiej. Podobno przed odjazdem z wię 3 

zienia Moabitu w Berlinie skazanej ze* 

zwolono na widzenie się z mężem | sy* 
nem. ! 

      
Seniorita przyniosła nam wody sodowej i cinzano, 

Musiała pochodzić z Wenecji, albo utleniła sobie wło- 

sy. Drugie przypuszczenie było zdaje się słuszniejsze. 

— Wszystko zmieniło się na świecie, oprócz upa- 

lu+— zauważył fotograf. — Za pańskie zdrowie. 

— Na świecie nic się nie zmieniło, zauważyłem, 

ale w pańskim życiu zmieniło się coś. Co się z panem . 

stało? Był pan biedny, teraz ma pan sklep! Był pan 

sam, teraz widzę u pana ładną dziewczynę! Co się 

stało? Posada, posag, spadek ?1... 

Uśmiechnął się i wzrokiem promiennym, pełnym 

szczęścia, obrzucił milutką Włoszkę w dość brudnej 

sukience. 

— Pomacaj pan! 

— (o, kogo? 

— Moją nogę! 

— Jezus Maria! Proteza! Stracił pan nogę! 

— Tak, jestem kaleką. I to jest właśnie moje 

szczęście! 

— Dostał pan wysokie odszkodowanie? 

— Nie dostałem jeszcze ani grosza! 

Patrzyłem na niego, jak na wariata. 

— Qzykita .), przynieś jeszcze dwa cinzano. 

Kiedyśmy się rozstali, zaczął opowiadać jeden 

ze znajomych, namówił mię na wyjazd do Tucuman. 

Czego siedzisz w Bujnesie. Jedź na prowincję, tam 

łatwiej zarobić — powiedział. — Zarobiłem malarię. 

2) Chiquita — mała, maleńka.   

Kiedy wyszedłem ze szpitala, doktór mruknął: — Jedź 

do Cordoba, tam góry, klimat zdrowy. Tutaj dosta- 

niesz gruźlicy. Pieniędzy nie miałem, pojechałem jak 
linczero *) na dachu wagonu. Od tego czasu nie kupo- 

wałem już biletu. Fotografowałem seniority na ma- 

łych stacyjkach zarabiałem dobrze. Niebo piękne, 

deszczów mało, pociąg idzie powoli. Wszystko do- 

brze, byle by nie zasnąć. : 

Tak włóczyłbym się pewnie 10 'lat, odkładając 

po 20 pesos miesięcznie, gdyby nie jedna poczciwa 
butelka wina. Kiedy obudziłem się na ziemi, nogi 

„już nie było. Zacząłem płakać, potem chciałem po- 

łożyć głowę na szyny, ale chwała Bogu nim dowlok- 

łem się, zemdlałem. Ludzie, którzy mnie znaleźli, 

włożyli do kieszeni 10 pesos. Od tego czasu zaczęło 

się moje bogactwo. Doktór dał mi 100 pesos i bilet 

wykupił do Bujnesu, bo tu nie ma opieki społecznej, 
u on nie chciał mieć ze mną kłopotu. Kiedy stanąłem 

na rogu z kapeluszem w ręku to wszyscy rzucali mie- 

dziaki. Zarabiałem dziennie po 10 i 15 pesos. Wtedy 

wynająłem ten lokal, ale za aparaty jeszcze nie pła- 

ciłem. Wszystko dali na kredyt. Dobra jest ta Ame- 

ryka... dla kalek. 

— Więc pan jest zupełnie szczęśliwy? Jakże się 
cieszę. U 

— Kraj równy. Gór koło Buenos Aires nie ma. 
Można chodzić i z protezą. 
  

*) Linczero — włóczęga, bezrobotny. 

  

Milcząc wypiliśmy wino. Coleetiva jedne za dru- 

gimi przychodziły i odchodziły. Najpiękniejsze niebo 

świata nadaremnie siliło się na walkę z białym poża* 

rem elektrycznego światła. Czas było wracać, a ja nie 

mogłem oderwać się jeszcze od rozmyślań na temat 

co to jest właściwie szczęście? 

— Zapytał mię pan, czy byłem szczęśliwy — 

podjął na nowo fotograf z Palermo. — Z początku nie: 

Ale potem przypiątała się ta mała, jasna myszka: 

— Będę ci służyć — powiedziała — jesteś przecie 
kaleką. Poszedłem odrazu do rodziców i postawiłem! 

sprawę po amerykańsku. — Dajcie mi ją. Mam pro” 

tezę, ale resztę organizmu mam w porządku. Dziew* 

czyna jest dobra, pracowita i cicha. Nie jestem już # 

świnią, nie stoję w kolejce... Mam sklep, mieszkanie 

dobrobyt, ładną młodą kobietę. W domu u nas PO“ 

szedłbym na całe życie pod kościół. Trochę mi szkod2 

tych dachów kolejowych, tych nocy i tego nieba. Ale 

tylko trochę i tylko czasami. No, c6ž i nie zazdrość 

mi pan? : 

Skrzynie domne Avellanedy przycichły i przy” 
gasły, a my jeszcze gwarzyliśmy rozmarzeni wine 

Młoda Włoszka o litościwym serduszku drzemała na 

fotelu, myśląc sennie, ach, kiedyż ten nieznośny 8. й 

stąd odejdzie. Wrėszcie niebo zaczęto r6žowieč JP | 

gdyby ktoś zapalił od wewnątrz lampę elektryczad 

pomalowaną na czerwono. Wówczas dopiero poż 

naliśmy się serdecznie... na całe życie. A 

Kazimierz Leczy i 

 



„KURIER“ [4466]. 

Powstanie, demonstracija 
czy bohaterskie ale tragiczne nieporozumienie ? 

(Próba uporządkowania wiadomości o „powstaniu nieświeskim') 

Likwidacja „powstania nastąpiła 
szybko. O zmroku marcowym, więc 
4—5 p. p. widocznie wyjaśniwszy 
przez patrole na Saską Lipkę i Ma- 
lewo że żadne niebezpieczeństwo z 
zewnątrz nie grozi, Prokopczuk z to- 
Warzyszami wpadł do miasta, wy- 
puścił po drodze kiłka taśm z kara- 

_ binów maszynowych i zajął miasto, 
dosłownie „gołymi rękami*. O akcji 
obronnej miasta w decydującym mo- 
mencie ataku bolszewickiego trudno 
jest coś konkretnego powiedzieć. Z 
relacji świadków i obserwatorów te- 
go momentu wynika, że w dezydują- 
cej chwili Polacy żadnego oporu nie 
stawili. Po obu stronach nie było ani 
rannych ani zabitych. Ostrzeliwanie 
bolszewików przez wymieniona w liś 
tic p. J. Mikuciowej piątkę miało 
miejsce w czasie, gdy bolszewicy sta- 

ii za Górą Rudawską. Strzały te by- 
ły oczywiście nieszkodliwe. P. J. Mi. 

_ kuciowa pisze: „Stanowiska sił bol- 
Szewickich ukryte były za górą i z 
łego względu nie były widoczne, co 
nie pozwoliło na dokładne ustałenie 
liości oddziałów bolszewickich*. Fakt 
łen jest tragicznym w swej naiwnej 
szczerości! Bolszewicy stoją tuż pod 
Miastem, strzelają z karabinów ma- 
lzynowych, stoją kilka godzin, a ob- 
Tońcy nie wiedzą, nie mogą wyjaśnić 
Kto strzela, bo im „góra przeszka- 
dza“| 

Kto kierował akcją obrony?! Tak 
Organizowane i przeprowadzone po- 
B musiało skończyć się tragicz- 
ie, 
, A więc — powstanie, demonstra- 

cja z bronią, czy tragiczne nieporo- 
zumienie? 

Powstaniem, zdaniem moim, miej 
scowe wypadki nazwać nie możemy 
ze względu na brak elementu należy- 
tej organizacji, konsekwentnego celu 
oraz ze względu na znikomą ilość za- 
angażowanych sił, charakter walk i 
przebieg „bitwy. 

Demonstracja z bronią jest to 
wstęp do akcji dałszej, na szerszą skalę. r 

  

   
| 

| 
i 

  

   

= nstracją z bronią było ra- 
4] zabójstwo Tatura i Grynblata. 
nie? By — tragiczne nieporozumie- 

, Zdaniem moim — tak. Nieo- 
Patrzne, tragiczne nieporozumienie. 

€rwy nie wytrzymały, przełado- 
Waną przez bolszewików i ich rządy 
Atmosfera musiała rozładować się, 
Nie analizując w tych warunkach 
szans powodzenia skutków czynu. 

„ €rsje o zbliżaniu się Dąbrowskiega 
lały oliwy do ognia, sądzono, że 

Nadszedł szczęśliwy moment rozpra- 
"rz wrogiem, że rozprawa ta uda się. 
arabinom maszynowym przeciwsta 

Wiono gorące serca, ofiarność i — 
sząble. Był to więc czyn patriotyczny, 

bohaterski, okupiony krwią pięciu roz 
strzelanych. 

, Czy wśród społeczeństwa  nieš- 
Wieskiego i w okolicy w okresie przed 
Powstaniowym i w momencie powsta 
nią istniała i działała jakakolwiek or- 

i mizacja konspiracyjna? Nie istniała 
nie działała. 

___ POW — zainteresowała się dopie- 
To Nieświeżem w kwietniu — maju 

< 

„1919 r., a wiec po wypadkach marco- 

LEON MOENKE 

TUNDRA 
Było to nam bardzo na rękę, gdyż pionowe urwi- 

ską skalne zwisały już nad nami a krzaki na pochy- 
łości, na którejżeśmy się znajdowali, stawały się co 
Taz bardziej rzadkie. Skały przyparły nas do samej 
Wsi. Nie tylko mogliśmy widzieć w najdrobniejszych 

 Szczegółach, co się dzieje na najbliższych podwór- 
kach, Iecz zupełnie wyraźnie słyszeliśmy wszystkie 4 

: wy, nie rozumiejąc oczywiście ani słowa. 

Posuwanie się naprzód w tych warunkach było 

Radzyyczaj uciążliwe. Byliśmy zmuszeni przebiegać 
a krzaku do krzaku, chroniąc się poza nimi. Było to 
Nieustanne: „Wstań! — padnij!*. Po każdym prze- 

gu ukryci za krzakiem pilnie badaliśmy, czy nie 

žauwažono nas z pobliskich chat. Po stwierdzeniu, že 

я ie nie przerywają swych prac znów rzucališmy 

SIĘ do następnego, najbliższego krzewu. Była to stała 

tmianą porywczego, naprężonego ruchu i całkowite- 

bezrachu. Serce to zamierało w piersiach, to zda- 

Ao się, że wyskoczy gardłem. Nigdy jeszcze w życiu 
* tūką siłą nie doznawałem tego uniżającego, podłe- 

› łamującego dech w piersiach uczucia strachu, jak 
AŚnie w chwilach okrążania tej wsi. To podle uczu- 

bardziej dręczyło i wyczerpywało, niż wczorajszy 

»niec nad przepaścią* oko w oko z przeciwnikiem. 

  

Tanie przejazdy do Wi   

(Dokończenie) 

wych. Kontakt z rozkazu komendy 
okręgowej POW w Mińsku, nawiązał 
porucznik Zienkiewicz z ówczesną 
mieszkanką Nieświeża, obecną rotmi- 
strzową M. K., którą por. Zienkiewicz 
znał z Mińska, z czasów gimnazjal- 
nych. Por. Zienkiewicz, bądąc człon- 
kiem POW „pracował* jednocześnie 
w czrezwyczajce mińskiej. Pani M. K. 
zorganizowała grupę żeńską na tere- 
nie Nieświeża i została mianowana 
jej komendantką. Praca konspiracyj- 
aa. ze względu na specjalne warunki 
lokalne (małe miasteczko, wszystko i 
wszyscy, jak „na dłoni*) była niebez- 
pieczną, możliwości akcji ograniczo- 
ne. Spotkania Zienkiewicza z p. M. K 
odbywały się zwykle w parku radzi- 
wiłłowskim. Poświęćmy chwilę uwagi 
działalności por. Zienkiewicza, który 
żyje i mieszka stale w Warszawie. 

Oto jeden z fragmentów działal- 
ności Zienkiewicza. W lipcu 1919 r. 
widocznym było, że bolszewicy długo 
sie utrzymają się w Nieświeżu. Ocze- 
kiwano ofensywy polskiej. Nieśwież 
przeżywał wzmożoną falę terroru, za- 
częto łapać zakładników. Chorych 
naprawdę lub symułujących chorobę 
przenoszono z łóżkami do więzienia. 
W tym momence zjawia się w Nieś- 
wieżu groźny „czekista” „towariszez* 
Zienkiewicz, oświadcza, że mińska 
„czeka podejrzewa nieświeskie wła- 
dze o kontrofensywę, sabotaż, nadu- 
życia itd. Rozpoczyna on z ramienia 
mińskiej „czeka lustrację urzędów 
bolszewickich, w wyniku której aresz 
tuje kiłku dygnitarzy bolszewickich 
i odsyła ich do Mińska. Zawiesza w 
czynnościach innych, rozwiązuje „is- 
połkom”, część zakładników zwalnia, 
szczuje władze wojskowe na cywilne 
1 odwrotnie... 

Na skutek tak „sprężystej* akcji 
„towariszcza* Zienkiewicza powstaje 
w Nieświeżu nieopisany bałagan, z 
którego korzystają Polacy. Kto może 
ucieka, kryje się... Znika po paru 
dniach z horyzontu również „czeki- 
sta” Zienkiewicz. 

Fakt ten świadczy z jednej strony 
o wyjątkowo zimnej krwi i odwadze 
por. Zienkiewicza, z drugiej — o po- 
ziomie  „inteligencji* ówczesnych 
władz bolszewickich. Funkcjonowała 
również ekspozytura POW w „plen- 
bieżu* w Horodzieju. Specjalny cha. 
rakter działalności płenbieża — wy- 
miana uchodźców i jeńców — pracę 
POW ułatwiał i czynił ją wzgłędnie 
bezpieczniejszą. Przerzucono na stro   

Delegatura Ligi Popierania Tu- 
rystyki w Wilnie podaje do wia- 
domości, że dla umożliwienia ta- 
niego przejazdu osobom zamieszka- 
łym na prowincji do Wilna na 
Zielone Świątki zostały wprowadzone 
specjałne zniżki. U zawiadowców sta- 
cyj oraz w biurach P. B.P. „Orbis“ 
są do nabycia karty uczestnictwa w 
cenie 1 zł. przy odległościach do 100 
km, i 2,50 zł przy odległościach po- 
nad 100 km, które uprawniają do 

nę polską szereg agentów POW i zna- 
czną ilość osób skompromitowanych. 
Nawiązano kontakt ze Ś. p. Stefanow- 
skim „żywym*, komendantem naczeł 

nym mińskiego okręgu POW,  roz- 
strzelanym w sierpniu 1919 r. w Bob- 
rujsku. Za pośrednictwem panien X 
z Mińska, zamieszkałych przy ulicy 
Zacharzewskiej, koło elektrowni, 0- 
trzymano specjalne znaczki konspira 
cyjne POW (na małym kawałeczku 
płótna) i rozdano je osobom pracują- 
cym w rejonie Nieświeża w POW. 

Czy na odcinku młodzieżowym, 
specjalnie w gimnazjum nieświeskim, 
istniała jaka organizacja konspiracyi 
aa, jeżeli istniała, to kiedy powstała 
— przed wypadkami marcowymi czy 
też po tych wypadkach nie udało mi 
się ustalić. Sądzę, że zorganizowana 
konspiracja na tym, specjalnie, odcin 
ku raczej nie istniała, natomiast, ze 
względu na wyjątkowo patriotyczne 
nastroje ówczesnego nauczycielstwa 
nieświeskiego, pod kierownictwem 
prof. M. Massoniusa, coś się na tere- 
nie gimnazjum musiało dziać, może 

nie ujęte w formę organizacyjną. Do- 
wodzi tego udział młodzieży w wy- 
padkach marcowych. 

To samo tyczy się części miesz- 
czaństwa nieświeskiego: Ludzie ma- 
sieli zbierać się, naradzać się prywat. 
rie, wyznaczać pewne role. Zabójst- 
wo Tatura i Grynblata dowodzi, że 
jakieś porozumienie, jakiś spisek mu- 
siał istnieć, jakaś robota musiała być 
prowadzona. Niestety, nie konkretne- 
go dowiedzieć się również nie mog- 
łem. 

Oto w skrócie dzieje przeżyć Nie- 

świeża z okresu pierwszej bolszewie- 
kiej okupacji od grudnia 1918 r. do 
sierpnia 1919 r. 

Wypadki, szczegóły, które uszły 
mojej uwagi, których mogę nie pa- 
miętać, niewyjaśnione przeze mnie 
fakty czekają na dalsze relacje i uzu- 
pełnienia. 

Rudolf Chelowiecki. 

  

na na Zielone Świątki 
wie tej karty w terminie od 3 do 5 
czerwca rb. na stacji wyjazdu należy 
wykupić bilet normalny, powrót zaś 
z Wilna nastąpić może w czasie od 
5—8 czerwca rb. — bezpłatnie. 

Na dworcu w Wilnie nie rależy 
oddawać biletów, gdyż bilet ten słu- 
ży jako dowód do bezpłatnego po- 
wrotu, po ostemplowaniu karty ucze- 
stnictwa w kasie biletowej w dniu 
powrotnego wyjazdu. 

Czytajcie uważnie kartę uczest-   50°/, zniżki przejazdowej. Na podsta- 

wami. 

lasu. 

niczny   

nictwa. 

Na domiar złego natrafiliśmy na psa. Gdzieś zu- 
pełnie blisko nad nami przy każdym przebiegu, przy 

każdym nieznacznym szeleście, 
nas, pies zaczynał ujadać, paraliżując ruchy. 

Czy był to pies myśliwski czy pasterski — nie 
mogliśmy się zorientować. Pianie koguta, następnie 
ryk krowi i beczenie kóz, naprowadziły nas na do- 
mysł, iż jest to pies wartowniczy, pilnujący ukrytej 

przed naszymi oczami chaty, zasłoniętej górą i drze- 

Na szczęście wiatr nam sprzyjał i pies nie mógł 
nas zwęszyć. Posuwając się dalej, pozostawiliśmy po 
za sobą i tę „przyjemność”. Jednocześnie wybrnęiiś- 

my z wąskiego miejsca doliny, gdzie prostopadłe ska- 
liste urwiska przypierały nas ku samej rzece i wiosce. 
Góry szerokim półkolem otaczały wieś i nam nic in- 
nego nie pozostawało jak iść wzdłuż nich skrajem 

Gdyśmy osiągnęli przeciwległy kraniec, myśleliś- 
my, že już okrążyliśmy wieś. Niestety. Wlazłszy na 

górę, ujrzeliśmy, iż na przeciwległym brzegu rzeki 

znajduje się dalszy ciąg wsi. Tutaj również ujrzeliśmy 

solidny dominujący nad innymi gmach z antenami. 

Nie ulegało wątpliwości, iż jest to posterunek pogra- 

GPU. 

Znów trzeba było, zachowując wszelkie ostroż- 

ności, prześlizgiwać się dalej przez miejscowość zło- 

bioną głębokimi i stromymi wąwozami: w górę, na 

dół, znów na górę, znowuż w dół i t. d. 

  
wywołanym przez 

- Radiofonia polska a Kościół katolicki 
Społeczny Komitet Radiofonizacji Kraju 

wydał broszurę p. t. „Słowo Boże w progra- 

mach radiowych”. Na naczelnym miejscu 

znajduje się bardzo ciekawy i znamienny 

artykuł J. E. księdza bisku Stanisława Adam- 

skiego. Artykuł ten zamieszczamy poniżej 

w całości. 

„Współdziałanie Kościoła Katolickiego i 

Radiofonii Polskiej rozpoczęło się wkrótce 

pc założeniu rozgłośni w Poznaniu. Po po- 

mniejszych audycjach kościelnych  rozpo- 

częto za zgodą arcybiskupa poznańskiego 

JE. kardynała Hlonda nadawanie całego 

nabożeństwa. 

Jedenaście lat rpłynęło od pamiętnego 

dnia 3 maja 1927 r. — w którym z prastarej 

Kaledry poznańskiej nadano po raz pierw- 

szy w Polsce — a zdaje się nawet w Europie 

— mszę świętą i kazanie, Wobec audycji 

mszy św. wysuwano liczne wątpliwości. Za- 

słanawiano się, czy godzi się poważne obrzę- 

dy liturgiczne podawać na falach eteru, tym 

więcej z początku istotnie zachodziły nadu- 

życia. Na płacach publicznych — gorzej w 

restauracjach nawet rozlegały się poważne 

dzwięki nabożeństwa liturgicznego. Nietak- 

towności ustały wkrótce. Publiczność kato- 

licka położyła temu kres. Przypominając, że 

słuchanie mszy św. przez radio nie czyni 

zadość obowiązkowi osobistego udziału we 

mszy św. rozgłośnie usunęły wątpłiwvści. 

Liturgiczne audycje radiowe wywołały 

ożywioną dyskusję za i przeciw. Sprzeciwy 

wkrótce ustały. Natomiast posypały się listy 

peine wdzięczności słuchaczy chorych, star- 

ców i emigracji polskiej. Wzruszające były 

pelne radości i uznania głosy licznych P>la- 

ków, mieszkających zdala od ojczyzny, któ- 

rzy od wielu łat nie słyszeli słowa Bożego 

w języku ojczystym. 

Jako ówczesny prepozyt Kapituły Metro- 

politalnej w Poznaniu i kaznodzieja kated- 

rainy zawarłem z upoważnienia J. Eminen- 

cji kardynała Hlonda wpierw z rozgłośnią 

poznańską, a następnie z dyrekcją Radia 

Poiskiego umowę rozszerzoną i zatwierdzo- 

na później przez cały Episkopat i władze Ra- 

dia. która do dziś dnia jest podstawą audy- 

e»; religijnych. 

Pokąd msze św. i kazanie nadawano z 

rozgłośni poznańskiej, której zasięg był nie- 

wieJki, audycje nasze nie zwracały na siebie 

uwagi Europy. Gdy coraz to silniejsze roz- | 

głośnie z Polski poczęły nadawać nabożeń- 

stwa na całą Europę i Afrykę, skierowała 

się na nie uwaga powszechna. Audycje na 

ogó. podobały się mimo, że za granicą nie 

rczumiano kazań polskich. Tym więcej od- 

czuwano piękno liturgii i muzyki kościelnej, 

zwłaszcza, że śpiew kościełny dzięki dyry- 

gentowi poznańskiego chóru archikatedrul- 

nego ks, kan. Gieburowskiego zachwycał 

Europę niezwykle wysokim poziomem arty- 

stycznym. Rozpoczęła się międzynarodową 

dyskusja w kołach katolickich o dopuszczal- 

ności nadawania mszy św. Najwyższe wła- 

dze kościelne, jak zwykle bardzo ostrożne, 

zajęły powściągliwe stanowisko wobec no- 

wości, która miała swe dodatnie i ujemne 

strony. 

J. E. ks. kardynał Hlond stał się obrońcą 

i orędownikiem sprawy. W. sprawozdaniach 

swoich do Stolicy Apostolskiej przytaczał 

dowody niezmiernej pożyteczności nadawa- 

nia nabożeństw, wyjaśniał j osłabiał zarzuty 

podnoszone, wykazywał, że wobec umowy 

zawartej z władzami Radia nie ma obawy, 

że z anten Radia Polskiego popłynąć by mo- 

gły sprzeczne ze sobą nauki religijne, że ko- 

munikatami radiowymi usunąć można łatwo 

nieporozumienia a uchylić nadużycia. Zwy- 

ciężył polski pogląd na sprawę. Dyskusje 

uslały, pełne nabożeństwa nadaje się już w 

wielu państwach. 

Świat katolicki raduje się, że za pośred- 

nietwem radia usłyszeć można nabożeństwo 

z centralnego kościoła świata, z Bazyi ki 

rzeki. 

do pasa. 

liśmy się. 

i kobiecy. 

dla krów.   

  

Św. Piotra w Rzymie, że dociera doń uzni- 

łowany głos Ojca Świętego, łącząc wiernych 
całego świata z Namiestnikiem Chrystuso- 

wym'. 

Oto początki audycyj religijnych, rozbu- 

dowanych do pokaźnych rozmiarów przez 

zgodną współpracę Radia Polskiego z Epis- 

kopatem Polski, * 

Radiofonia w Polsce z radością i dumą 

p.wiedzieć może, że utorowała drogę wiel- 

kim i poważnym audycjom religijnym w 

świecie, że pierwsza na falach eteru udostęp 

n'lą s.uchaczom swoim zbliżenie się ducho- 

we do wielkości i piękności uroczystego na- 

bożeństwa katolickiego. 

  

/ 

Z przyjemnošcią oglądamy žywe zainte- 

resowanie się władz miejskich sprawą upgo* 

rządkowania i regulowania ulic i płaców 

miejskich oraz zabiegi o nadanie estetycz- 

nego wyglądu miastu. Szeroki obwód tzw. 

Wielkiego m. Wilna przedstawia niewątpli- 

wi: poważne trudności gospodarzom miąsta 

dr objęcia tą akcją całości dzielni i przed- 

m'eść, tym niemniej są wypadki, iż nawet 

odległe peryferie zasługują na specjalną o- 

piekę. 

Mamy w tej chwili na myśli piękne osied 

la letnie w Wołokumpii i Kolonii Magistrac- 

kiej, które w okresie wakacyjnym Śmiało 

mogą być nazwane letnią rezydencją m. Wil- 

na. W tym to czasie bowiem ściągają tu ty- 

siączne rzesze mieszkańców, spragnignych 

słoyjca, powietrza i wody. 

Dzięki usilnym zabiegóm sezonowych 

m 'eszkańców Wołokumpii, Magistrat w roku 

ubiegłym wybrukował odcinek piaszczystej 

cngiś drogi od szgsy do Krzyża, znakomi- 

cie ułatwiając komunikację. Jednakże po 

przejechanin tego kawałka „antostrady”, po 

jnkichś 120 metrach na drodze wiodącej do 

cbu ruchliwych i gęsto uczęszczanych plaży 

w Wołokumpii i pod Werkami (ul. Podwer- 

kt wska) znów naprzeciw letniska Lewina 

wpadamy na piaski, mogące śmiało konku- 

rować z Saharą. I wnet nie tyłko kłęby ku- 

rzu, lecz przede wszystkim niezwykłe uciąż- 

iwa dła ruchu kołowego droga psuje nam 
cały nastrój, czyniąc wspomniane plaże i las 

niedostępnym, względnie mało atrakcyjnym 

miejsce dla spędzenia kilku godzin wypo- 

czynku. ' 

Apelujemy tedy do czcigodnych władz 

miejskich już nie o wybrukowanie tego od- 

cinka rodzimej Sahary, lecz chociażby G 

nzsypanie odpowiedniej warstwy żużla, 

Idąc tym szłakiem dalej natrafiamy zno- 

vuż na iną przeszkodę, bo oto skutkiem sa- 

mowoli p. Wajmana, właściciela ładnej wiłli, 

sterczy poza linię normalnie wytkniętą przez 

Magistrat ul. Podwerkowskiej kępka nieścię 

tych drzewek, ogrodzonych drutem kglcza- 

siym. Zaimprowizowana przez p. Wajmana 

przeszkoda, stojąca na chodniku ulicy, wy- 

gaczyła nieestetycznie linię ulicy, przecięła 

łieg chodnika, a co najgorsze czyha ostrza- 

mi najeżonego drutu kolczastego na przyo- 

dziewek przechodniów, zwłaszcza, gdy o 

zmroku (Wgłokumpia nie ma świateł ulicz- 

nych) wypadnie tamtędy przechodzić. 

Wydaje nam się, że przeszkody z drutu 

kolczastego najmniej pasują na letniskach, 

a ponadto wyraźnie kolidują z przepisami 

no i z najprymitywniejszym poczuciem este- 

tyki. 

Chciałoby się wyrazić nadzieję, iż zanim 

rcka karząca dosięgnie owej samo'voli i prze 

tnie jej przedługi żywot, zechce chyba 

wzmiankowany posesjonariusz usłuchać gło- 

su rozsądku i opinii przygodnego przechod- 

nia, który przypadkiem oglądał porządki 

panujące na Wołokumpskiej ulicy. 

ESET RTN TROP TZ TEZ ZO OCZOOSOZZEE, TTWADWZO COZZA ZPO OO SZTOSCZYZ) 

Okalanie wsi w poszukiwaniu bezpiecznego miej- 

ca przeprawy przez rzekę na skutek konfiguracji te- 

renu trwało długo. 

Do godz. 6 wiecz. trwała ta męcząca podróż. 

Wielka była nasza radość, gdy nareszcie zza 

drzew usłyszeliśmy szum wody, nie widząc jeszcze 

Biegiem podążyliśmy ku upragnionej przepra- 
wie. Miejsce było dobre. 

Była to najłżejsza z naszych rzecznych 

przepraw. Po pięciu minutach brodu byliśmy już na 
przeciwległym brzegu. Przewidująco rozejrzelišmy 

się dokoła, skoczyliśmy w krzaki i prędko ubra- 

Woda sięgała mi zaledwie 

Wlazłszy na dość wysokie przybrzeżne urwisko, 

ruszyliśmy błotnistą łąką, 

ciągnęła się między rzeką a górami na zachodzie. 

Ponieważ zbliżał się wieczór, a wieś już pozo- 

stała stosunkowo daleko, szliśmy dość śmiało. 

Szliśmy tak do pierwszego lasku i wąwozu. 

Wkroczyliśmy do lasu i zbliżywszy się do skra ju 

wąwozu, raptem usłyszeliśmy gwizd oraz głosy męski 

która szerokim pasem 

Zamarliśmy bez ruchu i głosu. Co by to mogło 
być? Skąd i co robią ci ludzie tutaj o tak spóźnionej 
porze? Na odpowiedź czekaliśmy nie długo. Przecią- 
gły ryk bydła sprawę wyjaśnił. « Było to pastwisko 

(tj?
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3 tysiące ha wydzierane bagnom 
Zamiast bezużytecznych trzęsawisk — dochodowe łąki 

Rozległe i piękne są bagna prze- 
brodzkie. Jak wzrok sięga wszędzie 
wokół błota, moczary, zielone ko- 
żuchy trzęsawisk, porosłe nikłymi krza- 
kami łozy i olchy. Wpoprzek płynie rze- 
ka i wpada do jeziora Szczołno, które 
ujęte obecnie tamami stoi w martwej re- 
zygnacji. 

NA DRUGIM BRZEGU JEZIORA 

wre dziś praca. Kilkuset robotników o 
spalonej już na brąz skórze, pracuje przy 
regulacji rzeki Chrobrówki. Drugie tyle 
wycina linie rowów, które z początku od 
prowadzą nadmiar wody z torfowisk a po 
tem jeśli zajdzie potrzeba, doprowadzą 
zawsze taką jej ilość, jaka będzie najko- 
rzystniejsza dla rozwoju roślin nadbrzeż- 
nych. ы 

GOSPODARCZE KORZYSCI 
po racjonalnym zagospodarowaniu te 

go kompleksu torfowisk o powierzchni 
przeszto 3 tys ha badą zamykać się mi- 
nimalnie cyfrą od 60 tys zł netto rocznie 
do 100 tys zł, licząc średnią wydajność 
na 500 zł z ha. (Przy założeniu kulfur łą- 
kowych i cenie zassiano 1 zł za 16 kg). 
Dochód może wrosnąć niewspółmiernie 
jeśli wyprodukoware siano, zużyje się dla 
celów własnej gospodarki hodowlanei. 

Doraźnym obiawem poprawy miejsco- 
wej koniunktury pod wpływem dopływu   

gotówki inwestycyjnej jest fakt wzrasta- 
nia chrześcijańskich sklepików „jak na 
drożdżach”. Poza tym nigdzie niespotka 
łem takiej ilości rowerów jak tu właśnie, 
gdzie w roku ub. jeszcze rowerów było 
b. mało. Coraz więcej też od zeszłego 
roku chat dostatnio zaopatrzonych. 

Robotnicy, rekrutujący się przeważnie 
z okolicznych przeludnionych wsi, 

PRACUJĄ CHĘTNIE I WYDAJNIE. 

Napływ wiejskich robotników jest 

znaczny to też ciągle oblegają kance- | 
larię, dobijając się o pracę. Kontyngent 
niestety jednak już się wyczerpał. Ro- 
botnik zarabia od 2 do 6 zł. Na robotach 
tych pracują także więźniowie. 

Praca ta wpływa niewąfpliwie wycho- 
wawczo na charaktery więźniów. Noto- 
wano już wypadki, że więźniowie po 
zwolnieniu się z karnego ośrodka zapi- 
sywali się z powrotem do. pracy, jako 
zwykli robotnicy, 

Gerard. Jur. 

Sztandar dla baonu pancernego ufundowało 
Grodno 

W dniu 29 maja r. b. w Grodnie 
odbyło się uroczyste wprowadzenie 
do batalionu pancernego sztandaru, 
ufundowanego przez społeczeństwo 
ziemi grodzieńskiej, a wręczonego 
pułkowi przez Pana Prezydenta Rze- 
czypospolitej w Warszawie podczas 
ostatnich uroczystości wręczenia sztan- 
darów w stolicy, 

Na placu pułku została odpra- 
wiona msza św. polowa przy udziale 
przedstawicieli władz i społeczeństwa. 

Po nabożeństwie odbyło się uro- 
czyste wprowadzenie sztandaru do 
EET 

pułku, przy czym poczet sztandarowy 
przeszedł. przed frontem stojących 
oddziałów wojska. 

Dowódca pułku wręczył Prezyden- 
towi miasta odznakę pamiątkową 
pułku, nadaną m. Grodnu w dowód 
wdzięczności żołnierzy społeczeństwu 
grodzieńskiemu. 

Defiladę przyjął dowódca O. K. 
Olszyna:Wilczyński i szef wojsk broni 
pancernych gen. Kozicki, przybyły do 
Grodna z Warszawy. Na zakończenie 
odbył się wspólny ob'ad žolnierski. 

Za łapówki w policji 5 lat więzienia 
B.prokurator Krzysztoń na ławie obrończej 

Sąd Okręgowy w Grodnie rozpatry- 
wał na sesji wyjazdowej w Wołkowysku 
sprawę Henryka  Kuklińskiego b. przo- 
downika Policji Państwowej i komendanta 
posterunku w Piaskach, pow. wołkowys- 
kiego, oskarżonego o pobieranie łapó- 
wek, zdradę tajemnic służbowych i dzia- 
łanie na szkodę: wymiaru sprawiedliwoś- 
ci przez polecenie posterunkowym znisz- 
czenia spisanego doniesienia karnego na 
jednego u czestników bójki w bożnicy w 
Piaskach— oraz Samuela Wanda i Boni 
Winokura z Piasków, oskarżonych o po- 
średniczenie w pobieraniu łapówek przez 
Kuklińskiego. 

Oskarżonych bronili adwokaci z Grod- 
na: Terlikowski i znany ze swych wystąpień 
w główniejszych procesach b, prokura- 
tor Kszysztoń, który niedawno przeniósł 
się do adwokatury. 

Tło sprawy według przewodu sądo- 
wego jest następujące: Latem r. ub. na 
terenie gm. Piaski, pow. wołkowyskiego 
grasowały bandy komunistyczne t. zw. 
uemigrantów komunistycznych”,  wywo- 
łując na terenie gminy strajki i niepokoje. 
Sprawa ta dotarła nawet do władz wyż- 
szych. Zainteresował się nią Premier gen. 
Sławoj-Składkowski i polecił szybkie zli- 
kwidowanie tych band. 

Przeprowadzona przez: policję likwi- 
dacja tych band nie dała należytego re- 
zulłatu, gdyż komuniści w porę uciekli z 
zagrożonego ternu. Wówczas delegowa- 
ni zostali do Piasek wywiadowcy dla prze- 
prowadzenia wywiadów w sprawie przy- 
<zyn niepowodzenia akcji. Według otrzy- 
manych informacji od konfidenta tajem- 
nice te miał zdradzić Kukliński, który po- 
nadło według wywiadów miał pobierać 
łapówki za zdradę tych tajemnic, oraz za 
tolerowanie różnych wykroczeń, 

Wand i Winokur pośredniczyli w da- 
waniu Kuklińskiemu łapówek. Wand miał 
być „przyjacielem“ przod. Kuklińskiego. 

Z tych powodów Kukliński został prze- 

    Wystawa Rzymskiego Syndykatu Sztuk 
Pięknych w Rzymie. Michał Paszyn — 

„Rzeźba Wielkiego Marszałka”,   

niesiony do Jałówki, a następnie jesienią | kurator podtrzymywał wszystkie zarzuty 
r. ub. aresztowany i osadzony w więzie- | 
niu, gdzie przebywa dotychczas. W mię- 
dzyczasie Kukliński dyscyplinarnie został 
usunięty z policji. Do sprawy został rów- 
nież załączone 3 zdjęcia fragmentów po- 
żegnania Kuklińskiego przed odjazdem 
do Jałówki. U. Kuklińskiego została zatrzy- 
mana książeczka oszczędnościowa P.K.O. 
'na 7000 zł., na którą nieraz było wpła- 
cone do 400 zł. w ciągu miesiąca. 

Szereg świadków z Zambrowa stwier- 
dził, że rodzina Kuklińskiej zalicza się 
w Zambrowie do zamożnych, posiada nie 
ruchomości i sklep. Ojciec Kuklińkiej z 
Ameryki przysyłał dla rodziny pieniądze, 

oraz, że. Kuklińscy mieli dochód z nie- 
ruchomości i jeszcze przed wyjazdem do 
Piasków posiadali pieniądze, które w Zam 
browie, a następnie według zeznań świad- 
ków w Piaskach pożyczali potrzebującym 
na procenła. W ten sposób mieli na PKO 
kilka tysięcy zł. oszczędności, w dodatku 
żyli bardzo oszczędnie mogąc wpłacać na 
P.K.O. po kilka złotych, 

Zbadani świadkowie oskarżenia ob- 
ciążali oskarżonych, zaś świadkowie ob- 
rony wystawiali oskarżonym dobrą opinię. 

W 3 godzinnym przemówieniu pro- 
ETTWTETASEZ 

  

  

aktu oskarżenia i prosił Sąd o surowy wy- 
miar kary. Obrońcy w swych mowach ob- 
rończych, trwających kilka godzin, zbijali 

wszyskie zarzuty akłu oskarżenia, twier- 
dząc, że jest to proces poszlakowy, gdyż 
powodów winy oskarżonych nie ma i pro 

sili Sąd o uniewinnienie oskarżonych. 
27 bm. Sąd ogłosił wyrok, którego 

mocą b. przodownik policji Kuklińskiego 
Henryka od szeregu. zarzutów uniewinnił, 

skazując go z art. 286 KK, za działanie na 
szkodę wymiaru sprawiedliwości przez 
polecenie posterunkowemu zniszczenia 
doniesienia karnego na Wanda, biorące- 
go udział w bójce w bożnicy, oraz z art. 
289 i 290 K.K. za pobieranie łapówek w 
nałurze — na łączną karę 5 lat więzienia 
z zaliczeniem  areszłu prewencyjnego 
1000 zł grzywny i 420 zł kosztów sądo- 
wych. 

Bonia Winokur za usiłowanie wręcze 
nia Kuklińskiemu 200 zł łapówki w spra 
wie komunisty Gerłowina, której to ła- 
pówki Kukliński nie przyjął — został ska 

zany na 2 lała więzienia, 1000 zł grzyw- 
„ny i koszta sądowe. 

Szmul Wand — z braku dowodów 
winy został uniewinniony. 

KRONIKA 

  

Dziś: Anieli i Petroneli 

Jutro: Jakuba i Fortunata 
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Wschód słońca — g. 2 m. 53 

Zachód słońca — g. 7 m. 39     

Spostrzeżenia Zakładueorol Metogii USB 
w Wilnie z dn. 30. V. 1938 r. 

Ciśnienie 757 

Temperatura średnia -- 13 

Temperatura najwyższa + 18 

Temperatura najniższa 12 

Opad ślad 

Wiatr pułudniowo-zachodni 

Tend.: bez mian 

Uwagi: chmurno, przelotne opady. 

NOWOGRÓDZKA 
— Moniuszko i Chopin. Nowo- 

gródzka publiczność okazuje coraz 
większe zainteresowanie kulturą mu- 
zyki polskiej. Piąty w tym sezonie 
koncert Instytutu Muzycznego, z pro= 
gramem twórczości wielkich geniuszy 
narodowych — Moniuszki i Chopina, 
zgromadził w sali instytutu zwolen- 
ników muzyki i śpiewu, którzy wypeł- 
niłi salę po brzegi. Słowo wstępne 
wypowiedziała dyr. S. ), Niekraszowa. 
Część koncertową prof. Inst. Muz. p, 
H. Kamińska i dyr. K. Łoziński. 

— Dar gimnazjum nowogr. dla wojska. 
Grono profesorów gimnazjum państwo- 
wego im. Adama Mickiewicza w Nowo- 
gródku podjęło inicjatywę b. dyrektora 
tegoż gimnazjum p. dra Rybickiego ufun 
dowania ręcznego karabinu maszynowe- 
go dla pułku Strzelców Nowogródzkich. 
Na czele tej akcji stanął p. dyr. Karol Ło- 
ziński, który doprowadził akcję do koń- 
ca, przy finansowym poparciu profeso- 
rów no i uczniów gimnazjum.   

Uroczystość wręczenia odbyła się w 
ramach święta WF i PW 29 maja br. na 
Górze Zamkowej w obecności p. woje- 
wody Sokołowskiego z udziałem kompa- 
nii pułku nowogródzkiego, orkiestry, od- 
działów PW, hufców gimnazjalnych, har- 
cerzy, szkół powszechnych, szkoły SS Na- 
zaretanek i olbrzymich rzesz publiczności. 

Aktu wręczenia r. k. m. poświęcone- 
go przez ks, prefekta Kubika, dokonał 
obecny dyrektor gimnazjum p. Poźniak 

Stanisław. 
Karabin przyjął dowódca pułku, dzię- 

kując uczniom, dyrektorowi, profesorom 
i komitetowi rodzicielskiemu za ten dar, 
będący pierwszą tego rodzaju ofiarą nie 
tylko na terenie Nowogródczyzny, lecz 
i całej Polski, 

Po wręczeniu karabinu, dyrekcja gim 
nazjum podejmowała zaproszonych goś- 
ci lampką wina. O godz. 12 odbyła się 
na rynku defilada, poprzedzana kompa- 

nią nowogródzkiego pułku  oklaskiwaną 
przez społeczeństwo nowogródzkie, 

— Epłdemia odry. W powiecie no- 
wogródzkim wybuchła epidemia odry. W 
związku z łym w niektórych wsiach, jak 
w Niehrymowie, Osmołowie, Karnyszach 
i Bajkach zamknięte zostały szkoły po- 

wszechne. 
— Tyfus plamisty. W Nowogródku 

zanołowano pierwszy wypadek tyfusu 
plamistego. Zachorował właściciel zajaz- 
du przy ul. Zamkowej Nr 19. Chorego 
wywieziono do Wilna, całe zaś mieszka- 

nie i zjazd poddano dokładnej dezen- 
fekcji, 

LIDZKA 
— Akcja przysposobienia rolniczego obej- 

muje eorąz szersze rzesze młodzieży wiej- 

skiej. Akcja przysposobienia rolniczego, któ- 

ra do niedawna jeszcze nie cieszyła się nad-   

Król Jerzy VI na inspekcji gwardii 

  

Na zdjęciu: król angielski Jerzy VI w czasie inspekcji pułku swej gwardii przybocz 
nej, którego sam jest dowódcą. Zarówno król, jak i gwardziści wysłąpili w tradys 

cyjnych mundurach. 

zwyczajną popularnością, obecnie wśród 

rzesz młodzieży wiejskiej zyskuje coraz więk 

szą ilość czynnych zwolenników. Na terenie 

powiatu lidzkiego akcja przysposobienia rol- 

niczego obejmuje obecnie 86 ośrodków wiej- 

skich, co w stosunku do roku ubiegłego sta- 

nowi wzrost o 1007. 

— Sprawa Burnosa odroczona. Na wo- 

kandzie Sądu Oktęgowego w Lidzie znalazła 

sie 27 bm. sprawa b. wójta gm. zabłockiej 

Kurnosa, oskarżonego o nadużycia w za- 

rządzie gminnym. Sprawa ze względu na 

powołanie nowego biegłego została odro- 

czona. 

— Nie odchodź od roweru... nawet w 

krzaczki. P. Jurgielewicz z kol. Pedzie, gm. 
żyrmuńskiej spotkał niemiły wypadek. P. 
Jurgielewicz przejeżdżając przez las, w pew 
nym momencie zostawił na chwilkę rower 

i odszedł... Jakież było jego zdziwienie, gdy 
wróciwszy po paru minutach, roweru już 
nie znalazł. 

— „Jarmark šmiechu“, 1 czerwca br. 
w sali kina „Era* w Lidzie wystąpi zespół 

artystów rewiowych „Cyrulika Warszawskie 

go”, na czele ze znaną z wielu filmów Gór- 

ską, Krukowskim, Renigenem, Lawińskim i 

innymi. 

„Mąż i żona, ojciec i matka* 
Na ten temat wygłosi odczyt w dniu 
1 czerwca b. roku o godz. 17 m. 30 
w domu parafialnym p. prof. Iwasz- 
kiewiczowa z Wilna. 

Odczyt orqanizuje Katolickie Sto- 
warzyszenie Kobiet w Lidzie. 

BARANOWICKA 
— Występ artystów wileńskiej 

operetki na prowincji. W czwartek 
2 czerwca wystąpią w teatrze „Ogni- 
sko* w Baranowiczach znana śpie- 
waczka Janina Kulczycka oraz znako- 
mita para baletowa: Maria Martówna 
i Józef Ciesielski — Bogaty program 
składa się z arii operetkowych, ro- 
mansów, pieśni oraz produkcji bale- 
towych — przy fortepianie E- Soło- 
monówna. 

— (Cygańki przyszły powróżyć... 
Do Rzepeckiej Bsatryczy (Traugutta 
23) zgłosiły się dwie Cyganki. Gdy 
gospodyni zaczęła słuchać „žyczli- 
wych* porad jednej Cyganki druga 
tymczasem skorzystała z okazji i ścią- 
gnęła z mieszkania bižuterię, garni- 
tur męski, 2 prześcieradła i piżamę, 
łącznej wartości 275 zł. 

WOŁKOWYSKA 
— SPRZEDAWALI APARATY, ALE JAK. 

Na ławie oskarżonych Sądu Grodzkiego w 

Welkowysku zasiedii Izrael Pidło — właś- 

ciciel sklepu radiowego w Wołkowysku i 

jego agent B. Babiacki, oskarżeni o doko- 

nywanie oszustw przy sprzedaży aparatów 
rzdiowych st. wachm. J. Olszowemu i plut. 
Sierzykowi. 

Sąd skazał: Pidtę w 1 sprawie na 8 mies. 

1w 2 sprawie na 1 rok więzienia i Babiac- 

kiego po 1 roku więzienia w obu sprawach. 

ŚWIĘCIAŃSKA 
Święto młodzieży w Górnicy. 

22 bm. odbyła się w malowniczej i pięk- 
nej Górnicy uroczystość młodzieżowa, na 
którą złożyły się liczne imprezy wido- 
wiskowe, wykonane przez zespoły mło- 
dzieży z terenu organizacyj oraz przez 
dziatwę szkolną, 

Plac, na którym odbywała się uroczy- 
stošė, wyglądał imponująco. Zdobiły go 
wstęgi o barwach narodowych i wieńce. 
Popisy odbywały się na podwyższeniu w 
kształcie konchy, zrobionej z desek 
i świerków. Za staranną organizację uro- 
czystości należy się uznanie kierownikowi 
miejscowej szkoły p. Leonowi Małachow 
skiemu. J. d. 

DZIŚNIEŃSKA 

— Uroczystość św. Andrzeja Boboll 
w Nowej-Myszy. Staraniem Sodalicji Ma- 
riańskiej Panien, druchen i druhów z ka- 

tolickich stowarzyszeń młodzieży 22 maja 
urządzono uroczystą akademię ku czci 
św. Andrzeja Boboli. W pięknie udekoro 
wanej sali straży pożarnej, poszczególne   

zespoły wykonały śpiewy,  deklamacje, 
odczyty oraz odegrano dramat pt. Św. 
Agnieszka. Do licznie zebranego społe= 
czeństwa miejscowego i z ierenu огай 
przedstawicieli rządowych i samorządo- 
wych, przemówił ksiądz proboszcz Alfons 
Oleszczuk, przedstawiając postać święte- 
go Andrzeja Boboli, jako wielkiego mę- 
czennika za wiarę oraz gorącego patrio 
łę szczerze kochającego Polskę, 

SZCZUCZYŃSKA 
— POMNIK BOHATERÓW. 26 bm. 

odbyło się w Nowych Giernikach pow. 
i gm. szczuczyńskiej odsłonięcie i poświę 
cenie pomnika poległych bohaterów w 
walkach o niepodległość. 

Nieduży, lecz estetycznie I pomysło* 
wo wykonany pomnik ustawiony jest na 
dość wysokim |! plęknie odarniowanym 
kopcu, usypanym rękoma chłopskimi. 

NIEŚWIESKA 

— Ks. Biskup Bukraba w Nie- 
świeżu. Przybył do Nieświeża biskup 
piūski J. E. ks. Bukraba. (I bram 
starego Nieświeża witali dostojnego 
gościa przedstawiciele: administracji, 
duchowieństwa katolickiago i innych 
wyznań, wojska, zrzeszeń społecznych 
i zawodowych, młodzież szkół sred* 
nich i powszechnych oraz kilkuty* 
sięczne tłumy wiernych z miasta i 
okolic. J. E. biskup Bukraba poda” 
żył pod baldachimem z procesją uli- 
cami miasta, wysłanymi kwiatami I 
zielenią, do radziwiłłowskiej fary, Po* 
byt dostojnego gościa na terenie ро- 
wiatu nieswieskiego potrwa kilka dni. 

— Dzieci na F. O. N. Rozpoczę* 
ta przez dzieci wszystkich szkół pow 
szechnych w pow. nieświeskim akcja 
zbiórkowa groszowych ofiar na zakup 
samolotu pościgowego dla armii da* 
je doskonałe rezultaty. Zebrano już 
ponad 1000 zł. Ostatnio, idąc z po 
moca dziatwie, pracownicy powiato” 
wej komisji klasyfikacyjnej w oso 
bach: inż. J. Rabcuk, inž. B. Ban- 
kiewicz i miern. J. Syrkiewicz — zło« 
žyli na ten cel „kwotę 75 zł. 

Dziatwa szkoły powszechnej pro- 
wadzi od dłuższego czasu samorzut* 
nie zbiórkę szmelcu żelaznego i ka* 
mieni na rzecz funduszu Obrony Na* 
rodowej. Dotychczas zdołano jua ze- 
brać duży stos: odpadków żelaznych 
i kilkanaście wozów kamieni. Zbiór 
ka trwa w dalszym ciągu. W końcu 
roku szkolnego artykuły te zostaną 
sprzedane a pieniądze w całości 
przeznaczone na dozbrojenie armii: 
Piękna inicjatywa dziatwy siniawskiej 
znajduje z dniem każdym coraz wię* 
cej naśladowców. 

— Gajowi na kursach. W ośrod* 
ku szkolenia gajowych w Nieświeżu 
rozpoczął się nowy kurs dla gajo” 
wych i kandydatów woj. nowogródz* 
kiego, który potrwa około dwóch 
miesięcy. 

— Nowi absolweńci. W nieświe- 
skim państwowym gimnazjum Коё” 
dukacyjnym im. Wł. Syrokomli za” 
kończone zostały egzaminy matural- 
ne, którym przewodniczył dyrektor 
gimn. ks. Grodis. Do matury dopu” 
szczono 36 uczniów z czego zdało 3: 
a mianowicie: Bochańczykówna Jani* 
na, Bocherówna Raja, Cukierberżan” 
ka Rachela, Cytron Szołom, Czaiń* 
ska Maria, Drozdowiczówna Jadwig9: 
Drozdowiczówna Zofia, Drozdowicz 
Stanisław, Dworecki Hirsz, Frasoło” 
wicz Anatol, Ginzburžanka Emm2/ 
Goldinówna Raja, Jsakowówna Nacha” 
ma, Grynwaldówna Raja, Jakubiono 
Leon, Kaczanowska Leja, Krajews“ 
Kazimierz, Kuleszówna Rywka. Kuła” 
kowski Eugeniusz, Łukaszewicz Het 
ryk, Melcerówna Fania, NachowiczóW” 
na Janina, Okołów Zubkowski Kom 
stanty, Owsianik Konstanty, Paliw! 
dzianka Alewtyna, Pruszko  Witol“! 
Romańczuk Szymon, Ruff Marek, E 
rokówna Wanda, Szklan Kasa 
Szukiewicz Borys, Zajko Adam, K 
niczenkówna Janina.  
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Dnią 27 maja 1938 r. edbyło się 
w PKO drugie publiczne premiowanie na 
wkłady oszczędnościowe premiowane 
serii V, grupy „B“. 

W premiowaniu brały udział książecz 
ki, na które wniesiono wszystkie wkładki 

_ Za ubiegły kwartał w terminie do dnia 30 
kwietnia 1938 r. 

Premie po zł 500 — padły na nr nr: 
626598 652945 653054 657429 658202. 

Premie po zł 250 — padły na nrnr: 
| 605901 612750 614201 615070 619637 
Ч 620359 621880 622050 624955 626601 

631312 631777 635055 635679 636307 
637911 639200 639208 640808 641294 
648657 653823. 654258, 

Premie po zł 100 — padły 
_ 600317 600672 602589 605121 
_ 606098 608123 608580 609609 

610259 610311 611116 614435 
619757 620023 620091 620240, 

na nrnr: 
605699 
609848 
615961 
620879 

624647 
629370 
630557 

632838 
636438 
639239 
642547 
644145 
648257 

650444 
654449 
657245 

622981 623670 624418 624485 
625413 626755 626760 629326 
629499 629932 629940 630054 
631298 631441 631790 632071 
ab 634691 634958 635680 

636591 637002 639053 639123 
641257 
642792 
644324 
649278 
650597 
654992 
658842 

Premie po 
600021 600257 
602516 602823 

_ 603666 604218 
605253 605539 
606458 606952 
608540 609817 
611383 611449 
612742 612882 
613961 614695 
615478 615659 

‚ 616522 617439 
619138 619423 
621350 621368 
622111 622751 
623602 623679 
624098 624601 
625734 626046 
627155 627195 
628563 628607 
630583 630646 

: 631784 632130 
_ 633708 633807 
635988 636906 
637765 637824 
638829 639094 

639875. 639662 
641254 641966 
643017 643203 
643871 644381 
645419 645568 
646259 646326 
648154 648160 
648783 648864 649793 650791 
651748 651833 
632359 652406 
653312 653394 
654512 654525 
654865 654943 
656405 656812 
657166 658477 
659005 659312 
660202 660501 
660843 660902 
661925 661943. 

Po raz drugi padła premia zł 100 — 
Ma książeczkę nr 637.002. 

Ogółem padło 334 premij na sumę 
zł 27,750. 

O wylosowanych premiach właścicie- 
M książeczek są powiadomieni Fstownić. 

__ Należy zaznaczyć, że zasadą wkładów 
zczędnościowycS 

„or tmiowanych serii V 
Jest stały wzrost liczby premij w miarę 
Wzrastania wkładów na książeczce, przy 
zm po otrzymaniu premii książeczki nie 

Acą swej warłości, lecz nadal biorą 
Udziął w nasiępnych premiowaniach, pod 

(Warunkiem regularmego opłacania dal- 
Szych wkładek. 

Premie wylosowane w poprzednim 
Bremiowaniu dotychczas nie podjęte: 
ż 50 — na nrnr: 603219 612 248 615944 
26737 632869 632873 633189. 

641257 
— 642771 
і‘щгао 
— 649277 
‚ 650557 
‚ 654590 
2 658553 

641723 
644096 
647288 
649654 

641601 
643147 
646449 
649519 
651256 653436 
655482 655796 
658888 659025, 
zł 50 — padły na nenr: 
601147 601352 602160 
603343 603467 603555 
604513 604856 605029 
605717 606189 606311 
607439 607479 607591 
610683 610795 610930 
611599 612238 612347 
612923 613720 613805 
614728 614958 615403 
616263 616417 616437 
617469 618670 619112 
620648 620662 621252 
621256 621560 621832 
622796 623131 623525 
623748 623815 624069 
624783 625061 625405 
626210 626799 627005 
627878 628262 628514 
628939 629993 630352 
631534 631600 631684 
632279 632987 633084 
633946 634485 634894 
637119 637307 637406 
638483 638589 638689 
639126 639273 639313 
639859 640080 640530 
642083 642329 642734 
643359 643461 643557 
644570 644919, 645376 
645889 646144 646163 
646805 646968 647636 
648387 648425 648769 
649430 649658 649751 
650828 651399 651678 
651974 652055 652308 
652498 652729 653199 
654004 654036 654345 
654586 654633 654725 
654961 655049 655269 
656894 656977 657030 
658741 658809 658902 
659467 659664 660187 
660634 660806 660810 
660954 661852 661869 

  

Odbył się w Wiłnie zjazd instruktorów 
gaRrszyzny Wileńskiej Chorągwi Związku 
Arcerstwa Polskiego. е 
Obok spraw wewnętrzno-organizacyj- 

nych, które stanowiły trzon obrad zjazdu, 
2 były dość szeroko omówione zagadnie- 
j pia gospodarcze z terenu działalności 
| <horągwi. 

W ramach tej części obrad m. in. zo- 
zał wysłuchany przez uczestników zjaz- 
W. referat wygłoszony przez b. harcerza 
szojciecha Kozłowskiego, urzędnika tutej 

ej lzby Przemysłowo-Handlowej. 
i odbytej Końcowe wnioski referatu 

AEnIa dyskusji xały x kierunku, iwo- 
aaa nowego planu pracy harcerstwa na 

mku tzw. akeji uświadomienia gospo 
waczegą środowiska, z którym podczas 
Słyk.g”i w obozach czy na wycieczkach 
łopy/? Się harcerze. Konkrelnie chodzi- 
SS Wykorzystanie kamych | dobrze 

| Melelsko i gospodarczo uświadomio- 

-„MURIER" (4466), — 

Bronisława Niżyńska 
(W związku z przyjazdem do Wilna 
polskiego baletureprezentace jm >90) 

Dyrektor artystyczny Baletu Polskiego, 
Bronisława Niżyńska, jest bez wąlpienia 
najwybiiniejszym choreografem  współ- 
czesnym. 

Na jej niezwykłą karierę artystyczną 
złożył się szereg czynników, które spra- 
wiły, że Bronisławą Niżyńska zajęła 10 

przodujące miejsce w światowej sztuce 
tanecznej. 

Pierwszym z nich było dziedzictwo 
tradycji rodziny Miżyńskich, świetnych 
tancerzy polskich, drugim — niezwykle 
wszechstronne i staranne wychowanie ar- 
łystyczne, kłóre dało szłuce tanecznej 
najpierw Niżyńską — wielką tancerkę a 
następnie Niżyńską choreogratkę — twór 
czynią teatrów baletowych. 

Bronisława Niżyńska bowiem to prze 
de wszystkim artystka-kompozytor rozmi- 
łowany w tańcu jako sztuce żywiołowej 
i syntetycznej zarazem, 

Twórczość Niżyńskiej w tym zakresie 
wyraziła się szeregiem dzieł, które prze- 
szły do historii tańca. Dzieła te, narodziły 
się z najgłębszego współżycia z duchem 
wielkiej muzyki, klasycznej i współcze- 
snej. 

Beethoven, Bach, Chopin, Scarlatti, 
Czajkowski, Prokofiew, Strawiński, Pou- 
lenc, Ibert, Ravel — oło świat muzyki, 
z którym obcowała Niżyńska w swych 
baletach. 

Twórczość Niżyńskiej — to tworzenie   

samoistnych wizji tanecznycn swiata. | je- 
żeli jej balety tę samoistrość wizji ta- 
necznej rozwiązują jednakowo szlachet- 

nie w zakresie koncepcji ruchowej i prze- 
strzennej, w zakresie muzyki i barwy, za- 
wdzięczać to należy niezwykłej organi- 
zacji wewnętrznej tej artystki. 

Niżyńska jest twórcą takich baletów 

jak „Hamlet“ do muzyki Liszta, „Wa- 
riacje“ Beethovena, „Biches“ Poulenca, 
„Ala et Lolii“ Prokofiswa, „Bolero“ Ra- 
vela, i wielu innych dzieł, które porywają 
swą koncepcją, zawsze głęboką w zna- 
jomości duszy ludzkiej, jej wzlotów i upad 
ków i zawsze odrębnych, nowych, jako 
widzenie artystyczne... 

Ten wspaniały dorobek wielu lat pra- 
cy, swe mistrzostwo i doświadczenie, od- 
dała Bronisława Niżyńska dziełu Baletu 
Polskiego, tworząc swe nawe kompo- 
zycje: „Koncert E-moll Chopina", „Baśń 
krakowską”, „Powrół”, „Pieśń o ziemi”, 
„Apollo i dziewczyna”, 

Jeżeli szukać tych moływów, które 
artystkę skłoniły do wielkiego lotu twór 
czego w pracy nad Baletem Polskim, to 
wyraża je najlepiej koncepcja  bałelu 
„Powrėl“, 

W obliczu nowej epoki - twórczości 
Niżyńskiej i europejskich odgłosów tej 
pracy stwierdzić mcżna, ie Bronisława 
Niżyńska pięknie zasłużyła się sztuce 

polskiej... 

  

SPRAWA STOŁPECKA 
w sądzie apelacyjnym 

W październiku ub, roku odbył się 
w Stołpcach proces o nadużycia w Ko- 
munalnej Kasie Oszczędności, Qstrze о5- 
karżenia skięrowane było przeciwko b. 
dyrektorowi Nowackiemu,  naczelnikowi 

KKO Gorzkowskiemu i kasjerowi Ruso- 
wiczowi. W toku przewodu sądowego 

ustalone zostało, że głównym i bodaj 
jedynym sprawcą radużyć jest dyr. No- I 
wacki, który pobierał wygórowane pro- 
cenfy, zapisując różnicę na fikcyjnym kon 

cie ego Godziaka; poza tym 
wydawał fikcyjne książeczki wkładowe. 
Nafomiast Jerzy Gorzkowski winien jest 
© fyle, że zbytno zaułał Nowackiemu 

i wszystko podpisywał, co mu ten podsu 

wał, a między innymi I owe książeczki 
wkładowe, zabezpieczone zresztą weksla 
mi nawet Wydziału Powiatowego. P Gorz 

kowski sądził więc, że są te operacje do 
puszczalne, zwłaszcza że Kasa na tym nie 
ucierpiała. Nie bez znaczenia Jest I ta 

okoliczność, że jak oświadczył oskarżo- 
ny Mowacki STAROSTA WIERZBICKI 
WIEDZIAŁ O TYCH OPERACJACH I sam 
nawet pertraktował o wydanie takiej ksłą 
żeczki już po aresztowaniu Nowackiego, 
w czasie nieobecności Gorzkawskiego. 
Trzeci oskarżony kasjer Rusowicz odpo- 
wiadał przed sądem również za podpisy- 
wanie fitcyjnych książeczek wkładowych. 

Opinia świadków na ogół przychylna 
byla dłą Nowackiego, gdyż o jego na- 
dużyciach nikt prawłe nie wiedział, a dzię 

ki niemu KKO  prosperowała bardzo 
dobrze. Zę szczególnym jednak szacun- 
kiem opowiadano o Gorzkowskim, który 
będąc posłem па Sejm i działaczem spa- 
łecznym położył na terenie Nowogród- 
czyzny wiełe zasług tak na niwie gospo- 
darczej jak I obrony narodowej. z 

W wyniku rozprawy Sąd Okręgowy 
skazał dyr. Nowąckiego na pięć lał wię- 
zienła | pozbawienie praw, zaś Jerzego 
Gorzkowskiego na dwa lafa; Rusowicza 
uniewinnił. 

Niedawno odbyła się w Wilnie roz- 

prawa apelacyjna. Sąd Apelacyjny w sto- 
sunku do No! karą zatwierdził, 
natomiast J. Gorzkowskiemu obniżył do 
sześciu miesięcy z zawieszeniem, uząsad- 
niając znaczne złagodzenie kary fakimi 
efo matywami: 

„-„mając na względzie dotychczaso- 
we nienaganne sprawowanie się, nieka-   

  

'ralność, zasługi społeczne, nie spowodo- 
wanłe żadnych strat dła KKO I przyczy- 

     

Prace harcerzy chorągwi wileńsk ej 
nych harcerzy dla prowadzenia za ich 
pośrednictwem pracy o charakterze oświa 
towym wśród ludności wiejskiej. Praca ta 
dotyczyłaby zarówno uświadomienia i po 
uczenia tej ludności o racjonalnych me- 
todach eksploatowania szeregu natural- 
nych dóbr gospodarczych, umiejętności 

przygołowywania dla sprzedaży tych pro 
duktów, jak i co do ich zbytu. 

Czynniki kierownicze. chorągwi har- 
cerskiej mają opracować szczegółowy 
plan odpowiedniej akcji, według którego 
odbędzie się następny etap prac w se- 
zonie bieżącym. Zebrane w obozach spo 
strzeżęnia, uzyskane. z osobistych kon- 
taktów z ludnością rolniczą w tych spra- 

wach, mają posłużyć nie tylko dla oceny 
wyników pracy, lecz także dla skorygo 
wania, względnie uzupełnienia pierwot- 
nego planu akcji uświadomienia gospo-   darczego, zainicjowanego przez harcer-   

nienie się do ujawnienia przestępstw po- 
pełnionych przez osk. Nowackiego, Sąd 
Apelacyjny uważa karę wymierzoną przez 
Sąd Okręgowy lerzemu Gorzkowskiemu 
za zbył surową | niewspółmierną do jego 
winy...” 

Bezwąfpienia, takie stanowisko Sądu 
jest częściową rehabilitacją dla p. Gorz-. 
kowskiego i wystarczającą przestrogą dla 
Innych honorowych prezesów I działaczy. 
społecznych, że odpowiedzialnym jest 
nie tylko płatny pracownik, lecz i ten, kto 
powinien sprawować nadzór. 

Jak słychać, p. Gorzkowski złożył ka- 
sację, prosząc o całkowite uniewinnienie. 

K. 
AR 

. 

Wiadomości radiowe 
Koncert rozrywkowy 

Zawsze jeszeze żywotna pomimo 
wieku około stu lat pełna wdzięku 
uwertura do op. „Gdybym był kró- 
lem“ Adama, rozpocznie koncert, 
poświęcony utworom Delibesa (Suita— 
„Žrėdio“ Oskara Straussa (wiejscy 
muzykanci—wale) i zakończony frag- 
mentem z ostątniego dzieła opero- 
wego Czajkowskiego — „Damą piko- 
wa“. Program ten będzie wykonanv 
wę wtorek 31 maja o godz. 16,00 
przez Orkiestrę Rozgłośni Wiłeńskiej 
Pelskiego Radia pod dyr. Władysława 
Szczepańskiego. 

Największe jezioro w Polsce 
Największe w Polsce jezioro Na- 

rocz dostarcza wiele tematów do roz- 
ważań. We wtoręk 31 mają o godz. 
17,00 o jeziorze Narocz mówić będzie 
Fryderyk Łęski w pogadance p. t 
„Narocz bez różowych szkieł*, Wiemy, 
że nad jeziorem Narocz powstają 
bogate inwestycje. Narocz staje się 
coraz bardziej popularnym zakątkiem 

e. kraju. Warto więc posłuchać 
pogadanki Fryderyka Łęskiego, który 
zna doskonale życie i potrzeby tury- 
styczne Wileńszczyzny. 

W setną rocznicę urodzin 
Jana Matejki 

W roku bieżącym mija setna rocz- 
nica urodzin wielkiego malarza dzie- 
jów Polski—Jana Matejki. W związku 
z tą rocznicą Polskie Radio nadaje 
opowieść biograficzną w opracowaniu 
Tadeusza Makowieckiego, która na. 
dawana będzie we wtorki o godz. 
16.45, 31 maja 7 i 14 czerwca. 

Kom] or Ernest Krenek 
gra w Polskim Radio 

31 maja o godz. 19.00 przed mi 
krofonem Polskiego Radia wystąp 
jeden z najsławniejszych współczes- 
nych kompozytorów, . Ernest Krenek. 
Jako jeden z przywódców muzycznej 
awangardy zajmuje Krenek žnė 
stanowisko w współczesnym świecie 
muzycznym. W recitalu radiowym 
odegra on własne utwory fortepia- 
nowe. 

Teatr muzyczny „LUTNIA* 
występy Janiny KULCZYCKIEJ 

Dziś po cenach propagandowych 

KSIĘŻNICZKA CZARDASZA 

    

    
       

WILEŃSKA 
Przepowiednia pogody wg PIM*a na 31 bm.: 

Pogoda o zachmurzeniu zmiennym z prze 
lotnymi deszczami i skłonnością do burz. 

Temperatura bez większych zmian. 

DYŻURY APTEK: 

й Dziś w nocy dyżurują następujące ap- 
teki: 

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

Ponadto stale dyżurują następujące 
apteki: Paka (Antokolska 42), Szanłyra 
(Legionowa 10) i Zajączkowskiego (Wi- 
toldowa 22), 

   

     

    HOTEL 
„ST. GEORGES" 

w WILNIE 
Pierwszorzędny = Ceny przystępne 

Telefony w pokojąch 
  

MIEJSKA. 

— 29 wypadków chorób zakaźnych. 
Następujące choroby zakaźne zanotowa- 
ły władze sanitarne w ubiegłym tygod- 
niu na terenie m, Wilna: tyfus plamisty 
— i; płonica — 6; błonica — 2; róża 

— 2; gruźlica 11 (zgonów 6); nagminne. 
zapalenie apon mózgowych — 1; odra 
— 2; jaglica — 1; ospówka — 3. Ogó- 
łem chorowało 29 osób. Zmarło 6. 

WOJSKOWA 

— Od 13 do 18 przegląd lekarski te- 
gorocznych mafurzystów, W związku z 
nową ustawą wojskową, powołującą do 
odbycia służby wojskowej absolwentów 
szkół średnich, wyznaczony już zosłał ter 
min przeglądu lekarskiego absołwentów 
przez Komisję Poborową. 

Komisja Poborowa — !а absolwentów 
urzędować będzie w terminie od 13 do. 
18 czerwca w lokalu przy ul. Ostrobram-- 
skiej 25, 

Stawiennictwo obowiązywać będzie 
według imiennych wezwań. W razie nie 
otrzymania wezwania należy po nie zgło- 
sić się do referatu wojskowego Starostwa 
Grodzkiego. 

"SPRAWY SZKOLNE. 

— 6-kłasowa Szkoła Powszechną Stowa- 

rzyszenią „Rodzina Wojskowa* w Wilnie 

z uprawnieniami publicznych szkół po- 

wezechnych — przyjmuje od dnia 1 czerwca 

1938 r. zapisy uczniów i nczenic codziennie 

od godz. 11—1 w kancelarii szkoły (ul. Mie-- 
kivwicza 13), Nauka języka franeuskiego, 

bogata biblioteka. Ceny przystępne. Zniżki 

za drugie dziecko. 

— Pryw. Szkoła Powszechna „PROMIEŃ% 
z prawami — Wiwnulskiego 4 przyjmuje za- 
p'sy ną rok szk. 1938-39 codziennie w godz 

10—12. Inteligentne środowisko, wysoki po- 

ziom nauczania, opłaty przystępne, języki 
obce bezpłatnie. 

— Państwowe Koedukacyjne Gimnazjum 

Ogrodnicze w Wilnie przyjmuje wpisy do 
kiąsy I na rok szkolny 1938-39 do dnia 15 

czerwca br. Egzamin wstępny odbędzie się 

dn. 23 czerwca o godzinie 8 rano w lokalu 
G'mnazjum przy ul. Sołtaniskiej 50. Kandy- 

daci przyjmowani są po ukończeniu: szkoły 

powszechnej III stop. -. Dyrekeja. 

Hotel EUROPEJSKI 
w WILNIE 

Pierwszorzędny — Ceny przystępne 
Telefony w pokojach. Winda osobowa        

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Z fundacji im. S. i J, Mont- 
wiłłów. Rada Fundacji im. S, i J. 
Montwiłłów zawiadamia, że doroczne 
walne zebranie Kuratorów odbędzie 
się w czwartek 2 czerwca o g. 6 w. 
w sali posiedzeń Wileńskiego Banku 
Ziemskiego (Miekiewicza 8). W razie 
nieprzybycia dostatecznej ilość Kura. 
torów następne zebranie odbędzie się 
tegoż dnia o godz, 7 w. bez względu 
na ilość przybyłych Kuratorów. 

RÓŻNE 
— Wileński Wojewódzki Komi- 

tet „Dni Przeciwgruźliczych* składa 
serdeczne podziękowanie Związkowi 
Pracy Obywatelskiej Kobiet a w szcze- 
gólńości p. Profesorowej Mozolow- 
skiej i p. Fpolonii Dąbrowskiej za 
trud zorganizowania zbiórki ulicznej 
i innych imprez podczas akcji „Dni 
Przeciwgruźliczych*. * 

— Do Związku Inżynierii Wojskowej. 
Podaje się do wiadomości pp. Oficerów 
i Podchorążych rez. korpusu inżynierii 
i saperów, że biuro zarządu ZIW mieści 
się od dn. 30.V. 38 r. w lokału Związku 

       

  

Oficerów Rezerwy RP, przy ul. Orzeszko- 

wej 11-a m, 1. "> zi SW Us; 

SAARAŁADAŁADADAAŁA     
Teatr m. NA POHULANCE 
Dziś o g.8.15 w. 

Królowa przedmieścia 

  

  

WTOREK, dnia 31 maja 1938 roku. 

6.15 Pieśń poranna; 6.20 Muzyka; 6.46 
Gimnastyka; 7.00 Dziennik por. 7.15 Koncert 

w wyk. orkiestry pułku Strzelców Kaniow- 

sk'eh;.8.00 Audycja dla szkół; 8.10 Muzyka 

wakacyjna; 8.55 Program; 9.00 Przerwa; 

11.00 Audycja dla poborowych; 11.15 Audy- 

cia dla szkół; 11.40 G. Hiindel; Concerto 

grosso N. 8; 11.57 Sygnał czasu i hejnałę 

12.03 Audycja południowa; 13.00 Muzyka ba+ 

letowa; 14.00 Muzyką popularna; 14.15 Przer 

wa: 15.15 „Przygoda Marcelianka Majstra= 

Klepki* bajka dla dzieci; 15.35 Przegląd ak- 

tualności finansowo-gospodarczych; 15.45 

Wiad. gospod. 16.00 Koncert rozrywkowy w 

wyk. Orkiestry Rozgłośni Wileńskiej; 16.46 | 

Jan Matejko — opowieść biograficzna; 17.00 
„Narocz bez różowych szkieł* — pog. Fry- 
deryka Łęskiego; 17.10 Ze świata dziecię: 

cego; 17.55 Program na środę; 18.00 „Świet- 

jik 1 jego latarka" — Axela Stjerny; 18.40 

Koncert muzyki gruzińskiej; 18.45 „Pod pio- 

runami“ — opowiadanie Józefa Weyssen* 

hoffa; 19.00 Recital fortepianowy Ernesta 

Kreneka; 19.20 Pogadanka aktualna; 19.30 

1000 taktów muzyki; W” przerwie: „Ząb 

szczęścia" — skecz; 20.45 Dziennik: wiecz. 

2055 Pogadanka aktualna; 21.00 Audycja dia | 

wsi: Nasze świątynie — pogadanka; 2110“ 
Gawoty i Metnuety; 21.45 Wiadomości spór= 

lowe; 21.55 Wil. wiad. sport. 22.00 Finał kon 

Kursu dla pianistów. Transmisja z Brukselif) 
23.00 Ostatnie wiadomości ł Nanikaftj| 

23205 Zakończenie programu. r 

ŚRODA, dna 1 czerwca 1938 roku. 

6.45 Gimnastyka; 7.00 Dziennik por. 715, 

Muzyka poranna; 8.00 Audycja dla szkół; 

8.10 Muzyka wakacyjna; 8.55 Program ną, 

dzisiaj; 9.00 Przerwa; 11.00 Audycja dla po, 

borowych; 11.15 Audycją dla szkół; 1140, 

Koncert solistów; 11.57 Sygnał czasu i hej., 

mał, 12.03 Audycja południowa; 13.00 Kon< 

ceit rozrywkowy; 14.00 Muzyka popularna; | 

1115 Przerwa; 16.15 „Popołudnie speakera" | 

-— zapowiada Joanna Piekarska; 15.45 МУ`ач 
domości gospodarcze; 16.00 Koncert Orkiest | 

ty Salonowej Rozgł. Poznańskiej; 16.45 Rola 

wsi w wyżywieniu miastą i wojska podczas | 
wcjny — odczyt; 17.00 Pogadanka radiotech | 
niczna Mieczysława Galskiego; 17.10 „Sto- 

waącki a współezesną młoda poezja”, audyś | 

cja literacka w opr. Aleksandra Rymkiewis | 

cza; 17.45 „Gazetka wiejska w powiecie wi- 

lciskim* — pogadanka Witoldą Rodziewi: 

cza; 17.55 Program na czwartek; 18.00 Re- 

zerwaty przyrody w Polsce — odczyt; 18.10 

Recital Mieczysława Szaleskiego — altówka? 

18.45 „Pod piorunami* — opowiadanie 65 

zefa Weyssenhoffa (dokończenie, recytazja 

prozy); 19.00 Polskie pieśni ludowe w wyk; 

Renny Łosakiewicz-Molickiej, 19.20 Poga= 

danka aktualna; 19.30 „Majowe wspomnie- 

nia" — koneert rozrywkowy. W przerwie: 

dalog Szczepka i Tońka; 20.45 Dziennik 
więcz. 20.55 Pogadanka aktualna: 21.00 Au- 

dycja dla wsi; 21.10 Koncert chepinowsk*; 

21.50 Wiadomości sportowe; 22.00 Koacert 

Mąłej Orkiestry P. R. 23.00 Ostatnie wiada= 

męki komunikaty; 23.05 Zakończenie 

TEATR I MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE 

— Dziś, we wtorek dn. 31 maja przed: 

stąwienie wieczorowe o godz. 8.15 wypeini 

wodewil w 3 aktach ze śpiewami i tańcami 

K. Krumłowskiego p. t. „Królowa przed- 

mieścia*, w inscenizacji i reżyserii Leona 

Schillera. Udział bierze cały zespół. Oprawa 
dekoracyjna K. i J. Golusów. Tańce układu 
Tacjany Wysockiej. 

— Reprezentacyjny Balet Polski w Te- 

atrze na Pohulance! Jutro, w środę dn. 1 i w 

czwartek dn. 2 czerwea w Teatrzę na P>hu- 
lance odbędą się tyłko dwa występy Repre= 

zerftacyjnego Baletu Polskiego, którego kie- 
rewnikiem generalnym jest dyrektor Arncld 
Szytman. Kiedowniczką artystyczną zespolu 

jest Bronisława Niżyńska — siostra słynne= 

go tancerza Wacława Niżyńskiego. Program: 
1) Baśń Krakowska, 2) Koncert e-moll Cho- 

pina, 3) Pieśń o ziemi. Dekoracje i kostiu- 
ny są we wszystkich trzech baletach wielce 
inieresujące artystycznie. Ceny miejsc spe 

ejalne. : 
_ — W przygotowaniu nową premiera — 

komedia w trzech aktach „Pani ministrowa*, 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA“ 
— Występy Janiny, Kulęzyckiej, Ceny 

propagandowe, Dziś po raz ostatni w seze- 

nie operetka „Księżniczka Czardasza”, w 
| której występują: Janina Kulczycka, B. Hal- 
mirska, M. Martówna, K. Dembowski, W. 
Szczawiński, K. Wyrwicz-Wichrowski i M. 
Dowmunt ||| 7 STAI 

— Ostatnie przedstawienie op. „Orlow“, 

Jutro ostatnie w sezonie przedstawienie ope- 
retki „Orlow“ z J. Kulezycką. > 

| — Sobwtnia premiera. W' sobotę reżyser 
Wyrwicz-Wichrowski wprowadza na scenę 
przepiękną operetkę Lehara „Milosė cygań- 
ska“ z J. Kulezycką i K. Dambowskim w go- 
ląch głównych. % ; 

„— Dwa występy zespołu teatru „Cyrulik 
Warszawski”. W czwartek i piątęk na scenie 
„Lutni” wystąpią artyści Tęatra „Cyrujik 
Warszawski* w programie zupełnie w Wil- 
nie nieznanym, na który złożą się skecze, 
piosenki aktualne i satyry lub wiersze. Wie» 

czory te noszą tytuł „Jarmark Śmiechu". 
Udział biorą ulubieńcy publiczności: Stefcia 
Górska Kazimierz Krukowski, Ludwik Ł4- 
wiński, Marian Rentgen i Leon. Boruński, 

+



Problem 
rozwiązany! 

    

     

    

Fal W tym roku każdy może fo- 
1. tografowač dzieki specjalne- jt. 

mlitf mowi sysłemowi ratalnemu 

“Kodak“ 

  

/obiektyw £ 3,5 
migawka Compur 
36zdjęė 24x36 mm 

Zaliczka zł. 13.- 
reszta — na 12 miesięczne raty 

2 
Panatomic: 
Gdyž są: 

Dlaczego doradzamy blony 

wysokoczułe 
panchromatyczne 
drobnoziarniste 
bezodblaskowe 

  

  

Informacje w fotoskładach. 

Kodak Sp. z o.o. — Warszawa, plac Napoleona 5 

    

Bai B 

Nowoutworzona Agencja Turystyczna P. B. P. 

s» (BD FR EB H $< 
w Baranowiczach przy uł. Ułańskiej 11, tel. 236, 

podaje do wiadomcści, że załatwia wszelkie sprawy wchodzące w zakres Turys= 
tyki, wyrabia paszporty zagraniczne, wizy do wszyskich państw, karty okrętowe,   urządza wycieczki, pośredniczy w wynajmie samochodów na wycieczki i t. p. 

Dziš.. Strzał w teatrze! Kto zabił? Piękny, wielki film 
austriacki o niespotykanym dotąd przepychu wystawy 

PREMIERA 
W roli głównej: urocza Szwedka Zarah Leander. 

Takich melodyj dotąd nie słyszeliście. Tak pięknego 
filmu dotąd nie widzieliście. _ Wspaniały nadprogram 

CASINO | 

  

Nieodwołalnie ostatni dzień Podwójny program dla wszystkich 
* . a . W rol. gl: Loretta 

0 Pay waza im M EWimaie się Zaczęł0 iz; in simas 
2) Najwspanialszy film dłungłowy so ZEMSTA TARZANA* 

rol. gł: Tarzan — Glenn Morris, mistrz dziesięcioboju; Elinora — Eleanor Holm — 
olimpijska mistrzyni pływacka. 

Emocjonujący i dowcipny G Merlo olos d also 
W rol. gł. genialny HANS ALBERS, wybitny HEINZ RUEHMANN i urocza HANSI KNOTECK 

Początki seansów 5, 7 i 9. W niedziele i św. od Lej 

Dzis, Film barwny, realizowany nową techniką 
HELIOS Premiowane „królowe Alekhaśc i. Rewia modeli 1933—39 r. 

„WYTWORWY SWIAJ* 
Kapitalna komedia muzyczna. Warner Baxter i Jean Bennet. AKTUALNOSCI, 

DGNISKO | 
х m 

“ „Walc cesarski 
Nadprogram: UROZMAICONE DODATKI. Pocz. seans. o 4-ej, w niedz. i św. o 2-ej. 

Od dnia 1 czerwca początek seansów o godz. 6 pp., w niedziele i św. 4 pp. 

Chrześcijańskie kino 

ŚWIATOWID | 

Dziś. Wielka biesiada artystyczna dla miłośników 
muzyki i sztuki filmowej 

  

  

     

   

   
   

Autoryzowane Przedstawicielstwo Samochodów 
na powiaty: baranowicki, nieświeski i słonimski 

i „CHEVROLET“ —„BUICK“— OPEL“ | 
montažu krajowej wytwórni skoncesjonowanej 

Lilpop, Rau i Loewenstein Sp. Akc. 

Henryk Scheerschmidt i Koch | 
, Białystok, Sienkiewicza 27, tel. 3-32. 

Katalogi i cenniki można otrzymać w Hotelu „Europejskim* 
Baranowicze, Wileńska 51, tel. 2-55, 

> аНОа с 

  

Popierajcie hande) I pržemys! krajowy! 

  

  

„KURJER“: [4466]. 

Letnia akcia radiowa Polskiego Radia 
Samochody, motocykle,motorowery, odbiorniki—jako nagrody 

Polskie Radio organizuje w bieżącym 
sezonie letnim akcję premiową, szczegól- 
nie interesującą przez rozszerzenie szans 

zdobycia wysoko wartościowych nagród 
również na członków rodzin abonentów 
radiowych. 

Jak się dowiadujemy, na nagrody w 
wielkiej letniej akcji premiowej, o której 
tu mowa, przeznaczono: 

samochody, motocykle, 
rowery, luksusowe odbiorniki 
i wiele innych cennych nagród. 

Udział w akcji jest niezmiernie łatwy. 
Wystarczy: 

1. być abonentem radiowym w mie- 
siącach letnich w czerwcu, lipcu i sierp- 
niu br. 1938; 

2. wysłuchać choćby jednej specjalnej 
audycji radiowej, w której między innymi, 
nadane zostaną sygnały  rozgłośn: Pol- 
skiego Radia; 

3. wybrać spośród tych sygnałów naj- 
bardziej, według własnego uznania, ra- 
diofoniczny sygnał jednej z rozgłośni 
i wypełnić dokładnie kupon zamieszczo- 
ny w tygodniku radiowym „Antena“; 

4. wypełniony kupon 
później do dn. 1 września 1938 r. pod 
adresem: Polskie Radio „Akcja letnia”, 

Mazowiecka 5, Warszawa 1. 
Udział biorą członkowie rodziny abonenta 

Ważnym uzupełnieniem podanych 
wyżej szczegółów jest wiadomość, że w 
wielkiej letniej akcji premiowej Polskie- 
go Radia mogą wziąć udział także człon- 
kowie rodziny (żona, mąż lub dzieci) abo 
nenta (wzgl. abonentki) o ie będa za- 
meldowani w tym samym miejscu zamie- 
szkania, co i właściciel radiowej karty re- 
jestracyjnej. 

Poza tym każdy może wysłać dowol- 
ną ilość kuponów z rozwiązaniami, 

Można załem, z tytułu jednej karty 
rejestracyjnej, ałosować na kilka sygna- 
łów rozgłośni. Większa ilość nadesłanych 
kuponów może zważyć na korzyść ucze- 
stnika akcji. 

Rozstrzygnięcie akcji premiowej. 
'W drugiej połowie września br. Sąd 

motorowe 

radiowe 

APARATY FOTOGRAFICZNE 
Ra'alna r" 2 

P-ta „FOTO-SKŁAD" 
Nr akt K. M. 105/37. 

Ogłoszenie 
Komornik Sądu Grodzkiego w Postawach 

Stanisław Widawski, mający kancelarię w 

Pcstawach, ul. Pierackiego 26, na podstawie 
artykułu 676 i 679 K. P. C. oraz art. 118 
i 119 prawa upadłościowego podaj: do pub- 
hcznej wiadomości, że dnia 1 lipca 1933 r., 
o godz. 10 w Sądzie Grodzkim w Postawach 
odbędzie się sprzedaż w drodze pubiicznego 
przetargu należącej do dłużniczki upadłej 
firmy „Br. Irma i Lipa Zynger S-ka, nie- 
ruchomości pod nazwą Osada Prz :mysłowa 
Olejarnia i Młyn wraz z urządzeniem i ma- 
szynami, położonej w Woropajewie, now. 
rostawskiego, nr hipoteczny 10066 księgi 
w eczystej przy Wydziale Hipotecznym Sądu 
Ckręgowego w Wilnie. Nieruchomość 9sza- 
cowana została na sumę zł 24.460, cena zuś 
wywoławcza wynosi zł 18.345. Pizystepują- 
cy do przetargu obowiązany jest złożyć rę- 
kojmię w wysokości zł 2.446. 

Rękojmię należy złożyć w gotowiźnie 
albo w takich papierach wartościowych bądź 
książeczkach wkładowych instytucji, w któ- 
rych wolno umieszczać fundusze małblet- 
nich. Papiery wartościowe przyjęte będą w 
wartości 3/4 części ceny giełdowej. 

Przy licytacji będą zachowane ustawowe 

warunki licytacji, o ile dodatkowym publicz 
nym obwieszczeniem nie będą podane do 
wiadomości warunki odmienne. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą 
do licytacji i przysądzenia „własności na 
rzecz nabywcy bez zastrzeżenia, jeżeli 0s0- 
by te przed rozpoczęciem przetargu nie zło- 
żą dowodu, że wniosły powództwo o zwol- 
nienie nieruchomości lub jej części od egze- 
kucji i że uzyskano postanowienie właściwe- 
go sądu, nakazujące zawieszenie egzekucji. 

W ciągu ostatnich dwuch tygodni przed 
licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni 

powszednie od godz. 8—18, akta zaś postę- 
powania egzekucyjnego można przeglądać w 
Sądzie Grodzkim w Postawach. 

Dnia 21 maja 1938 r. 

  

Komornik 
m. p. Widawski. 

RÓŻNE 
UNIEWAŻNIA SIĘ zagubione dokumenty na 

umię Jana Wojtasińskiego, dowód osobisty, 
wydany w 1929 r., pozwolenie na broń na 
1938 rok i książeczka inwalidzka z 1980 r. 
wydane przez Starostwo Powiatowe w Lidzie, 
legitymacja inwalidżka. (kolejowa) wydana 
przez Zw. Inwalidów w Lidzie oraz 3 wek- 
sle in blanco podpisane przez niegoż, tj. dwa 
po 1000 zł i jeden na 300 zł. 

przesłać naj- * 

  
Naj-lżesa cenv, 

  

Akcji Letniej, złożony z przedstawicieli 
organizacji społecznych, przemysłu radio 
technicznego i motoryzacyjnego oraz 

przedstawicieli Polskiego Radia, rozdzieli. 
nagrody między tych uczestników, którzy 
podali sygnał radiofoniczny, uzyskujący 
największą ilość zwolenników. 

Jak widzimy, wielka letnia akcja pre- 
miowa Polskiego Radia organizowana 
jest w roku bieżącym pod hasłem moto- 
ryzacji i radiofonizacji. 

- Kiermasz - odpust 
w Budsławiu 

W niedzielę 29 m. odbyło się w 
Budsławiu zebranie organizacyjne 
komitetu urządzenia dorocznego kier- 
maszu-odpustu. W zebraniu wzięli 
udział przedstawiciele wojska z do- 
wódcą KOP-u na czele, przedstawi- 
ciele władz państwowych i samorzą- 
dowych, delegacje ziemiaństwa oraz 
delegaci instytucyj publicznych.  Ze- 
braniu przewodniczyła p. Oskier- 
czyna. 

W roku bieżącym doroczny od- 
pust-kiermasz będzie wielką manife- 
stacją patriotyczną ludności nadgra- 
nicznej, gdyż w dniu tym zcptaną 
przekazane batalionowi KOP dwa ka- 
rabiny maszynowe, jeden ufundowany 
przez organizacje i społeczeństwo gmi 
ny budsławskiej, drugi przez miejsco- 
wego ziemianina p. Zygmunta Os- 
kierkę. 

Uroczystość kiermasza-odpustu od 
będzie się w dn. 1—2 lipca. Na dni te 
zapowiada się wielki zjazd do Bud- 
sławia. : 

Protektorat nad uroczystościami 
objał wojewoda wileński Ludwik Bo- 
ciański. 

PETERS SZTSEZCŚ 

Popierajele Przemys? Krajowy! 

F-etnwa obsłuqa. 

M. Rabinowicz 
„Wilno, ul. Wielka 8. 

Giełda zbożowo-towarowa 
i Iniarska w Wilnie 

z dnia 30 maja 1938 r. 

Ceny za towar średnie! handlowej [a- 
kości, za 100 kg. parytet Wilno, przy nor- 
malnej taryfie przewozoweł (len za 1000 kg 
*-co wag. st. zał.) Ziemiopłody — w ładun- 
kach wagonowych, mąka I otręby—w mniej- 
szych itościach. W złotych. 

  

      

Żyto I stand. 696 g/l 19.50 20.— 
” II + 6704 19.— 19.50 

Pszenica I n. „IAB; w 26.— . 27.— 

back w TS 25— 26— 
Jęczmień I „678/673 „ (kasz.) — — 

» П „ 649 . a -21125 1775 

„II „6205, (past) 1675 1725 
Owles 1 082 19.25 20.— 

= II s Bzz 18.50 19.25 

Gryka > 6380.» 16:75 "17:25 

- „ 610 . 16.25 16.75 

Mąka żytnia gat, I 0—50% 32— 33— 

юв „ 1 0—65% 29.— 30— 
wow „ II 50—65% — — 
» „- гагома д0 95% 22.— 23— 

Mąka pszen. gat. I 0—50% 41.— 41.50 
© e. »„ IA 0—65% 40— 41— 

o». » # 30—65%  32— 33— 
tj „ II-A 50—65% 23.50 24— 

ię” » Ш 65—70% 20.— 21— 
» „  pastewna 16.25 17.— 
„ zlemniaczana „Superior“ 34.50 35— 
” * „Prima“ — — 

Otręby żytnie przem stand. 13.— 13.50 
Otręby pszen. śred. przem.stand. 13.— 13.50 
Wyka — 

Łubin niebieski 13.— 13.50 
Siemię Iniane b. 90% f-co w.s.z. 48.50 49.50 

Len trzepany Wołożyn 1450.— 1490.— 
@ ъ Horodziej 1900.— 1940— 

» + Traby 1450.—  1490.— 
5 „ Miory 1400.— 1450— 

Len czesany Horodziej 2120.— 2160.— 
Kądziel horodziejska 1530,— 1570.— 
Targaniec moczony 750.— - 790.— 

„ Woložyn 920.— — 960.— 

A. 
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DRACENA duża: 
2 

szerokolistna ; 
sprzedaje się. — Wilno, Stalowa 3 В 
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Tydzień propsgandy 
prawidłowego ruchu 

na trogach publicznych 

AS 
( © 

G          

  

Jeżdził śmiało po ulicy 
Smierć siadła na kierownicy 
  

Przetarg 
Izba Skarbowa ogłasza na dz. 15.VI 1938 

roku o godz. 12 publiczny przetarg ofertowy 
pisemny na dostawę 80 ton węgla kamien. 
górnośląskiego, kostka I, wartości ciepliko- 
wej ponad 7000 kalor. 

Geny podawać za 1 tonę, loco składnice 
urzędów Skarb. w Wilnie — do ofert do- 
Iączyć potwierdzenie kałoryjności. 

Węgiel ma być dostarczony w ciągu mie- 
siąca od dnia przyjęcia oferty. 

Oferty należy składać w Izbie Skarb. w 
Wilnie (pok. 16) do godz. 12 dn. 15.VI 1938 r. 
w zalakowanych, nieprzejrzystych kopertach 
bez znaku firmy z napisem „oferta na dosta 
wę węgla kamiennego". 

Izba Skarbowa zastrzega sobie prawo do 
wolnego wyboru oferenta. 

Informacji udziela Oddział Gospodarczy 
Izby Skarb. pok. Nr 16, telef. 1325, w godzi- 
nach urzędowych. ; 

Izba Skarbowa. 

BUTY OFICERSKIE 

oraz różne obuwie 

ELEGANCKIE, MOCNE i TANIO 
TYLKO Z PRACOWNI 

|W. PUPIAŁŁO 
Wilno, Ostrobramska 25 
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LEKARZE 
WYYYYYY' 

DOKTÓR 

Janina 
Piotrowicz Jurczenkowa 

ordynator szpitala Sawicz. 

Choroby skórne, weneryczne i kobiečė 
przeprowadziła się 

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

Przyjmuje od 5 do 7 wiecz. 

    

DOKTÓR MEDYCYNY 

Cymbier 
Choroby weneryczne, syfils, skórne j me* 
czopłciowe ul. Miekiewicza 12 (róg Tatar+ 
skiej, tel. 15-64. Przyjmuje od 8—2 i 5—8. 

  

DOKTOR 

Blumowicz 
choroby weneryczne. skórne i moczopłciowe 
ul. Wielka 21, tel. 921. Przyjmuje od godz. 

9—1 I od 3— 

„AKUSZERKI", YYYYYYYYTYYYVYVYYYYVYVYVVY' 

ь AKUSZERKA 

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

3-gv Maja obok Sądu. 

AKUSZERKA 

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

AAAAAAAAAAAAA AAA ŁAŁA ABAK 

PRACA - 
"—YTYTYTYYTYTYYYYYTY 

AGENCI handlowi, agentki poszukiwani 
do pracy za wynagrodzeniem prowizyjny m. 
Wiadomość w Adm. „Kurjera* w godz. 10 

12. 

    

-MAAMAAAAA ŁAŁ AK ŁA KAŻ A RAA AA AAAA AAA AD AAA RKKA 

Kupno i sprzedaż 
SPRZEDAM osobie uprawnionej do naby 

c'a, działkę wojskową — 19 ha ornej — pow. 
Słonim. Informacje Richter, Słonim, Żwi 
Wigury 25-a. 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA AAAAAAA5585 

LOKALE 
YYYYYYYYTYYYYYYYTYYYYYYYVYVYYYYVYTYVYYYVY 

MIESZKANIE 3-pokojowe z wygodami 
(łazienka — water) do wynajęcia. Plac Me* 
tropolitalny 3, vis a vis mostu Zarzeczneg 

  

    

    
   
    
    

    
     
   

  

   
     

    
    
     

         

REDAKCJA I ADMINISTRACJA 

Konto P,K.O. 700.312. Konto rozrach. 1, Wilno 1 
Centrale: Wilno, al Biskupa Bandurskiego 4 
Redakcja: tel, 79. Godziny przyjęć 1—3 po południa 
Administracja: tel. 99-=czynna od godz. 9.30--15.30 
Drukarnia: tel. 3-40, Redakcja rękopisów nie zwraca, 

Lida, ul. Górniańska 8, tel. 
Ułańska 11; 
Pińsk, Dominikańska 40. 

Suwałki — Em. Plater 44, R 
Wołkowysk — Brzeska 9/1.       

Wydawnictwo „Kurjer Wileński* Sp. z 0. 0, 

  «i. © 

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

Przedstawicielstwa: Kleck, Nieśwież, Słonim, Stołpce, 
Szczuczyn, Wołożyn, Wilejka, Grodno — 3 Maja 6, 

ówne — 3-go Maja 13, 

Druk. „Znicz, Wi 

Baranowicze, CENA PRENUMERATY miesięcznie: 

£ odnoszeniem do domv 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, 

   
    
    

    
     

     

   

isk, Bandurskiego 4, tel, 3-40, 

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem 75 gr., w tekście 60g fe 
za tekstem 30 gr, drobne 10 gr. za wyraz, kronika redakc. I komunikaty 60& 

za wiersz jednoszp. Do tych cen dolicza się za ogłoszenia cyfrowe tabelarycz* 
'ne 50%/,, Układ ogłoszeń w tekście 5-lamowy, za tekstem 10-łamowy- 
treść ogłoszeń 1 rubrykę „nadesłane* redakcja nie odpowiada. Administrat 
zastrzega sobie prawo'zmiany terminu druku ogłoszeń I nie przyjmuje zastrz6% 
żeń miejsca. Ogłoszenia są przyjmowane w godz. 9.30 — 16.30 4 17— 

      
Redaktor odp. Józef Onusajtis


