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Polityka, która zobowiązuje 
Defetyzmu Polakom nie brakuje. 

Rekordowymi defetystami jesteśmy w 

życiu gospodarczym na przykład. Ale 

tam ta niesłuszna i szkodliwa postawa 

psychiczna znajduje nie tyle może u- 

zasadnienie ile swą okoliczność łago- 

dzącą w tych ciężarach, jakie spadają 

na społeczeństwo i których z niego 

zdjąć nie jest w stanie nawet najlep- 

szy minister skarbu. Odwrotnie, utrzy 

manie ciężarów nieznacznie poniżej 

granicy wytrzymałości społeczeństwa 

wydaje się tutaj polityką najbardziej 

rozsądną i przewidującą na przysz- 

łość. 

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja 

na odcinku polityki zagranicznej. 
Tutaj już malkontencja społeczeń 

stwa polskiego nie znajduje absolut- 

nie żadnego usprawiedliwienia. Idzie 

my od szeregu lat konsekwentnie od 

sukcesu do sukcesu, co jest wynikiem 

co najmniej dwóch przyczyn: talentu 

ministra Becka i pomyślnej koniunk- 

tury politycznej. 

Do elementów koniunkturalnych 

należy zaliczyć: 

1) antagonizm niemiecko-rosyjski; 

2) duży dynamizm imperialistycz ' 

Ry obu antagonistów: Rosji i Niemiec, 

co wywołuje obawy przed ich zabor- 

czością państw małych, położonych 

ha północ i południe od Polski i 

3) oczywiste błędy dyplomacji in- 

nych państw europejskich, na tle któ- 

rych szczególnie dodatnio uwydatnia 

się polityka zagraniczna Polski. 

Mówiąc o błędach na pierwszych 

miejscach trzeba by wymienić Franc- 

ję i Czechosłowację, tj. państwa, któ- 
Te zaufały Rosji i zbiorowemu bezpie 

czeństwu, stając się przez to przytuli- 

skiem „podpalaczy świata i narzę- 

dziem w ręku międzynarodówek. 

Ale sama tylko koniunktura nie 

tylko nie zdołałaby w niczym Polsce 

dopomóc, ale nawet mogłaby jej sy- 

tuację znacznie pogorszyć. Te same e- 

lementy tego samego stanu faktyczne- 

go jednemu tylko ułatwiają grę, a dla 

innych, nieumiejetnych, niezdolnych 

mogą stanowić 

nieprzezwycięžoną przeszkodę. 

do ich opanowania, 

Dla Francji bankructwo koncepcji 

zbiorowego bezpieczeństwa stało się 

klęską: Polska dzięki temu, że w po- 

rę, wyprzedzając inne państwa, zaczę 

ła stosować metodę układów -dw*- 

stronnych dziś przoduje i służy za 

przykład jak należy regulować stosun 

ki sąsiedzkie. Istniejący antagonizm 

Trosyjsko-niemiecki dał asumpt Fran- 

cji i Czechosłowacji do przymierza 

z Rosją przeciwko Niemcom. Dziś oba 

«. 3 mogą się obronić pr. 

wpływami sowieckimi na ich własną 

Politykę wewnątrz państwa, podczas 

gdy z zewnątrz cały czas zagraża im 

wojna*z Niemcami. Wyplenić wpły- 

Wy szkodliwe z wewnątrz państwa — 

znfczy stracić sprzymierzeńca, sko- 

Tzystać z pełiej pomocy sprzymie- 

Tzeńca dla odsunięcia stałej groźby z 

zewnątrz, to znaczy popaść w jeszcze 

gorszą od tego sprzymierzeńca zależ- 
NośĆ, 3 

I tak žlė i tak niedobrze. Možna 
by zaryzykować twierdzenie, że siły 

dwóch wrogów wzajemnych Rosji i 

iemiec w stosunku do Francji i Cze 

Chosłowacji: współdziałają. Rosja obez 

Włądnia od wewnątrz, Niemcy osacza 

Ja z zewnątrz. 

Polska, mimo, że mniejsza od Fran   

cji i znacznie gorzej położona pod 
względem geograficznym nie poszła 

na żaden taki sobie szablonowy so- 

jusz wobec swych partnerów. 

Nie poślubiła ani Niemiec ani Ro 

sji. Mozolną drogą największego opo- 

ru rozpoczęła budować dla siebie i 

swych sąsiadów z północy i południa 

taką przyszłość, ażeby nie była za- 

leżna ani od Niemiec, ani od Rosji. 

Dziś wskutek tego może zajmować sta 

nowisko nawet nie widza i nie arbit- 

tra, choć i to lepsze niż towarzysz nie 

doli, a wprost ośrodka decyzji w wie- 

lu sprawach ogólnoeuropejskich. 

Dziś Polskę stać już na realizowa 

nie dumnej zasady ,że nic, żadne 

zmiany w stosunkach panujących w 

jej sąsiedztwie nie mogą zajść bez jej 

zgody. 

W rozmowach, jakie p. min. Beck 

przeprowadził w Szwecji, podobnie 

jak przy innych okolicznościach czy- 

niono już to, zostało podkreślone, że 

Polska nie dąży do tworzenia żad- 

nych bloków ideologicznych, a chce, 

aby się państwa łączyły ,,przez zgod- 

ny stosunek do spraw mieędzynarodo- 

wych i przez realną politykę spokoju, 

porozumienia i wzajemnego yoszano 

wania interesów, stanowiącychh pod- 

stawę normalnych stosunków sąsiedz- 

kich”, 

Pisał o tym przedwczoraj nasz ko- 

respondent w Sztokholmie p. Zbig- 

niew Folejewski. 

Obce są Polsce nie tylko 

ideologiczne 

„bloki 

ale „i wojny religijne" 

jakie musiałyby być ich następstwem. 

Rozumiemy dobrze kogo dziś na 

świecie można mieć na myśli mówiąc 

o pojęciach takich bloków i wojen. 

Nie znaczy to wcale, aby postawa 

państw, które się wyrzekły ideałów 

przyświecających czy Rosji czy Niem 

com była bezideowa, albo żeby sam 

fakt grupowania się tych państw był 

pozbawiony jakiejś myśli przewod- 

niej, jakiejś ideologii, 

Owszem, taka ideologia i taka 

myśl przewodnia istnieją, tylko, że nie 

należą one do rzędu, dających się sze 

rzyć w drodze agresji, w drodze na- 

rzucania przez jedno państwo, dru- 

giemu. 

Dlatego porozumienie między ty- 

mi państwami odbywa się nie w imię 
zbrojnego eksportu jakichś zasad na 

zewnątrz, co właśnie byłoby już woj- 

ną religijną, a w imię prostej i skrom 

nej racji stanu, 

Że się wartości, posiadanych na 
wewnętrzny użytek nie wynosi na ze 

wnątrz, że się o nich nie mówi w uza | 

sadnieniu różnych porozumień, to z 

  
  

tego jeszcze nie wynika, aby te poro- 

zumienia nie gwarantowały bezpie- 

czeństwa tych wartości i ich najsku- 

teczniejszej obrony. 

Po uczynieniu tych zastrzeżeń i 

wyjaśnień, mimo odcięcia się od wy- 

rażenia „blok ideologiczny* warto je- 

dnak podkreślić, że wszystkie te pań- 

stwa, z którymi Polska ma do czynie 

nia na północy, czy na południu, są 

lo państwa chrześcijańskie i o kultu- 

rze chrześcijańskiej i że tej kultury 

dotąd się nie wyrzekły. Nie można na- 

tomiast tego ostatniego zwłaszcza po- 

wiedzieć, ani o Niemczech ani o Rosji. 

Z tych rozumowań, z tych przesła 

nek nieodparcie wynika, że na defe- 

tyzm, gdzie jak gdzie, ale w: polityce 

zagranicznej u nas w Polsce nie po- 

winno być miejsca. 

Min. Beck prowadzi politykę nie tyl- 

ko mądrą, nie tylko przewidującą i о- 

strożną i nieszablonową ale i można 

powiedzieć chrześcijańską. 

Jeszcze na początku tego roku, pi 

sząc o naszej dyplomacji zaznaczali- 

śmy, że na jej jasnym tle ciemną pla 

mą zalega sprawa fitewska. Dziś i to 
miejsce jest jasne. Tym jaśniejsze, że 

po likwidacji ueiążliwego stanu 

na pół wojny z Litwą, tałent dyploma 

lyczny min. Becka zajaśział całym 

blaskiem. 

Mimo szalonego nacisku opinii, 

mimo zawiedzionych min i sarkania 

jakiego min. Beck doznawał z różnych 

stron, nie wyłączając nawet ku nasze 

mu wielkiemu zdziwieniu, „Słowa 

nie uchybił on ani na jotę obranej 
przez siebie linii ostrożności i umia- 

ru, zarówno w formułowaniu żądań, 

jak i w ich późniejszej realizacji. 

Dziś już bieg wypadków wykazał 

dowodnie, kto miał rację, ezy defety- 

Ści, którzy nazajutrz po najwyższym 

entuzjazmie popadli w depresje i po 

wrotny defetyzm, czy ci, którzy umie 

li sobie wytłumaczyć to postępowanie 

i nie odmawiali z jego powodu kredy 

tu zaufania. 

Dowód co do wysokiej wartości 

naszej dypłomacji i polityki zagrani- 

cznej został przeprowadzony. Nie w 

tym artykule, a przez wymowę fak-   

tów tutaj wspomnianych, a które każ 
dy sam obserwuje. 

To jednak nie wystarczy. Za ma- 

to jest stwierdzenia faktu. Potrzebny 

jest wniosek. 

Polityka zagraniczna zależna jest 

od sytuacji wewnątrz kraju: Sama ar- 

mia, choćby najlepsza i najsilniejsza, 

nie wystarczy. W miarę tego, jak z 

roku na rok polityka zagraniczna na- 

szą staje się wielką polityką, wszyst 

ko to, co się dzieje wewnątrz kraju 

musi się do tego dostosowywać. Znaj 

dujemy się w takim położeniu geogra 

ficznym i politycznym, że opóźniać 

postępów dyplomacji ze względu na 

trudności wewnątrz kraju nie mamy 

prawa. 
Cóż więc czynić należy? „Mierz si- 

ły na zamiary, a nie zarsiary według 

siły* — powiedziałby Mickiewicz. 

Trzeba wytężyć siły wewnątrz 

państwa nad „podniesieniem Polski 

wzwyż* — powiemy za Marszałkiem 
Śmigłym — bo polityka zagraniczna, 
bo nasza rola dziś w Europie obowią- 

zują. Piotr Lemiesz. 
EEE 

Po złożeniu listów uwierzy. 
telniających przez ambasa- 

dora Raczyńskiego 

  

Ambasador Rzeczypospolitej w Bukaresz- 
cie Roger Raczyński w czasie audiencji u   króla Karola II. Obok ambasadora stol 

| marszałek dworu królewskiego Urdarjanu. 

  

Mjr Makowski już w Casablance 
CASABLANKA (Pat). Korespodent 

PAT donosi, że dziś o godz. 15,30 we 

dług czasu miejscowego wylądował 

  

w. Casablance samolot SP-LMK, pilo- 

towany przez- mjr. Makowskiego. 

Jak było z usunięciem flagi niemieckiej 

PRAGA, (Pat). Czechosłowackie biuro 
prasowe rczesłało następujący komunikat 
urzędowy: dnia 29 maja czechosłowacki 
żołnierz w Dolnych Borzkowicach pow. 
Kraliki zwrócił się do żony zamieszkałego 
fam obywateła Rzeszy Niemieckiej Exnera 
o wydanie mu posładanego przez nią 

sztandaru państwowego niemieckiego. 

Pani Exner wydała sztandar żołnierzowi, 

czeska 
który ją zapewnił, że sztandar jej zwróci, 
co isioinie nastąpiło 2 czerwca. Ponieważ 

chodziło o sztandar *państwowy obcego 

państwa, czeskie ministerstwo spraw za- 

granicznych przeprosiło z własnej inicja- 

tywy poselstwo Rzeszy niemieckiej w Pra 

dze na wypadek, gdyby śledztwo poiwier 
dziło je przewinienie. 

Nowa demarche Rzeszy w Pradze 
BERLIN (Pat). Urzędowo donoszą | niem przez żołnierzy czeskich flagi > 

że poseł niemiecki w Pradze złożył 

ostry protest w ministerstwie spraw 

zagranicznych w związku z zerwa- 

Cedillo chce się poddać 
MEXICO, (Pat). Szef ochrony osobistej 

generała Cadillo poddał się wojskom fe- 
deralnym. Lekarz, który dotąd towarzyl   

gen. Cedillo, oświadczył, że gen. Cedil- 
lo gotów jest oddać się w ręce władz re- 
publiki, pod gwarancją życia i wolności. 

Rządy wojskowe w Sandżaku Aleksandretty 
ALEKSANDRETTA, (Pat).. Wysoki ko- 

misarz przekazał władzom wojskowym cał 
kowiłą władzę w Sandżaku Aleksandrett- 

KET 

  

ty. Gubernator francuski Garresu odwoła- 
ny został do Paryża. Członek komisji Ligi 
Narodów Anker wyjechał do Genewy 

  

Wojna Peru z Ekwadorem? 
Zginęło w starciu pogramiczmnysn 2500 osób 

GUAYAQUIL (Pat) — Według nie 
potwierdzonych jeszcze informacyj, 
w prowineji El Oro, pod Santa Rosa, 
doszło do starcia pomiędzy oddziała 
mi granicznymi Ekwadoru i Peru. 
Według tych pogłosek, wojska Ekwa- 
doru straciły podobno 500 ludzi. 

BOGOTA (Pat) — Wiadomości z 
Ekwadoru potwierdzają pogłoski © 
starciu na pograniczu pomiędzy woj- 
skami Ekwadoru i Peru. Jak się oka- 
zuje 3 peruwiańskie kanonierki rzecz | 
ne, zaatakowały wczoraj garnizon 

miasta Rocafuerte na granicy Ekwa- 
doru. Zabito przy tym 2 żołnierzy. 
Według informacji dzienników - 

  

tejszych przedstawiciel dyplomatycz- 
ny Ekwadoru w Limie przedsięwziął 
już odpowiednie kroki. 

Paragwaj nie chce pogodzić się z Boliwią 
BUENOS AIRES, (PAT). Próba osiąg- 

nięcia bezpośredniego porozumienia po- 

między Boliwią i Paragwajem, podjęta 

przez konferencję mediatorów w sprawie 

Chaco, spełzła na niczym, gdyż Paragwaj 

odmówił zgody na proponowane wykre- 

ślenie granic. 

Medlatorzy badają obecnie możliwość 

odesłania sporu do trybunału haskiego, 

przewidują jednak trudności w kwestii in- 

terprefacji protokółu z 1935 r. o zanie- 

chaniu działań wojennych, Ё   

niemieckiej z domu obywateli Rzeszy 

Exnerów w Niederullersdorfie oraz 

przeciw prześladowaniu obywateli 

Rzeszy w Czechach. 

BERLIN, (Pat). Protest złożony w Pra- 

dze przez posła niemieckiego z powodu 

usunięcia flagi niemieckiej z prywatnego 

mieszkania obywatela Rzeszy, jak i znie- 

ważenia innego obywatela Rzeszy, wy- 
wołał żywy oddźwięk w wczorajszej pra 

sie wieczornej. 
Nowe wystąpienie posła niemieckiego 

tłumaczą niemieckie czynniki kompetent- 

ne, jako wynik ciągłych zajść w Czechosło 

wacji, których rząd czeski nie może wi- 

docznie opanować i przeciwko czemu na- 
leżało ponownie zaprotestować w formie 

kategorycznej. 

Kronika telegraficzna 
— Katastrofa samochodowa. Na 45 km 

drogi Ouidałez (Marokko Hiszp.) spadł 
do rowu autokar międzymiastowej komu- 
nikacji. Śmierć poniosło 5 osób, a 15 jest 
ciężko rannych, z czego 8 odwieziono w 
stanie beznadziejnym do szpitala w 

Qujdie. 
Przyczyny katasirofy na razie nie są 

wyjaśnione. 

— Włoski minister spraw zagranicz. 
nych hr. Ciano ma zamiar odwiedzić w 
najbliższej przyszłości Ankarę, rewizytu- 
jąc w ten sposób dra Arasa Rustu, który 
w swoim czasie odbył podróż do Mediola 
nu. Z drugiej strony do Turcji przybędzie 
we wrześniu br. francuski minister spraw 
zagranicznych Bonnet, / W
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- Dziś zapadnie wyrok w sprawie 
doc. Cywińskiego i red. Zw erzyńskiego 
WARSZAWA, (Pat). Drugi dzień pro- | ustosunkowanie się do legionów i Mar- 

cesu doc. Cywińskiego i red. Zwierzyń- | szałka Piłsudskiego, które zdaniem obro 
skiego toczącego się w Sądzie Apelacyj- 
nym, wypełmiły całkowicie przemówienia 
bbrońców. 

Obrońcy osk. Cywińskiego polemizo- 
wali z aktem oskarżenia I wywodami pro 
kuratora, usiłując wykazać, że oskarżony 
pisząc recenzję o książce „Centralny 
Okręg Przemysłowy” nie zamierzał uchy 
bić czci Marszałka Piłsudskiego, albo- 
wiem nie wiedział wtedy, iż cytuje słowa 
Marszałka. Poza tym obrona kwestionuje 
kwalifikację prawną oskarżenia i artyku- 
łu 152 K. K. wychodząc z założenia, że 
Jeśliby inkryminowane slowo miało doty- 
czyć osoby Marszałka, to nie stanowi to 
zniewagi narodu. Obrońcy nakreślili syl- 
wetkę oskarżonego, pędkreślając jego za 
sługi położone w pracy oświatowej i spo 
łecznej, Jego walory moralne oraz jego   

ny było pozytywne, wyprowadzając stąd 
wniosek, iż nie byłby zdolny do świado- 
mego znieważenia Marszałka. W konklu- 
zji obrona prosi o uniewinnienie oskarżo- 
nego. 

Obrona oskarżonego Zwierzyńskiego, 
wychodząc z założenia, że wina jego nie 
została udowodniona, gdyż zamieścił ar 
fykuł oskarżonego Cywińskiego nie czy- 
tając książki „C.O.P.”, a treść artykułu 
przypomniała mu tylko słowa użyte przez 
red. Mackiewicza w polemice z osk. Cy- 
wińskim, prosi o zatwierdzenie uniewin- 
niającego wyroku Sądu Okręgowego. 

Oskarżeni w ostatnim słowie prosili o 
wyrok uniewinniający, po czym przewod 

niczący odroczył rozprawę, zapowiadając 
ogłoszenie wyroku w sobotę dnia 4 czer 
wca o godz. 14. 

Amb. Wieniawa Długoszowski 
sardecznie witany w Rzymie 

RZYM, (Pat). Wczoraj rano przybył 
do Rzymu ambasador R. P. przy Kwirynale 
dr Bolesław Wieniawa . Długoszowski 
Od Wenecji towarzyszył ambasadorowi 
radca ambasady Zawisza. Na dworcu w 
Rzymie oczekiwał ambsadora: ze strony 
włoskiej — szef protokułu dyplomatyczne 
go minister Cortini, szef gabinetu mini- 
stra spraw. zagranicznych minister de 
Pepp, przedsławicjele związku ochotni- 
ków wojennych: gen. Coselschi, gen. Sani, | 
płk. Pescosolido oraz sekrełarz general. 
ny towarzystwa  polsko-wloskiego prof. 
Maver, ze strony polskiej — wszyscy urzę ' 

dnicy amabasady R. P. przy Kwirynałe i 
konsulatu generalnego, ks. biskup Dubow 
ski, połscy prałaci i profesorowie uniwer- 
sytetów papieskich, licznie reprezentowa- 
na kolonia polska oraz dziennikarze pols- 
cy i włoscy. 

Ambasador Wieniawa Długoszowski 
zamieszkał wraz z małżonką i córką w 
siedzibie ambasady w pałacu Gaefani. 

W najbliższych dniach, po szeregu wi 
zył protokularnych ambasador złoży listy 
uwierzytelniające Wiktorowi Emanuelowi 
Ill, królowi Włoch i cesarzowi Etiopii. 

Hodża nie ma opracowanego statutu 
narodowościowego 

PRAGA, (Pat). Organ stronnictwa su- 
decko-niemieckiego „Rundschau“ zamie. 
szcza rozmowę z przewodniczącym su- 
decko-niemieckiego klubu  parlameniar. 
nego posłem Kundłem, który ošwiad- 
czył: ani Konradowi Heinleinowi, ani nam 
nie przedłożono statutu narodowościowe 
go, czy też jego części, jako podstawy do 
rozmów. . 

Dałej Kundt oświadczył, że z czystym 
sumieniem może powiedzieć, że gotowe 
go stałutu narodowościowego nie ma. 
wszelkie kombinacje, jakoby podstawą 
rozmów był stafut narodowościowy — są 
fałszem. „Rozmowy nasze, powiedział 
Kundt, prowadzone są stale jeszcze w tym 
celu, aby znaleźć w ogóle platformę dla 

  

pertraktacji. Nie chodzi nam o żaden sta! 
fut, ani o żadne przywileje dla Niemców 
sudeckich, ałe o nowy porządek prawny 
w państwie, na podstawie najzupełniejsze 
go uprawnienia narodów i grup narodo- 
wościowych w sensle żądań karlsbadzkich 
Konrada Henleina. 

Czy wszystkie czynniki oficjalne są 
skłonne do takich właśnie decyzyj, oka- 
że się dopiero w najbliższym czasie. Cze 
ska opinia publiczna nie robi jeszcze ta- 
kiego wrażenia. Wszelkie nasze rozmowy 
i inferewnecje z Francją zmierzają do 
wznowienia normalnych stosunków w ra- 
mach obowiązującego dziś porządgu pra 
wnego”, 

Benesz od 1920 r. 
prowadzi politykę filosowiecką 
RZYM, (Pat). „Gazetła del Popolo“ 

€-uawiziąc obecną sytuację Czechosłowa. 
cji podkreśla, że prez. Benesz prowadzi 
politykę filomoskiewską. Wielką rolę w 
tej polityce odegrały osobiste wygórowa 
ne ambicje Benesza, który pragnął, staw- 
szy się aliantem wielkiej Rosji, odegrać ro 
lę arbitra europejskiego. To też alia/is ten 
był dla Benesza kwestią osobistego pre- 
stižu, 

Nad związaniem Pragi z Moskwą pra- 
<ował Benesz już w 1920 r. gdy hamował 

Tajemnicze 

transporty broni idące do Polski w okresie 
inwazji molszewickiej. W tym samym kie- 
runku szły jego zabiegi, gdy pracował 
nad wpuszczeniem sowietów do Genewy 
i polityki europejskiej, równocześnie jed 
nak Benesz podkopał podsławy egzysten- 
cji Czechosłowacji, jako państwa euro. 
pejskiego. Czechosłowacja stała się bo- 
wiem awangardą Moskwy. Centralą pro 
pagandy komunistycznej, zainstałowaną 
w samym środku konłynentu oraz narzę- 
dziem wpływów sowieckich w Europie. 

wydarzenia 
zajdą 11 i 12 bm. w Czechach 
ЫВЕВАС (Reichenberg|, (Patj. Odby. 

ło się tu wielkie zgromadzenie komunisfy 
czne, na którym poseł Goffwald zwrócił 
uwagę na rozpowszechniane pogłoski o 
bliżej nieokreślonych wydarzeniach, mają 
cych nastąpić 11 I 12 czerwca. Mówca do 

    

Wszyscy poszukują gangsterów 

magał się od rządu przyśpieszenia prac 
przygofowawczych nad statutem narodo- 
wościowym i dopuszczeniem do udziału 
w rozmowach komunistów. Jednogłośnie 
uchwalono tekst listu, który w tej sprawie 
ma być przesłany premierowi Hodży. 

   

kfórzy porwali 5-leinie dziecka 
PRINCETON (Pat) — Obława na gang- 

sterów, którzy porwali 5 letniego James,a 
Cash'a osiągnęła nawet, jak na stosunki a- 
merykańskie, niebywale wiełkie rozmiary. 
W obławie biorą udział samoloty marynar 
ki i samoloty prywatne, 65 statków przeszu 
kuje wybrzeża Florydy na przestrzeni 280 
klm, nurkowie, a wśród nich jedna kobieta, 
przeszukują dna kanałów i zatopionych ka- 
mieniołomów. Princeton, gdzie miało miejs- 
ce porwanie dziecka, przypomina obóz woj 
skowy. 

Miasto przepełnione jest wojskiem i nz- 
brojoną ludnością ohozującą na ulicach. 
Czerwony krzyż uruchomił lotne kuchnie 

  
    
  

Rutynowan; nauczyciet SIWZ Y KI 
udziela lekcyj gry na tortepłanie 

— Ceny przystępne — 
ul. Jagiellońska 8 m. 22, g. 4—6 dp. 

     
  

  

  

polowe, wydające żywność obozującym. Jak 
dctad poszukiwania nie dały jeszcze rezul- 
tatów. (Patrz strona 4)   

„KURJER” (4470). 

Żeby wygrać, trzeba grać 
w szczęśliwej kolekturze 

gRUGp 
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WILNO 
Wielka 44 — — — Mickiewicza 10 

gdzle ostatn'o padł 

MILION 
1.000.060 zł. na nr. 128215 
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Sowiety nie borą tdiada 
a międzysarod. konte'eieji pracy 
GENEWA, (Pat). Przy otwarciu międzyna 
rodowej konferencji pracy uderzyła wszys 
tkich: nieobecność delegacji sowieckiej. 
Istnieją rozmaite hipoiezy co do moty- 
wów, które skłoniły rząd sowiecki do nie 
brania udziału w konferencji pracy, gdy 
w latach ubiegłych na konferencje te 
przybywała liczna delegacja sowiecka. 
Najprawdopodobniejsza hipoteza przypi- 
suje słnowisko rządu sowieckiego rezolu- 
cjom, powziętym niedawno na kongresie 

w Oslo przez federację związków zawodo 
wych, która odmówiła przyjęcia do fede- 
racji sowieckich związków zawodowych. 

Litwa obn ża stawki ubezpieczenio- 
6 0d poźaru 

KRÓLEWIEC, (PATJ. W ostatnich ty- 
godniach zanotowano na Litwie szereg 
pożarów, które wyrzadziły znaczne szko- 
dy. W ciągu ostatnich 10 dni zarejestro- 
wano 30 pożarów. Według statystyk li- 
tewskich od roku 1918. do 1937 zanoto- 
wano na Litwie 23804 požarėw, szkody 
zaś mliczn=e znriale na *95 mili św. 

Rząd lifewski zamierza obniżyć stawki 
asekuracyjne I w ten sposób podwyższyć 

  

  

rych ilość obecna na skutek wysokich sta- 
wek jest niewielka,   

Uroczystość wręczenia buzdyganu 
gen. Skwarczyńskiemu 

Wręczenie pamiątkowego buzdy- 
ganu gen. Skwarczyńskiemu  odbę- 
dzie się 7 bm. w Kasynie Garnizono- 
wym w Wilnie. 

Pamiątkowy buzdygan jest wyra- 

zem serdecznych więzi, które łączą 
1 Dywizję Legionową z jej długolet- 
nim dowódcą i żołnierzem gen. 
Skwarczyńskim. 

Posłowie i senatorowie 
w Nowej Wilejce inad Naroczem 

Wycieczka senatorów i posłów w dru | 
gim dniu pobytu na Wileńszczyźnie zwie 
dziła w Nowej Wilejce rolnicze zakłady 
przemysłu lnianego i konopnego „Wilen 
ka”. Prezes T-wa Lniarskiego w Wilnie inż 
J. Maculewicz przedstawił parlamentarzy- 
słom w specjalnym referacie aktualne za- 
gadnienia z dziedziny akcji Iniarsko-ko- 
nopnej w Polsce. Parlamentarzyści zapo- 

-znali' się przyłem z organizacją i działal- 
nością Iniarskiej centralnej stacji dośwad 
czalnej w Nowej Wilejce jak i organizacją 
i rozwojem spółdzielczej akcji zakupu i 
sprzedaży włókna lnianego. 

Dalej goście zwiedzili, oprowadzani 
przez posłankę  Prystorową, Instytucje 

T-wa Opieki nad Wsią Wileńską w Nowej 

ЕО © cza ы    

  

  

Rozejm a pot 

     

Wilejce, a więc spółdzielnię rolniczą, 

świetlicę dla młodzieży, bibliotekę, punkt 
zakupu ziół i zajazd dla włościan. „Poza 
łem zwiedili w Nowej Wilejce bekoniar 
nię, a w Wernianach tkacki przemysł luda 
wy. 

Tegoż dnia goście udali się nad Na- 
rocz,.zwiedzając po drodze hodowlę 
owiec Romanowskich w Komorowszczyź- 
nie oraz fermę zwierząt futerkowych i wę | 
dzarnię ryb w osadzie rybackiej. Nad Na 
roczem parlameniarzyści zapoznali się z 
zagadnieniami  rybolėstwa jeziorowego: 
Wileńszczyzny. 

W późnych godzinach wieczomych wy 
cieczka parlamenfarzystów odjechała do 
Druskienik. 

m piebiscyt 
      

w Hiszpanii ? 
LONDYN, (Pat). W związku z pogło- 

skami o zamierzonym jakoby przez rząd | 
brytyjski doprowadzeniu do rozejmu w 
wojnie domowej w Hiszpanii, korespon- 
dent dyplomatyczny popołudniowej ga- 
zeły „Słar” przewiduje następujący roz- 
wój wydarzeń: 

Wycofanie z Hiszpanii pierwszych grup 
obcych ochotników. 

Włochy, możliwie i Niemcy będą inter 
weniowały w Burgos, a Francja w Barce- 
lonie. 

  

Przygotowania do nadzwyczajnej sesii 
WARSZAWA (Pat). 3 bm. prezes 

Rady Ministrów gen. Sławoj-Skład- 

kowski odwiedził marszałka Senatu A 

leksandra Prystora i urzędującego 

wicemarszałka Sejmu T. Schaetzla. 

Przedmiotem rozmów były spra- 

wy z projektowaną sesją nadzwyczaj- 

ną. 

Praga przedłuża okres służby wojskowej 
PRAGA (Pat). „Die Zeit* dowiadu | ła jeszcze zdecydowana sprawa aka- 

je się, że obie izby parlamentu będą 

zwołane w połowie czerwca, aby uch 

walić ustawę o przedłużeniu służby 

wojskowej do trzech laf. Wobec tego 

ma być postanowione, że żołnierze, 

którzy w jesieni skończą drugi rok 

słażby wojskowej, zatrzymani będą w 

szeregach przez dalszy rok. Nie zosta 

demików, których obowiązywać hę- 

dzie prawdopodobnie dwuletni kurs 

służby wojskowej z tym zastrzeżeniem 

że podezas studiów przejdą oni grunto 

wny kurs_p. w. Parlamentowi przed- 

łożona będzie również sprawa petłno 

moenietw dla rządu. 

Odprężenie francusko-włoskie 
nie prędke nastapi 

PARYŻ, (Pat). Czwartkowa mowa hr. 

Ciano wywarła w Paryżu niekorzystne-wra 

żenie. Ogólne wrażenie ł wnioski, jakie 

prasa francuska wysnuwa z mowy hr. Cia- 

no sireszczają się w tym, że sprawa pod 

jęcia na nowo rokowań pomiędzy Pary- 

Zwycięski pochód 

żem a Rzymem nie wydaje się bliską. 
Nadzieje na szybkie odprężenie w sto 

sunku z Rzymem będą zawadziły, dopóki 
zagadnienie hiszpańskie w swoich zasadni 
czych zarysach nie zostanie rozstrzygnięte. 

wojsk japońskich 
Zdobyto Ninling. Tihsien i Tsiczien 

ais (Pat). Agencja Domei donosi: | ling, Tihsien i Tsiczien oraz dofarfo do 

zwycięski pochód wojsk japońskich na po 

łudniowym odcinku frontu lunghajskiego 

zbiegł się z dużym sukcesem na odcinku” 

Ksifeng, gdzie wojska japońskie posuwa- 

ja się stale naprzód wzdłuż szosy Kweł- 

teh-Kaifeng. : 

Na obszarze tym zdobyto miasta Nin- 

punktu oddałonego o 40 km na południe 
wschód od stolicy Honan. 

Wojska chińskie, zagrożone uiratą po- 
łączenia ze swymi fyłami, zaprzestały ata 
kowania dywizji gen. Doihary i cofają się 
w kierunku Kaifeng. 

Spłonęło 10 osób w czasie ratowania dobytku 
OLKUSZ, (Patj. Wczoraj wieczorem we 

wsi Dzwonowicze, gm. Kidów w domu 

Franciszka Kowalczyka wybuchł pożar, 

który wkrótce ogarnął również zabudowa 

  

Dorocznym tradycyjnym zwycza- 
jem w dniach ой 1 do 10 czerwca od 
-bywa się na terenie Wilna Tydzień 
Polskiego Gzerwonego Krzyża. 

Zbyteczne jest podkreślać wartość 
tej instytucji charytatywnej, cieszącej 
się zasłużonym uznaniem na całym 
świecie. We wszystkich państwach 
Czerwony Krzyż otaczany jest naj- 
najbardziej pieczołowitą opieką. Pol- 
ski Czerwony Krzyż w swej filantro- 

pijnej, samarytańskiej działalności 
ma szczególnie piękne karty. 

W dniach 5 i 6 bm. na ulicach Wil 
na przeprowadzona zostanie zbiórka 
na rzecz P. C. K. Znana ofiarność 
społeczeństwa wileńskiego nie może 
zawieść i tym razem. Niech nie będzie 
nikogo, kto by chociaż najdrobniej- 
szym datkiem nie przyczynił się do 
poparcia tej pieknej inicjatywy. 

* 

  

nła gospodarcze. Domownicy i sąsiedzi, 
chcąc rałować ogarnięte pożarem przed. 
mioty domowe, rzucili się do płonącego 
dachu. Skutkiem runięcia dachu, znalazło 
śmierć w płomieniach dziesięć osób. Naz- 
wiska tragicznie zmarłych włościan są na 
stępujące: Jan Kowalczyk, syn właściciela 
domu wraz z żoną Bronisławą, Józef Zie- 
liński, Franciszek Peion, Kasjer Kowalczyk 
wraz z żoną Marią, Maria Kurcija, lan Da 
chowski, Franciszek Szopa, Józef Korcipa 
— wszyscy mieszkańcy wsi Dzwonowicz. 
Straszny fen wypadek wywarł ogromne 
wrażenie 

    
  

      

Zaproponowanie rozejmu cbu stronom 
Konferencja przedstawicieli Barcelony 

i gen. Franco bądź w Londynie, bądź w 
Szwajcarii w celu zgodnego przyczynienia 
się do stworzenia prowizorycznego rządu 
w Hiszpanii. 

Rząd prowizoryczny przeprowadzi 
plebiscył lub poleci konstytuancie zade- 
cydowanie przyszłego ustroju w Hiszpanii. 

Korespodent twierdzi, że ze strony 

brytyjskiej dokonano już sondowania rzą 
du włoskiego dla pozyskania Włoch na 
rzecz tego projekłu, przy czym według 
korespondenta, Włosi są rzekomo przy- 
chylnie usposobieni wobec tej propozy- 
cji. Rząd francuski miał już podobno za 

wiaciomić o rozmowach tych Barcelonę. 

Zwycięstwo naszych tenisistów 
„w Paryżu 

PARYŻ, (Pat). W piątek, w drugim 
dniu międzynarodowych mistrzostw teni- 
sowych Francji w Paryżu, obaj Polacy — 
Spychała I Baworowski zakwalifikowali się 
do następnej rundy. 

Spychała łatwo pokonał Szwajcara 
Mercier 6:2, 6:1, 6:1. Baworowski wygrał 
z dobrym tenistą francuskim Berthet 6:1, 
5:7, 6:1, 6:1. Dzięki zwycięstwu temu Ba- 
worowski następną rundę przejdzie wal 
kowerem I dopiero w finale spofka się z 
francuską rakietą Destremeau. 

Po czwartkowym zwycięstwie nad Pe- 
trą stał się Spychała rewelacją międzyna- 
rodowych mistrzostw Francji. Cała prasa 
paryska zamieszcza Jego foiografię, z nie 
bywałym uznańłem opisując jego szybką 
I zdecydowaną grę. Dzienniki paryskie - 
podkreślają jednomyślnie, że Spychała 
zrobił w Paryżu ogromne wrażenie. 

Porażka Jędrzejowskiej 
w Londynie 

LONDYN, (Pat). W piątek rozegrano 

zostały półfinały w międzynarodowym fut 
nieju tenisowym o mistrzostwo St. Geor- 
ges Hill. 

W pierwszym półfinale nieoczekiwa. 
nej porażki doznała Jędrzejowska, prze- 
grywając łatwo w dwóch seiach do zna 
nej tenisistki amerykańskiej Alicji Marble 
2:6, 3:6. 

Jędrzejowska grała bardzo nierówno. 
podczas kiedy Marble wykazała fenome 
nalną formę. Zaznaczamy, że w turnieju 
tym Jędrzejowska broniła tytułu mistrzyni 
klubu St. Georges Hill. 

Giełda warszawska 
z dnia 38 czerwca 1938 r. 

Bełgi belgijskie . . « .:. < 90,01 

Dolary amerykańskie . 2 + . ь 529,50 
Dolary kanadyjskie „| | 524,50 
Florėny holenderskie , „ 2 293,79 

Franki francuskie SET 14,84 

Franki szwajcarskie „ з . . « 121,25 * 

Funty angielskie ‚ в в « « « 26,31 - 
Guldeny gdańskie ‚ „ « » « 4 100,25 

Korony czeskie . « + + «'« » 12,00 
Korony duńskie . . . + « « + 117,45 
Korony norweskie . . « » + » 132,18 
Korony szwedzkie . « « « » » 135,64 

Liry włoskie , „ » « « + » 22,90 
Marki fińskie «+ «44» a 11,63 
Marki niemieckie , So 213,07 
Marki niemieckie srebrne . . « 111,00 
Ta Am LE FEB 26,20 

3 Papiery procentowe: 
Pożyczka wewnętrzna ga 64,88 
Pożyczka inwestycyjna pierwsza 80,00 
Pożyczka inwestycyjna druga . 81.00 
Pożyczka konwersyjna . » + ® 70.25 
Pożyczka konsolidacyjna э + › 67,25 
8 proc, ziem. dol, knpon. « « » 100,9) & 
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Człowiek 
Współczesna wojna jest więcej 

niż kiedykolwiek głębokim procesem 
socjologicznym. Już nie ambicje wła 
tców czy komplikacje rodzinne panu 
jących stanowią główne i bezpośred 

Lie przyczyny konfliktów zbrojnych, 
lecz kolizje istotnych interesów ca- 
łych społeczeństw względnie ich przo 
dujących klas. 

Nowoczesne uzbrojenie wciąga do 
walki coraz większe masy ludzkie. 
Napoleon * walczył z 150 tysiącami 
wojska — i była to na ów czas armia 
clbrzymia. Lecz ostatnia wojna świa 
łowa wystawiła do walki armie, liczą 

re po trzy i cztery miliony ludzi. — 
Cała zaś masa, zaangażowana na 
wszystkich frontach sięgała z począt- 
kiem wojny cyfry 20 milionów ludzi. 

Wprowadzenie do walki lotnict- 
wa jeszcze bardziej podkreśliło maso 
wy charakter współczesnych wojen. 
W warunkach, kiedy linia frontu mo 

że być z łatwością przekroczona i wal 
ka przeniesiona do wnętrza kraju, do 
bezpośredniej akcji zbrojnej zostaje 
zaangażowany cały kraj. Armia, cho 
tiaž główna, zasadnicza siła, nie jest 

jednak siłą wyłączną, prowadzącą 
wojnę. Taką samą armią stają się ma 
sy ludności cywilnej, wystawionej na 
mordercze ciosy broni powietrznej. 

Od czasów ostatniej wojny gra po 
za tym również olbrzymią rolę czyn 
hik psychologiczny. Nastroje społe- 

tzeństwa, panująca ideologia polity- 
tzna i jej stosunek do żywotnych inte 
Tesów szerokich rzesz — stały się nie 
mniej ważnymi czynnikami walki, 
Niż granaty i karabiny maszynowe. 

Wszystko to razem wywarło bar- 
dzo poważny wpływ na metody kie 
Townictwa działaniami wojennymi. 
rowadzenie wojny przestało być wy 

łącznie sprawą rzemiosła wojennego: 
Jest ono dzisiaj zarówro akcją strate 
kiczną jak i polityczną. Przykłady u- 
egłej wojny dostarczają aż nadto 

Przykładów w tej sprawie. 

We Francji stale był aktualny pro 
lem stosunku naczelnego wodza do 

rządu, problem prymatu czynnika po 
litycznego w wojnie nad czynnikiem 
Ściśle wojskowym. Całe szczęście, że 
Tancja miała w osobie Clemenceau 

= który potrafił zapewnić konie- 
a ą Tównowagę pomiędzy tymi czyn 

"KAaMi, nie dopuścił do niepotrzebne 
RO konfliktu i doprowadził do zwycię 
stwa; było ono owocem zarówno ge 
Riuszu wodzów jak i talentu politycz. 
Rych kierowników kraju. 

„ W Anglii znany był stały antago- 
nizm pomiędzy sferami wojskowymi 
h ministrami cywilnymi, w szczegół 

Rości późniejszym ministrem wojny 

Lloyd Georgem. 
Wojna współczesna wymaga bar- 

20 wysoko rozwiniętego poczucia 0- 
ywatelstwa i siły ducha — i to za- 

Tówno od najwyższych dowódców jak 
leż od prostego szeregowca. Znajduje 
0 wyraz nawet w taktyce polowej. : JI : У! z. poi so) 

r 

    

Jak wysyłać flotę? 
Kochany Felku! 
Upatrzyłam letnisko b. tanie i już da- 

"M zadatek. Wprawdzie 4 kilometry od sta- 

(jl kolejowej okazały się z hakiem (hak 14 
ilometrów), ale cóż robić. Rzeka okazała 

się rzeczką, lns laskiem, a łąka bagienkiem. 

-Szędzie człowieka nabierają, 

= cóż robić? Przyślij pieniądze. 
Ję cię. Twoja Fela. 

Kochana Felu! 

i Upatrzyłem dobry humor szefa i popro- 

€M o zaliczkę. Obiecał 200 zł, ale dał 
A Rakiem". To znaczy pot.ącił poprzednią 

Aliczkę w kwocie 80 zł. Ale cóż robić? Na- 
а miast kupiłem przekaz i zacząłem wy- 

5 niestety w domu. Zanim przekaz 

A Peinijem, musiałem już opłacić rachunek 
<lektryczność i parę drobiazgów. Resztę 

® Wocie 87 zł gr. 96 posyłam ci. Żałuję, że 

>. oszedłem do knajpy. Po opłaceniu 9 
a. A siebie i 17 za kolegów byłbym ci po- 

ay, 5 6 zlotych i 4 grosze stracilaš na 

c skim przesiadywaniu w domu. 

ałuję cję. Twój Felek. 

ale powta- 

Ca- 

* N. N. N.   

Natarcie piechoty przestało był sztur 
mem zwartej kolumny pod bohater- 
skim przewodnictwem oficera. Nacie 
rająca drużyna jest tylko do pewne- 
go momentu bezpośrednio kierowa- 
na ręką dowódcy. Gdy wsiąknie w te 
ren, gdy wykorzystując wszelkiego ro 
dzaju ukrycie, rusza do ataku — sta 
je się rozsypanym zbiorem  walezą- 
cych indywidualności. Każdy żołnierz 
z karabinem w garści staje się odpo 
wiedzialny sam za siebie, związany 
jedynie ogólnym i zasadniczym naka- 
zem postępowania. Szkolenie może 
w nim wyrobić dużo automatyzmu w 
czynnościach, niemniej jednak w pe 
wnym zakresie zdany on jest na wła 
sny los i decyzję. Żołnierz może zo- 
slał nadal armatnim mięsem, lecz prze 
stał być automatem tylko do rąban'a 
na prawo i na lewo. Ważna jest w 
nim nie tylko siła i wytrzymałość 
mięśni, lecz także jego hart moralny. 

Wynik walki zależy oczywiście od 
zdolności dowódców i posiadanej si- 
ły, lecz w pewnym procencie również 
zależy od wartości pojedyńczego żoł- 
nierza. Żeby wydobyć z niego tę war- 
tość nie wystarczy tylko nakaz — czy 
ny jego muszą być owiane duchem 
entuzjazmu i rozumienia dla spra- 
o którą walczy, a ponadto musi on 
być świadom swojej indywidualnej 
odpowiedzialności za wynik walki. Z 
tego właśnie założenia zrodziło się po 
wiedzenie, że każdy obywatel żołnie- 
rzem, każdy żołnierz obywatelem. 

Dzisiaj nie można sobie wyobra- 
zić wojny jako wzajemnego wyrzy- 
nania się bezmyślnych mas żołnier- 
skich. Armia, która by takim materia 
łem miała walczyć, nie może liczyć 
na powodzenie. Duch rozkładu, sta- 

rannie podtrzymywany przez przeciw 
nika wszelkimi sposobami, jakie da- 
je do ręki nowoczesna technika (pra- 
sa, proklamacje, kino, radio itd.) bar 
dzo prędko taką armię zamieni na 
hordę otępiałych niewolników, któ- 

Beoembardowamie smaiast hiszpańskich 

Najazdy eskadr bombowców na miasła wschodniej Hiszpanii pozostawiają po sobie straszliwe 
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ra przy pierwszym dobrze zorganizo- 
wanym uderzeniu rozleci się jak ku- 
pa gruzu. 

Bardzo mocno podkreślają sprawę 
moralnego urobienia żołnierza regu- 
laminy państw totalistycznmych. Wszę 
dzie akcentują one polityczną stronę 
wojny, chcą wpoić żołnierzowi kuli 
„rasy, „narodu, czy „dyktatury pro 
letariatu“, a przede wszystkim to 

przekonanie, że wojna będzie prowa- 
dzona o jego własną sprawę. Żołnierz 
francuski podczas ubiegłej wojny, 
bez specjalnej frazeologicznej histe- 
rii, okazał się właśnie tak wychowa- 

nym żołnierzem. Z dużą dozą słuszno 
$ci można twierdzić, że nie ostatnim 
tzynnikiem zwycięstwa koalicji była 
moralna przewaga patriotycznie uspo 
sobionego, z przekonaniem walezące- 
go żołnierza francuskiego nad żelaz- 
ną dyscypliną, grającą na bezmyślno 
ści, ślepym posłuszeństwem i moral- 
nej inereyjności armii niemieckiej. 

Również zmienił się dzisiaj cha- 
rakter dowódcy. Anachronizmem nie 
do przyjęcia stała się sylwetka wo- 
dza, taka, jaką przedstawia marsza- 

tek Haig — naczelny wódz sprzymie- 
rzonej armii angielskiej — według re 
lacji jego najbliższego współpracow- 
nika generała Chartrise: ,,...Mało g0 

interesowały sprawy polityczne... U- 
derzająco mało zajmował się samo- 
kształceniem . Praca wojskowa — са!- 
kowicie go pochłaniała i tylko mimo- 
chodem rzucał okiem na inne kwe- 
stie, nie badając ich zresztą nigdy... 
Czytał mało i nigdy nie brał do ręki 
nawet wielkich powieści. Nadzwyczaj 
nie rzadko interesowały go wydarz?- 
nia, wychodzącą poza sferę jego dzia 
IaInošci“. 

Jakimi powinni być kierownicy 
wojny bardzo charakterystycznie uj- 
muje polowy regulamin angielski. 
Podkreśla on, że zasady, zapewniają- 
ce powodzenie na wojnie są analogicz   

NA WIDOWNI 
POWSTANIE DEMOKRATYCZNY 

KLUB SEJMOWY? 

„W kołach politycznych Sejmu i Senatu 

lansuje się uporczywą pogłoskę, że jeszcze 

przed zwołaniem nadzwyczajnej sesji Sejwu 

| Senatu nastąpi utworzenie nowego Klubu 

Sejmowego. Klub ten obejmowałby wszyst- 

kich posłów i senatorów wyznających ideo 

logię demokratyczną. Ugrupowanie to liczy 

toby na razie od 10—20 parlamentarzystów. 

NAD CZYM BĘDZE OBRADOWAĆ 
WARSZAWSKI „SIEW*? | 

W dniu 19 czerwca obradować będzie w 

Warszawie doroczny zjazd delegatów kół 

młodzieży wiejskiej „Siew* woj. warszaw- 

skiego. 

Na zjeździe tym poza. sprawami sprawo? 

iawczymi i organizacyjnymi uchwalone ma 

ją być tezy w sprawie „organizacji i kultu- 

ty wsi“. Według opinii kół młodzieżowych, 

tezy te zapowiadają się bardzo ciekawie. 

„KUŹNICA* ORGANEM RUCHU 
NARODOWO-RADYKALNEGO. 
Jak się dowiaduje ageneja „Kabel** od 

było się przed kilku dniami w Katówicach 

wspólne zebranie organizacji Ruchu Naro 

ūowo-Radykalnego oraz redakcji „Kuźnicy*, 

na którym ustalono współpracę. Obeenie tak 

redakcja „Kuźnicy, jak i organizacja R. № 

R. będą mieć wspólny lokal. W związku z tą 

wspólną akcją Ruch  Narodowo-Radykalny 

wydał specjalną odezwę, w której m. in. czy 

lamy: Е 

„Na pograniczu, zwłaszcza na Śląsku 

Górnym, prewadzą Niemey w ostatnich mie 

siącach intensywną propagandę wśród lud 

ności polskiej, podkopując jej przywiązanie 

do Państwa Polskiego i poczucie narodowe. 

Dzieje się te za pośrednictwem szeroko kol 

portowanej prasy z Niemiec, kursów języka 

niemieckiego, szerzenie defensywnych nast- 

rojów wśród robotników, którzy pracę otrzy 

mali po niemieckiej stronie. 

Z tymi zjawiskami trzeba bezwzględnie 

walczyć. Wzywamy placówki Ruchu Naro- 

dowo-Radykalnego do wzmocnienia czujno: 

Śei, akeji uświadamiającej i przeiwdziałania. 

Byłoby hańbą pozwolić na agitację niemiec 

ką wśród żywiołu polskiego w Państwie Pel 

skim. 

ne do tych, jakie obowiązują przy 
wszelkiej akcji w życiu cywilnym, 
gdzie chodzi o zwalczanie trudności 
i konkurencji. Tkwi w tym przekona 
nie, że wojna to nie abstrakcyjna sztu 

-ka, wycyzelowana w zaciszu sztabów, 
lecz organiczny proces życiowy spo- 
łeczeństwa walczącego, że wszystko, 
co jest potrzebne do życia jest w wal 
ce zainteresowane i wywiera swój 
wpływ na losy frontu. Nie można o- 
derwać operacyj wojennych od stanu 
gospodarczo-socjalnego kraju. 

W związku z tym jeden z wybit- 
niejszych angielskich autorów woj- 
skowych Liddel Hart w artykule, za 
mieszczonym w roku ubiegłym w „Ti 
mes“ zwraca uwagę na dwa ważne 
momenty, gdy chodzi o materiał ludz 
ki w armii na szczeblach kierowni- 
czych: е 

1) Wyższy dowódca musi „mieć 
możliwie szeroki horyzont i oriento- 
wać się zarówno w socjalnych jak i 
wojskowych sprawach. W danej chwi 

  

ślady. Zdjęcie zrobione 
zosłało w Barcelonie po kolejnym zbombardowaniu stolicy Katalonii. 

Teatr na Pohulante 

"POLSKI RALET REOREZENTACJJ 
pod dyrekcją artystyczną Bronisławy 

N żyńskiej : 
Balet reprezentacyjny, ktėry za- | nie odbiega od najlepszych spektakli 

prezentował się obcym ,będąc w kra | baletu. Zamiast chorej podobno Jusz- 
ju wielką niewiadomą, balet, który 
stał się tematem pisaniny dziennikar- 
skiej nie tylko na szpaltach poświę- 
conych kulturze, ale również i we 
wstępniakach, oraz w artykułach eko 
nomicznych. Balet, którego przyjazd 
wyprzedziła wrzawa sprzecznych są- 
dów i rozkołysanej propagandy... 
Wszystko to stawia recenzentowi pod 
wójne zadania, zmusza bowiem obok 
oceny artystycznej zajmować się 
względami już nie tylko trafności po- 
lityki kulturalnej czynników, które 

tę imprezę powołały do życia, ale rów 
nież i względami ekonomicznym. 
względami opłacalności. 

Rola recenzenta w Wilnie utrud- 
niona jest dodatkowo przez to, że to 
cośmy zobaczyli na Pohulance znacz-   

zobaczyliśmy ap "p. 

Wolską; zamiast karnego zapewac 
„tła baletowego sporo niesfor- 
nych, zdezorientowanych widocznie i 
zachowujących się na scenie jak źle 
wychowane statystki (śmiechy, ga- 

danina) — zastępczyń; zredukowane 
były również dekoracje, a nie bez kła 
potów zapewne załatwiono sprawę 
światła i orkiestry. Wszystko to przy 
jać należy jako okoliczności łagodzą- 
ce niewątpliwego zawodu, jaki stał 
się udziałem tłumnie przybyłej pu- 
bliczności. To jednak nie wyczerpuje 

sprawy. 
Są poważne zastrzeżenia natury 

artystycznej. Zobaczyliśmy trzy bale: 
ty, zapewne najlepsze (odpadł więc 

np. balet Różyckiego—Karpińskiego) 

kiewiczówny 

  

Baśń krakowska (Kondracki—Mor- 
stin—Niżyńska w dekoracjach T. 
Roszkowskiej), Koncert E-moll (Cho 
pin—Niżyńska) i Pieśń o ziemi (Pale. 
ster—Niżyńska — oba ostatnie w de 
koracjach W. Borowskiego). Trzy 
wielkie, już w tytułach pełne sugestii 
koncerty taneczne, oparte o znakomi 
tą muzykę, ułożone przez wielkiego 
nazwiska tancerkę, tańczone przez 
wytrawnych i wspaniale dysponowa- 
nych tancerzy. A oto siedzę przy biur 
ku by napisać recenzję i siłą muszę 
wyrywać pamięci obrazy już przybla 
dłe, przeżycia — nikłe i zamazane. 
Czemu, jeśli w każdej chwili można 
i to z wzrastającym zapałem opowia- 
dać o tym co widzieć i przeżyć dali 
publiczności wileńskiej balet Joosa, 
Yeychi Nimura, zespół Menaki, Sorel, 
Nati Morales, a choćby i zespół Cie- 
plińskiego z doskonałą Ziutą Buczyń- 
ską? Siła wyrazistości wrażeń zależy 
od dwuch głównie czynników — sty- 
lu, oblicza („charakteru narodowe- 
go*) baletu, o czym później „oraz — 
od wyrazistości artystycznej tańca. 
Balet pierwszy „Baśń krakowska”. 
oparty jest o legendę Twardowskiego. 
Doprawdy wiele trzeba się wytężać, 
żeby jakoś zinterpretować co się dzie 
ję na scenie, a nonszalancko stresz 
czone libretto niewiele tu pomaga. U-   

li. wojna bardziej niż kiedykolwiek in 
dziej staje się problemem socjalnym. 
Wielka wojna wpływa na wszystkie 
strony życia narodu i na wszystkie 
klasy społeczne i w taki sam sposób 
przejawia się wpływ życia społeczne- 
go na prowadzenie działań . wojen- 
nych*. I dalej, że „strategik XX wie- 
ku powinien się liczyć ze znacznie 
większą ilością czynników charakte- 
ru niewojskowego*. Wreszcie: „wy- 
soko rozwinięty intelektualnie sezto- 
wiek będzie miał dużę przewagę w 
opanowaniu technicznej wiedzy w sto 
sunku do człowieka, który w ciągu 30 
—40 lat posuwał się po hierachicznej 
drabinie wojskowej służby”. 

2) Konieczne jest wykorzystanie 
w rzeczach wojny również mózgu lu- 
dzi nie wojskowych, ponieważ bar- 
dzo często ich zdolność pokonywa- 
nia trudności nie siłą pięści, lecz kal- 
kulacją, przewidywaniem, czasem 
sprytem, a może i wręcz przebiegłoś- 
cią, zdobytą w codziennej walce o 
chleb, może wnieść bardzo dużo no- 

wych i wartościowych elementów psy 
chologicznych i intelektualnych do 
pracy organów kierowniczych woj- 
ska. Autor zwraca uwagę na często 

notowany fakt z ubiegłej wojny, że 
„inteligentna cywilna jednostka z łat 
wością dawała sobie radę z detalami 

sztabowej pracy, ponieważ pomagało 
jej tutaj doświadczenie nabyte w służ 
bie cywilnej”. : 

Nie podwaža to ani na jotę donio- 
słości umiejętności sztuki wojennej 
gruntownej znajomości techniki wal 
ki. Niemniej jednak pozostanie fak- 
tem, że przepaść, jaka dawniej istnia- 
ła pomiędzy wojskowym a cywilem 
została skutecznie wyrównana przez 
nowoczesne wymagania i charakter 
wojny. L. Kor. 
EEE TTT EEST" 

Niewidemy od lać 6 odsyskal | 
wzrok dzięki oparaejl 

W Turyngii  11-leini | chłopiec, 
Hans Graef, niewidomy od lat 6, odzyskał 

wzrok po operacji, dokonanej przez pro- 
fesora Stocka i dr Sautera, jego asysten- 
ta. Udało się im przeszczepić na oczy 
chłopca rogówkę z oka niejakiego Krue- 
gera, który w czasie wojny odniósł ranę 
w oko i niedawno musiał się poddać ope 
racji. Profesor skorzystał z tego, aby prze 
nieść kawałki rogówki Kruegera, nie- 
zbędne do zaszczepienia. 

  

datniejsze partie to odmłodzenie 
Twardowskiego, magia diabelska, 
oraz fragmenty walki czarnoksiężni- 
ka z mocami piekielnymi. Zupełnie 
chybione — niezrozumiałe partie kon 
cowe obrazu pierwszego, a zwłaszcza 
odsiecz anielska w piekle, naiwna, w 
złym smaku ilustracyjka na popis z 
przedwojennego kinder-balu. Jedyny 
fragment mocny, to wspomniana wał 
ka Twardowskiego, poza tym o ja- 
kiejś atmosferze magii, o symbolice 
potężnych sił, o katharsis ułaskawie- 
nia znękanej duszy, o wyrazie tanecz- 
nym dla jej uprzedniej pychy i ciem- 
nych wzlotów mowy nie było. 
Przedwojenne ilustracyjki... Sprawie- 
dliwie powiedzieć można, że już na- 
wet film o Twardowskim zostawił — 
również i choreograficznie (choć nia 
chcę tym skrzywdzić doskonałych 
pp. Glinkówny, Marciniaka i Konar: 
skiego) — lepsze wrażenie. Dekora- 
torce udały się niektóre gamy „pie- 
kielne*, natomiast na strojach zacią- 
żyło jakieś prawdziwe fatum odpol- 
szczające. 

„Pieśń o ziemi** można by окте 6 

jako kompozycję obrzędową. Nie- 
zmiernie ciekawa muzyka Romana Pa 
lestra, przeprowadzając w najrozmait 
szych wariacjach motywy pieśni lu- 
dowych, znakomicie ułatwia utrzymą
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Skrzydła polskie nad Atlantykiem 
Olbrzymia pustynia wodna, nosząca 

nazwę Oceanu Aflantyckiego od wielu 
lat nęciła śmiałych lotników, którzy prag- 
nęli przebyć tę przestrzeń jednym sko- 
kiem, czy to w kierunku wschodnim czy 
zachodnim. _W dziejach lofów transat- 

lantyckich ocean ten został wyraźnie po- 
dzielony na dwie części: północną i po- 
łudniową, przy czym większość lotów w 
pierwszej epoce tych zamierzeń ograni- 
czała się stale do sforsowania Aflantyku 
Północnego; były to zamierzenia o wiele 
cięższe i trudniejsze, niż przeloty z Afry- 
ki do Brazylii przez południowy Atlantyk, 
gdyż silne prądy powiefrzne nad północ- 
nymi Atlantykiem stanowią jedną z naj- 
groźniejszych przeszkód, zwłaszcza w lo- 
łach w kierunku zachodnim, z Europy do 
Ameryki. 

Pierwszymi lotnikami, którzy lat temu 
dziewiętnaście, 15 czerwca 1919 r. doko- 
nali udanej próby przelotu z Nowej Fin- 
landii do Isłandii, byli dwaj Amerykanie, 
kapiłan Alcoek i Brown, jedni z najśmiel- 
szych pionierów amerykańskiego lotnictwa, 
Na cztery tygodnie przed nimi dwaj inni 
lotnicy, Hawker i Grenier, również pod- 
lęli próbę przelotu, która niestety nie po- 
wiodła się. Prawie przez osiem lat nikt 
nie podejmował nowych prób sforsowania 
Ailantyku. Dopiero rok 1927 otworzył no- 
wą erę w dziejach lotnictwa transatlanty- 
ckiego. Pierwszymi, którzy zresztą padli 
ołiarą własnej odwagi byli Nungesser i 
Coli; wystartowali oni w maju 1927 roku 
z Le Bourget pod Paryżem i przepadli bez 
wieści. 21 maja tegoż roku Karol Lind- 
bergh samotnie pokonuje Atlantyk po raz 
pierwszy na przestrzeni New York—Paryż, 

wślad za nim Clarance, Chamberlin i Le- 
vine przelatują z Roosevelt Field do Eis- 
łeben w Niemczech. W 1928 roku polski 
lotnik mjr. Idzikowski usiłuje przelec'eć 
Atlantyk, lecz zawraca z drogi. W kwietniu 
tegoż roku Irlandczyk Fitzmaurice leci z 
Dublina i przymusowo ląduje w Labra- 
dorze. 

W 1929 r. nad Allantykiem robi się 
„prawdziwy tłok”. W marcu dwaj hiszpań- 
scy lotnicy, Jimenez i lglesias, nie zrażając 
się smutnym losem kpt. Hinckeliffe, kłó- 
ry wraz z miss Elsie Mackay dwa tygodnie 
wcześniej zginęli bez wieści, dokonują lo- 
tu z Sewilli do Bahia. W kwietniu trzej 
Francuzi, Assorlant, Lefevre i Loti przela- 

tują przez Atlantyk, przewożąc pierwsze- 
go „atlantyckiego pasażera na gapę” 
Schreibera. W sierpniu Williams i Jansey 
przelałują z Ameryki do Hiszpanii; w tym- 
że miesiącu polskie lotnictwo okrywa się 
żałobą: mjr. Idzikowski, wystartowawszy 
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nie charakteru tego baletu, można by 
powiedzieć — muzyka trzyma tan:e- 
rzy w bezkompromisowych ramach. 
"Tymczasem to co dała p. Niżyńska 
kłóciło się ciągle z poczuciem folklo 
rui z odcieniem muzyki. Oto w mu- 
zyce motyw refrenowy, o silnej, zdu- 
szonej dynamice niemal widać 
przytupujące w miejscu pary, któ- 
re czekają na solowy śpiew nowej 
zwrotki przed wiejską kapelą — p. 
Niżyńska daje nam zamiast tego ja- 
kieś „jetós*, czy taniec elfów. A chwi. 
lę przed tym, kiedy w orkiestrze naj- 
wyraźniej przewija się góralska pio. 
senka o Madziarze który nie ma doma 
— co się dzieje wśród tancerzy w ru 
baszkach? Porozumiejsmy się — zna 
ne są i nam probłemy i różne poglądy 
na stosunek wzajemny tańca i mu- 
zyki (Thiess, Laban, manifest Lifa- 
ra), ale są przecież jakieś granice, ja- 
kieś wspólności, choćby najpierwot- 
niej etnograficzne, chyba obowiązuje 
takie minimum , harmonizacji i kon. 
sekwentnej współpracy, żeby efekt 
był zgodny, żeby się jedno z drugim 
nie gryzło? Krakowiaka p. Niżyńska 
przerobiła na Bóg wie co, inne tańce 
zostawiła rażąco naturalistyczne... 

Jeśli wyrazistość treściowa, pan- 
tominiezna, obrzędowa tak mocno 
szwankuje (ciekawe, co też cudzo- 

  

  

TED SSR LTB, 

MAD NIEMNEM 

KĄPIELE 
ELEKTRO-i WODOLECZNICTWO. 

INHALATORIOM. 
PŁUKANIA JELIT. 

ZAKŁAD LECZNICZEGO STOSOWANIA SŁONCA, 
POWIETRZA I RUCHU. KĄPIELE KASKADOWE.. 

PIĘKNIE POŁOŻONA STACJA KLIMATYCZNA. 

Sezon trwa od 15 maja do 1 października. 
Informacje: Dyrekcja Zakładu i Komisja Zdrojowa w Druskienikakh, Związek Uzdro- 
zisk Polskich w Warszawie oraz wszystkie piacówki „Orbisu* w kraju 

  

  

z Azorów, ginie koło wyspy Gracioza. W 
grudniu trzej Francuzi, Chałles, Larre i Bor 
ges, pokonują Atlantyk południowy, na 
przestrzeni Sewilla — Mazaione (Brazylia). 

W 1930 roku słynni lotnicy francuscy, 
Cistes i Bellonto, dokonują udanego lotu 
z Le Bourget do New Yorku. W maju te- 
goż roku znakomity pilot Mermoz wraz z 
Dabry'm i Ginier'em przelatują z Senegalu 
w Afryce do Natalu w Brazylii. W rok póź- 
niej jednooki Willey Post z Gatły'm prze- 
latują z New Yorku do Chester w Anglii. 
W tym samym czasie Bert Hinckler poko- 
nuje trasę Natal — Dakkar, 

Prawie przez dwa lata nad Atlantykiem 
panuje cisza w powietrzu, Dopiero w stycz 

niu 1933 r. samolot „Arc en Ciel” (Tęcza) 
zapoczątkowuje komunikację lotniczą i po- 
cztową przez Aflantyk południowy, która 
obecnie spoczywa w rękach „Air Fran- 
ce“. W maju tegoż roku polskie lotnict- 

wo święci wielki triumf. 

    

Prasa paryska cpublikowała sensacyj- 
ną wiadomość z Moskwy o rozsirzelaniu 
słynnego badacza polarnego i wybitnego 
uczonego prof. Schmidta, bohatera wy- 
prawy „Czeluskina”* do bieguna północ- 
nego. 

aiš 

Jeszcze przed czterema laty Moskwa 

2 

181-y sezon 

Do PFEHCEHA 
SOLANKOWE 
BOROWINOWE 
KWASOWĘGLOWE 
TLENOWE 
PIANKOWE 

za granicą 

ziemcy mogli z tego zrozumieć, jeśli 
my...), to nie wiele lepiej jest z wyra- 
zistością formalną. Pomińmy już a- 
nalizę z tego punktu dwu omówio- 
nych baletów. Pozostaje trzeci — koa 
cert Szopena, w którym nonszalancki 
autor programu zapowiada „wyłącz - 
nie czystą formę kompozycji tanecz- 
nej. Niewątpliwie, pewien wysiłek 
jest, próba uporządkowania materia- 
łu tanecznego, oraz próba ekspresji 
tanecznej równoległej do muzyki. 
jednakże — jak uboga i jak znowu 
zamazana! Tak swobodna wobec mu- 
zyki w balecie Palestra, ulega tutaj 
kompozytorka sugestii form muzycz- 
nych dość mechanicznie operują: 
partiami tancerzy z tła. Mniejsza zre- 
sztą o to; brak inwencji wykazał się 
gdzie indziej. Kanonem koncertu u- 
czyniła kompozytorka formy baletu 
klasycznego,. więc p. Wolska kręciła 
swoje piruety, a p. Sławska walczyła 
z przestrzenią i siłą ciężkości. Oczy: 
wiście wypowiedzieć Szopena przy 
pomocy chociażby siedmiu i pół wrze 
cionowatych obrotów na paleach jed- 
nej nogi, to dziś przynajmniej wobec 
dzisiejszego widza zadanie dość bez- 
nadziejne, to też p. Niżyńska skłania 
się ku manewrowaniu tłem baleto- 
wym już bardziej w duchu tańca 
wyzwolonego. Zważywszy, że Borow- 

Kpł. Skarżyński 

przelatuje samotnie Atlantyk południowy 
na trasie St. Louis (Senegal) — Maceio 
(Brazylia). W 1934 r. nowy lot polski: bra 
cia Adamowicze przelatują z New Yorku 
do Francji, gdzie lądują przymusowo i ko 
leją przybywają do Polski. Prawie jedno- 
cześnie Codos i Rossi po raz trzeci prze- 
latują południowy Antlantyk. W 1935 ro- 
ku polski lotnik, Stanisław Hausner, do- 
konuje nieudanego lotu z Ameryki i zo- 
staje wyratowany dzięki przypadkowi. 
Nie było mu snać sądzone pokonać 
Antlentyk, gdyż zginął rok później w na- 
stępnej próbie. 

W bieżącym roku mamy do zanoto- 
wania dwa loiy. Pierwszy z nich, zespo- 
łowy, prowadzony przez syna Mussoli- 
niego, Bruncna, na linii Mascatello — Rio 

de Janeiro. Drugim bohaferer. Aflantyku 
jest mjr. Makowski, który, jak doniosły 
już wczoraj depesze, przeleciał Atlantyk. 

Om.   
z niesłychanym enfuzjazmem witala po- 
wracającego z Ameryki po katastrofie 
„Czeluskina“ prof. Schmidta. 

Liczył on załedwie 47 lat. Od 'ewo- 
| lucji październikowej pracował na odpo- 

wiedzialnych stanowiskach  gospodar- 
czych, po czym wszedł do rady komisarzy 
ludowych, jako kierownik głównego za- 

rządu północnych dróg morskich. Jedno- 
cześnie wykładał na uniwersytecie mos- 
kiewskim i był naczelnym redaktorem 

wielkiej encykłopedii sowieckiej. 
W r. 1929 prof. Schmidi odkrywa gru- 

pę wysp w okolicy Kraju Franciszka Jó- 
zefa. W następnym roku podejmuje eks- 
pedycję na lodołemaczu „Sedow”, a w 
r. 1932 przepływa północne brzegi Sy- 
berii od Archangielska aż do Oceanu 
Spokojnego. 

W r. 1933 nazwisko prof. Schmidta zy- 
skuje sławę światową. Jest to rok tragicz- 
nych przeżyć załogi lodołamacza „Cze- 
luskina“. 

W sierpniu 1933 r. prof. Schmidt wy- 
płynął na „Czeluskinie” na Morze Mur- 
mańskie, celem zabrania zzłonków ekspe 
dycyj obserwacyjnych z małych wysepek. 
Wczesna w fym roku zima uwięziła lodo- 
łamacz w lodach. Na małym jednopłatow 
cu zdołano wtedy zwieść na pokład 

| łak wielka, jak teraz. Równocześnie z wy- 
ścigiem zbrojeń odbywa się wyścig w po- 
szukiwaniu paliwa płynnego. Jedno zwią 
zane jest z drugim, jak skutek z przyczy- 
ną. W razie wojny, ten, komu zabraknie 

|z tych czy innych przyczyn nafły, prze- 
gra bezapelacyjnie, bo będzie rozbrojo- 
ny, gdyż ani jego loinictwo, ani tabory 
samochodowe, ani ciągniki, ani oddziały 
zmotoryzowane, pencerne nie będą mog 
ły zrobić kroku więcej, zostaną unieru- 
chomione. Kło nie ma wystarczających 
własnych źródeł nafty, stara się poczy- 
nić zapasy, tworzyć rezerwy. Ale to nie 
jest rozwiązanie kwestii wobec 4 czy 

5-krofnego wzrostu konsumcji nafty i jej 

pochodnych w czasie wojny. Żaden kraj 
w Europie, z wyjątkiem Rumunii i Rosji, 
nie ma wystarczających źródeł nafty. Jed 
nym z najgorzej uposażonych pod tym 

względem krajów jest Francja, której z gó 

rą 90%/0 spożycia nafty zaspokaja przy- 
wóz. Ten stan rzeczy, pomimo zapew- 
nionych dostaw z Ameryki i Mezopotamii 
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ski namalował obłoczki na niebie i u- 

brał grupy w gamy czterotonowe — 

zanosi się na „symfonię”*. Niestety, 
jak ktoś słusznie powiedział — brak- 
ło w tym pejzażu powietrza. Wynika 

to z teridencji baletu klasycznego do 

kompozycji geometrycznej (ach te cu 
dne pozy, te rączki i nóżki na kaden- 
cje i fermaty!..), sprzecznej z pejza- 

żową symfonicznością i z tęczowymi 

rubaszkami. Niedawno pisał utalento 

wany choreolog polski, J. Ostrowski- 

Naumoff, że nie ma recepty na pogo- 

dzenie tańca z pantomimą. Program 
zapowiada „czystą formę*, burłaki 
na scenie szkicują pantomimę — cóż 
innego zostaje recenzentowi, jeśli nie 

stwierdzić, że jedyny możliwy tu me 

diator — talent — nie dopisał. 
Niech te ostre słowa, mniej podob 

ne do skwapliwie cytowanych recen- 
zyj pochlebnych z Francji i Niemiec, 
więcej zaś może zbliżone do trochę 
przemilezanych recenzyj angielskich, 
nie będą poczytane za wybryk ad per 
sonam. Tu chodzi o balet polski. Jeś- 
Ji bajońskie sumy idą w tę imprezę, 
jeśli to nas ma budować w kraju i re 
prezentować na zewnątrz, to musimy 
wiele wymagać. A rzeczowo krytyko- 
wać będziemy zawsze, zwłaszcza tu, 
w „Polsce B“, gdzie od roku już nie 
możemy wykołatać śmiesznych paru   

  

  
  

  

Proces Michalskiego i Idzikowskiego 
w Warszawie 

Przemawiał w dalszym ciągu prok. 
Marcinkowski, tym razem przy drzwiach 
zamkniętych. Po przerwie o godz. 18 
wznowiono rozprawę jawną. W tym frag- 

mencie swego irzydniowego przemówie- 
nia prokurator zajął się osk. Idzikow- 
skim. 

Pomimo zasadniczych różnic, jakie za- 
chodzą między Idzikowskim a Michal- 
skim, — zestawiając sylwetki tych ludzi, 
mówca upatruje między nimi pewne za-. 
sadnicze podobieństwo, które polega na 
tym, że obaj mają wybitną tendencję do 
wyolbrzymiaria swoich choćby  najbar- 
dziej znikomych zasług i zakrywania ni- 
mi swoich olbrzymich błędów. 

Idzikowski praanie pokryć tym błys- 
kotliwym balastem swoją naturę chciwca, 
który pod pozorami społecznika nigdy 
nie gardził groszem, bo pobierał będąc 

Prof. Schmidt rozstrzelany? 
„Czeluskina“ ludzi 
obserwacyjnych. 

Wskutek zwiększającego się nacisku 
ledów na stateł, prof. Schmidt zarządził 
lądowanie na krze lodowej całej załogi, 

składającej się z 80 mężczyzn, 10 kobiei 
i dwojga dzieci. Lodołamacz zatonął. 
Nieszczęśliwi rozbitkowie spędzili 2 mie- 

slące na krze wśród polarnej zimy. 
Ta katastrofa przysporzyła również sła 

wy lotnikom sowieckim. "rzy 35-stopnio- 

wym mrozie lolnicy: Liapidewskij, Moło- 
few, Kamanin i Siepniew podejmowali 
niezwykle niebezpieczne loty do zało- 
gi „Czeluskina“ I po kilku rozbitków prze 
woziūi do Kap Weilen. 

Prof. Schmidt był wówczas ciężko cho- 
ry na obustronne zapalenie płuc. Gdy 
Llapidewskij po raz pierwszy wylądował 
na krze, rozbitkowie domagali się rabra- 
nia prof. Schmidta. Ten jednak nie chciał 
skorzystać z pierwszeństwa, polecając wy 
wieźć przede wszystkim kobiety I dzieci. 

Lotnik Slepniew przewiózł prof. Shmid 
ta do Falrbanks na Alasce. W czerwcu 
1934 r. powrócił on do Moskwy. Odzna- 
czony został za zasługi dla nauki sowiec- 
kiej orderem Lenina. 

ze wszystkich stacyj 

Dziś padł ofiarą dyktatury stalinow- | 

skiej. 

L stos] 

W pogoni za naftą 
Nigdy jeszcze pogoń za nafłą nie była | (Iraku) nie jest zadowalający, to też rząd 

francuski przystąpił obecnie do zakrojo- 
nych na szerszą skalę wierceń w poszu- 
kiwaniu naffy na południo-zachodzie 
Francji. 

Poszukiwania i wiercenia próbne bę- 
dą się odbywały w Languedoc, na połud- 
nie od Tułuzy, na północ od Montpellier. 
Do wierceń sprowadzono z USA dwie po- 
fężne wiertarki, najnowszego typu, z któ- 
rych każda kosztuje 10 milionów franków. 
Wiercenia będą się odbywać aż do głę- 
bokości 3.000 metrów, gdyż, jak twier- 
dzą geologowie, w tych okolicach możli- 
wa jest obecność głębiej położonych źró 
det ropy nafłowej, Na koszty ogólne 
wierceń wyasygnował rząd sumę 60 milio- 
nów franków, 

DRACENA duża 
szerokolistna 

sprzedaje się, — Wilno, Stalowa 3 

Ц wy WYYPYYYTYT.? 

  

groszy na teatr objazdowy dla całej 
— eksponowanej! — połaci kraju. 

Pani Bronisława Niżyńska jest nie 
wątpliwie cennym nabytkiem dla poi 
skiej sztuki tanecznej. Z czasem, gdy 
zapozna się bliżej z tworzywem pol- 
skim, będzie zapewne mogła z włas- 
nego impulsu artystycznego, a nie na 
zamówienie stworzyć piękne balety 
prawdziwie polskie. Dziś już jest nie 
słychanie cenna jako siła pedagogicz 
na, jako człowiek z baletu z prawdzi 
wego zdarzenia. Jednakże siedząc na 
spektaklu z minuty na minutę traci- 

liśmy nadzieję, żeby ona właśnie już 
teraz mogła w Polsce pokierować 
sprawami tej sztuki. Podobno w Ry- 
dze bardzo się jej baletami zachwyca- 
no, Ale my w Wilnie widzieliśmy ba- 
let ryski i mamy całkiem inne poboż- 
ne życzenia. I jak na razie lepiej nas 
reprezentują za granicą zespoły ma- 
leńkie, czy soliści jak Buczyńska, niż 
ta impreza-monstre, rozdęte rekla- 
mą mdłe cienie obcej, przedwojen- 
nej świetności. 

Józef Maśliński.   

posłem jednocześnie trzy pensje, a nie 
zgłosił tego do władz podatkowych w 
zeznaniu o dochodzie. Opowiada, jak ta 
jeździł do Sosnowca w sprawie hodow- 
ców trzedy chlewnej, a zapomina dodać, 
że pobierał od nich diety, bądź też otrzy 
mywał ryczałłową zapłatę, a ten zwrot 
kosztów podróży koleją, o którym wspo- 
mina trzeba potraktować humorystycznie, 
bo przecież posłowie korzystali z bez- 
płatnego prawa jazdy i to pierwszą kla- 
są. Tak samo ma się rzecz z tymi inter- 

wencjami w sprawie cukierników i ich 
ulg podatkowych. Wiemy, że był Idzi- 
kowski w minisierstwie z adwokatem Her- 
szbergiem. Adwokat ten nie żyje dziś, ale 
możemy ustalić dwie rzeczy: że faktycz- 
nie adwokał nic tu nie zdziałał i że prze- 
prowadzał sprawę sam Idzikowski, 2 zna- 

jąc jego. zachłanność możemy być pewni, 
że te 6 tys, zł nie znalazły się w kieszeni 
adwokała. Jeszcze gorzej rzecz się ma Z 

20 tysiącami zebranymi przez piekarzy na 
fzw. „pomoc prawną”. Interwencja Idzi- 
kowskiego była niepotrzebna, bo rze- 
miosłu nie groziło żadne niebezpieczeń- 
stwo. Wiedział o t;m najlepiej sam Idzi- 
kowski. Ustalono, że Dildt pieniądze te 

zebrał i wręczył je Idzikowskiemu. Wed- 
ług artykułu Kodeksu Karmego nazywa 
się to zwykłym oszustwem. 

Pozostaje jeszcze sprawa owej szpilki 
brylantowej. Ekspertyza grafologiczna nie 
mówi nic kategorycznie. Wyraża się, iż 
było tak a nie inaczej „najprawdopodob- 
niej”. Logika zaś faktów mówi tu sama 
za siebie. Nieżyjący Wendt był antytezą 
Idzikowskiego pod względem charakteru. 

Był prawy i prawdomówny. 
Reasumując swoje zarzuty prokurator 

wraca jeszcze na chwilę do Michałskie- 
go, któremu jako kardynalny zarzut sta- 
wia załruwanie atmosfery w swoim re- 

sorcie, 
Po pięciu lałach mozolnego śledztwa 

opinia publiczna widzi dziś na ławie os- 
karżonych człowieka, który był graczem 
i przegrał, człowieka niewątpliwie zdol- 
nego, który zmarnował swoje zdolności 
obróciwszy je na niskie cele, Ale nie to 

jest ważne, że Michalski przegrał, nie to 

jest ważne, że sam stał się ofiarą aimos- 

fery, którą wytworzył — ważny tu jesń 

jedyny wygląd, jedyna racja, jedyna 
rzecz: Rzeczpospolita ! 

POKOJE 
TANIE. CZYSTE i CICHE 

W HOTELU ROYAL 
Chmielna 31 

„Kuriera Wileńsk,” 
bato 

     

  

Warszawa 

, czytelników Dla pp. czyt a 

Zapłacili gangsterom 
a dziecka nie zwrócono 

Pat z Florydy donosi: Tysłące 

farmerów I harcerzy, uzbrojonych częścio 

wo w strzelby I pałki, poszukuje wraz 2 

policją związkową uprowadzonego przez 

bandytów 5-letniego Jamesa Sash. 

- Rodzice uprowadzonego dziecka zło- 

żyli wczoraj żądany przez bandytów okup | 

w wyzekości 10 tysięcy deiarów, wyrzuca , 

jąc pakież z pieniędzmi z jadącego auta 

we wskazanym przez bandytów młejscu. / 

2 bm. zńaleziono pusty pakiet. Dziec- , 

ka jednak dotychczas rodzicom nia zwró- , 

cono, ! 
UAI NSTS SIS 

Spod chmur do Buckingham 
Palast 

  
Sławna rekordzistka lotnicza z Nowej 

Zelandii, Jean Boften, została w ve 

dniach przedstawiona krółowi angielsk © 

mu, Jerzemu VI. Na zdjęciu widzimy Fa 

—uwy W siroju galowym. „T 

  

4 

   



„KURIER“ (4470). 

Kandydaci na bankrutów 
czy kandydaci na kupców? 

Hasło znalazło oddźwięk. 

Obserwujemy obecnie silny pęd do 
handlu wśród szerokich warstw lud- 
ności wiejskiej. Potrzeba wycofania 
się z roli pewnej ilości rąk i gęb jest 
zbyt silna, by hasło „chłop do han- 
diu* nie odezwało się szerckim e- 
chem pomiędzy opłotkami wiejskimi. 
Raz po raz ten czy ów wydobywa z 
supelka kilkadziesiąt czy kilkaset mo 
net i zaczyna się rozglądać za nowym 
warsztatem pracy. Raz po raz słyszy 
się, że Malorolny sprzedaje swoje pół 
tora, czy dwa hektary piasku i zakła 
da sklepik. 

Wymarzone Eldorado. 

: Jeden i drugi rolnik patrzy z zaz 
drością na sklepikarza w najbliższym 
miasteczku i marzy o jego losie. I 
zdaje mu się, że praca tam jest zna- 
cznie lżejsza, a zyski większe. Zdaje 

"się biedakowi supłającemu miedzia- 
ki, że wystarczy znaleźć lokal, a zło- 
ło samo zacznie się sypać w kieszeń. 
I są miejscowości, w których powsta- 
je istna 

я gorączka złota 

ze wszystkimi ujemnymi skutkami 
gorączki: śmiercią organizmów słab 
szych, wycieńczeniem silniejszych, 
rozczarowaniem tych, którym się nie 
powiodło. Liczne mamy przykłady 
bankructw chłopskich przedsięwzięć 
handlowych, w których toną ostatnie 
zasoby gotówki, a niefortunny kupiec 
nczyna pukać do okienka Funduszu 
Precy. Trzeba też zdać sobie sprawę, 
Że dla wzmożenia naszego handlu sa 
ma tylko 

propaganda nie wystarczy. 

, Więcej: te zaczynające się zja- 
wiąć u nas €o raz częściej bankruct- 

" Wwa i niepowodzenia mogą tylko znie- 
chęcić do handlu, zahamować jego 
dalszy rozwój, zostanie jeno 

  

zawód i rozgoryczenie. 

Nie należy się więc entuzjazmo- 
wać rozwojem handlu polskiego „na 
Kredyt“. — „Dasz na kredyt, stra- 
tisz...* — to stara, dobrze znana za- 

šada handlowa, jeżeli tego, kto na kre 
dyt bierze. nie jesteśmy całkiem pew 
kę To też trzeba zanalizować zjawis 

9 licznych już zaobserwowanych nie 
Powodzeń i wyszukać ich właściwe 
Przyczyny. 

Pierwszą z nich i może najważniej 
szą jest : 

nieprzygotowanie 

elementu, ktėry do handlu się bie- 
rze. Amatorzy myślą sobie: „Zasada | 
jest prosta — kupić taniej, sprzedać 
drożej — j już*! Niby tak to jest, ale 
trzeba wiedzieć, gdzie można kupić i 
jak należy sprzedać. Takie podstawo 
we wiadomości, jak kalkulacja, urzą 
dzenie sklepu, pakowanie towaru, ob 
chodzenie się -z klientami i tysiące te 

mu podobnych umiejętności trzeba 
nabyć, trzeba się ich nauczyć. Gdy się 
łego wszystkiego nie umie, 

bankruetwo jest nieuchronne. 

Poza tymi wszystkimi wiadomoś- 
ciami fachowymi, chłop nasz idący 
do handlu ma jeszcze jedną bardzo 
poważną trudność, częściowo wypły- 
wającą z braku fachowego wykształ- 
cenia, częściowo z przyczyn od niego 
niezależnych. Trudnością tą jest 

brak odpowiednich źródeł zakupu 
I zanim nie wyszuka odpowiednich 
dogodnych źródeł zakupu, nie powi- 
nien stawać za ladą czy przy straga- 

ie, bo wynik jego pracy musi się 
skończyć niepowodzeniem. Przeważ 
nie różnież rolnik biorący się do han 
dlu popełnia zasadniczy błąd — wy- 
biera dla siebie 

niewłaściwe branże. 

Takimi typowymi branžami, w 

  

- Młodzi prawnicy wypowiadają 
walkę ostatnim zmianom 
X usteoja adwokatury 

Wchodzące ostałnió w życie zmiany 
ustroju adwokatury, wywołały w kołach 
Najmłodszych prawników-studentów wy- 
działów prawnych odruch głębokiego nie 
+ olenia i rozgoryczenia. Udowadnia 

yt. Powszechnie „że zmiany te pozostają 
: wi sprzeczności, nie tylko z za- 
ao słuszności i etyką życia zbiorowego. 

Są również niezgodne z obowiązują- 
е Ustawą Konstyfucyjną. Młode pokołe- 

Prawnicze szykuje się do gorącej ob- 
ł, 7 Swych najsłuszniejszych praw i z ca- 

prze. Wnością można twierdzić, że nie po- 
stanie na słowach. Osłatni numer 

Ady" precyzuje punkt widzenia mło- 
wst. Prawników na tę sprawę w artykule 

Bok gym pt. „Zatrzaśnięte drzwi adwo- 

  

ni 

      

których widzi się największą . ilość 
nowicjuszy, jest branża spożywczo- 
kolonialna i branża galanteryjna. — 
Tymczasem w większości naszych 
miasteczek te właśnie branże są już 
dość mocno obsadzone i konkurencja 
w nich wymaga znacznego wyrobie- 
nia handlowego i odpowiedniego kapi 
tału. Do innych branż garnie się zni- 
komy procent rolników, a właśnie na 
terenach nieobsadzonych znajdzie się 
najwięcej miejsca dla elementu nap 
ływowego. W tych zaś „modnych* 
branżach czeka ich 

ciężka i wyczerpująca wałka. 

A przecie są dość liczne branże, 
które są już wprowadzone na rynek, 
poza artykułami spożywczymi i ga- 
lanterią względnie artykułami włó- 
kienniczymi. Przykładowo można wy 
mienić żelazo, skórę, szkło, gotowe 
ubranie, narzędzia ogrodnicze, rolni- 
cze i pszczelarskie i cały długi szereg 
innych. Nie cheemy już mówić, że 

kupiec jest pionierem 

wprowadzającym nowe towary na ry 
nek. Do pionierstwa potrzeba bowiem 
wyjątkowo dużej energii i wytrwa- 
łości, dobrego przygotowania, no i... 
kapitału. 

Ale mamy wszak dziedziny stok 
roć dostępniejsze — wymieńmy choć 
by skup zawodowy i handel wędrow 
ny. 

Skup ma u nas olbrzymie możli- 
wości rozwoju, gdyż stale marnujemy 
złoto, które leży często w śmietniku, 
— że wystarczy wymienić kości, 
złom metalowy, tłuczka szklana, 

szmaty i inne odpadki, przedstawia- 
jące wielką wartość gospodarczą. — 
Oprócz odpadków mamy wysokowar 
tościowe artykuły, które mogą być 
objęte skupem, więc np. miód, wosk, 
jaja, wełna, sierść i włosie, skóry róż 
nego rodzaju, raki, grzyby suszone i 
tyle innych produktów, posiadających 
dużą wartość, a niejednokrotnie po 
prostu marnujących się. 

Dla skupu wędrownego 

sklepem jest wóz 

zaprzężony w szkapinę, a może być 
nim dosłownie, jeśli obok skupu bę i blagą. 
  

  

dzie z niego jednocześnie prowadzo- 
na sprzedaż. Mydło, świece, zapałki, 
igły, narzędzia gospodarskie i ogrod 
nicze, nawet częściowo ubranie i wie 
le innych przedmiotów nadaje się do 
wędrownego handlu na wsi. 

Tak więc nie tylko sklep w mia- 
steczku może być źródłem zarobko- 
wania syna wsi. Powinien on 

zaczynać od małego 

| jeśli nie ma odpowiedniego wyk- 
ształcenia, zabrać się do rzeczy łat- 
wiejszych, Które zna lepiej, a więc 
skupu artykułów znanych mu od dzie 
cka i odsprzedaży tego, co nie pocią 
ga odrazu większego kapitału i 

nie naraża na zupełną ruinę. 

Czyż to są wszystkie przyczyny 
częstych bankruetw początkujących, 

a nie przygotowanych fachowo kup 
eów? Bynajmniej! Jakże częstą jest 
przyczyną 

brak odpowiedniego kapitału 

niemożność albo nieumiejętność ko- 
rzystania z kredytu. Nie trzeba chy- 
be szerzej się nad tym rozwodzić, 
gdyż są to sprawy znane zbyt dobrze. 

Dlatego w tym pędzie wsi do han 
dlu należy stosować pewną politkę 
reglamentacyjną, a przede wszystkim 
uświadamiać ludność, że handel mo- 
że im przynieść nie tylko 

wielkie korzyści, ale i wielkie niebez 
pieczeństwa, : 

že przygotowanie fachowe, odpowied 
ni wybór rodzaju handlu, branże, w 
której się ma pracować, wystarcza ją- 
cy kapitał i dokładna znajomość #гб- 
deł zakupu są tymi warunkami, któ- 
rych spełnienie jest nieodzowne, je- 
& się chce uzyskać powodzenie. 

Nie wystarczy krzyczeć i nawoływać. 
by skierować nadmiar rąk roboczych 
z roli do handlu. Trzeba uczyć. wycho 
wywać, uświadamiać, pamiętając. że 
tylko fachowość i realne warunki mo 
gą zapewnić w handlu lepszy los tym. 
którym w rodzinnej wiosce jest już 
za ciasno i którzy garną się do in 
nych, dawniej im nieznanych form 
zarobkowania. 

Nie tworzy się handłu wrzaskiem 
A Ia 

Kurjer Sportoweg 

Jutro mecz lekkoatletyczny z Niemcami 
o nagrode przechodnią „Kurjera Wilenskiego“ 
Można już zacząć liczyć godziny 

i czekać z niecierpliwością rozpoczę- 
cią meczu lekkoatletycznego z Niem- 
cami. Reprezentacja Prus Wschod- 
nich do Wilna przyjedzie w sobotę 
wieczorem, a mecz odbędzie się w nie 
dzielę, o godz. 15. Do chwili tej nie 
będziemy wiedzieli tych wszystkich 
ciekawych szczegółów, które lawiną 
sensacji sportowych wypłyną w nie- 
dzielę. 

Składy drużyn podawaliśmy już 
kilka razy. Niestety zajść będą mu- 
siały pewne zmiany. Wileński Okrę- 
gowy Związek Lekkoatletyczny wys- 
łał depeszę do Kucharskiego, żeby 
przyjeżdżał. Przyjazd Kucharskiego 
jest jednak wątpliwy. W każdym 
bądź razie organizatorzy dokładają 
wszelkich starań, żeby reprezentacja 
Polski Północno-Wschodniej była mo 
żliwie jak najsilniejsza i żeby zawod 
nicy nasi raz nareszcie -po trzyletniej 
walce zrewanżowali się sportowcom 
Prus Wschodnich. 

Przedsprzedaż biletów cieszy się 
powodzeniem. Pozostałe bilety będą 
do nabycia do sobaty włącznie. Raz- 
klejone afisze podają dokładnie ceny 
I .miejsca w których sprzedawane są 
bilety przed meczem. W dniu zaś za- 
wodów bilety będą o wiele droższe. 
Radzimy więc za wczasu zaopatrzyć 
się w karty wstępu i w niedzielę wcze 
śniej przyjść na stadion werkowski, 
żeby móc przez cały czas Śledzić prze 
bieg zażartej walki o każdy punkt. 

Trudno bawić się w przypuszcze 
nia. Trudno jest powiedzieć, która z 
drużyn wygra. Za nami przemawia 
własna publiczność i znajomość tere- 
nu, chociaż żaden z zawodników na- 
szych dotychczas nie startował jesz- 
cze na stadionie przy ul. Werkow- 
skiej, gdyż tych propagandowych za- 
wodów organizowanych dorywczo nie 
można poważnie brać pod uwagę. 
Pod tym względem szanse nieco wy- 
równują się. Niemcy mieć będą nie- 
wątpliwie większą rutynę i lepszą o- 
gładę zawodniczą. Naszym nie powin 
no braknąć ambicji. Szanse są pra-   

wie równe. Jeżeli reprezentacja Pol- 
ski Północno-Wschodniej startować 
będzie w pełnym składzie z Fiedoru- 
kiem, Gieruttą, Gassowskim, Herma- 
nem i innymi to kto wie czy mecz nie 
zakończy się naszym zwycięstwem. 
Walka będzie trudna. Trzeba na 
wszelki wypadek przygotować się na 
nieznaczną przegraną. Niemcy w żad 
nym bowiem roku nie mieli tak dob- 
rych wyników jak w tym. 

Częściowo to dobrze, że spotka- 
my się z wyjątkowo silnym przeciwni 
kiem. Jeżeli mamy od kogoś czegoś 
się nauczyć to tylko od silniejszego 
a nigdy od słabszego. 

Sportowe Wilno na międzynarodo 
wą imprezę lekkoatletyczną czekało 
kilka lat. Jeżeli w niedzielę okaże się, 
że zainteresowanie meczem jest rze- 
czywiście znaczne, jeżeli trybuna za- 
pełni się szczelnie publicznością, to 
organizatorzy trzymają w zanadrzu 
niespodziankę. Mają oni zamiar spro 

Hsffman już 
Wezoraj o godz. 15 przyjechał do 

Wilna Hoffman, który startować ma 
w skoku wdał i trójskoku. : 

Hoffman czuje się doskonale. Był 
wieczorem z prezesem WOZLA pułk. 
Damroszem na stadionie, który wy- 

Szczegółowy program 
Składy drużyn w poszczególnych 

konkurencjach przedstawiają się następu- 

jąco: 

Godz. 15.45 — bieg 110 mtr przez 

płotki: 1) Strechlau (N), 2) Hilbrecht (N), 

3) Wieczorek (P), 4) Dunecki (P); 

godz. 15.45 — pchnięcie kułą: 1) Hir- 

schfeld (N), 2) Hilbrecht (N), 3) Gierułło 
(P), 4) Fiedoruk (P); 

godz. 15.55 — bieg 800 mtr: 1) Spren 

ger (N), 2) Kosing (N), 3) Staniszewski 

(P), 4) Żyłewicz (P); 
godz. 16.05 — bieg 100 mir: 1) Wolif 

(N), 2) Strechlau (N), 3) Zasłona (P), 4) 

Žyliūski (P): 
godz. 16.10 — skok w dal: 1) Neu- 
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Doniosłe inwestycje na USB 
Władze Uniwersytetu Stefana Ba- 

torego przystąpiły do robót inwesty- 

cyjnych, które dla pomyślnego roz- 

woju naszej Wszechnicy mają donio- 

słe znaczenie. : 
Na plan pierwszy wysuwa się spra 

wa urządzenia 

„MUZEUM im. MARSZAŁKA JÓZEFA 
PIŁSUDSKIEGO. 

Na cel ten wyasygnowano 50.000 
złotych. Muzeum mieścić się będzie w 

tak zw. Białej Sali Uniwersytetu. Do 
sali tej dobudowana zostanie klatka 
schodowa. Sama zaś sala zostanie do 
stosowana do swego nowego przezna 
czenia. 

Muzeum mieścić będzie wszystkie 
  

waądzić do Wilna doskonałych lekko 
atletów Estonii, którzy po meczu mię 
dzypaństwowym Estonia—Litwa za- 
witaliby do Wilna, przyjeżdżając bez- 
pośrednio z Kowna. Zawody te odby- 
łyby się dopiero w połowie sierpnia. 

Niedzielny mecz rzuci niewątpli- 
wie snop światła na szereg naszych 

czołowych zawodników, którzy bez- 
pośrednio po meczu odjadą do War- 
szawy by wziąć udział w: obozie kon- 
dycyjno-treningowym przed meczem 
Polska—Francja. Rzecz oczywista, 
że wszyscy kandydaci z Gieruttą, Fie 
dorukiem, Żylińskim, Hermanem i in 
nymi na czele będą chcieli uzyskać 
jak najlepsze wyniki, żeby zwrócić 
na siebie uwagę i zakwalifikować się 
ostatecznie do reprezentacji na mecz 
z Francją. 
Zawody z Prusami zapowiadają się 

więc rzeczywiście interesująco. Nie- 
dziela 5 czerwca w sporcie wileńskim 
minie więc pod znakiem rekordów 

lekkoatletycznych 

przylechał 
gląda imponująco. Boisko doprowa- 
dził do porządku st. sierżant Cz. Kła- 
pat. 

Dziś przyjadą wszyscy pozostali 

zawodnicy. : 

meczu i składy drużny 
mann (N), 2) Tittmann (N), 3) Wieczorek 
(P), 4) Hoffman (P); 

godz. 16.10 — rzut dyskiem: 1) Hirsch 
feld (N), 2) Hilbrecht (N), 3) Gierutto (P), 
4) Fiedoruk (P); 

godz. 16.15 — bieg 400 mir: 1) Hund- 
rieser (N), 2) Alpers (N), 3) Gąsowski (P), 
4) Żyliński (P); 

godz. 16.20 — bieg 5000 mir: 1) Pietz 
ke (N), 2) Kihn (N), 3) Herman (P), 4) 
Półtorak (P); 

godz. 16.30 — skok wzwyż: 1) Ro- 
zenthal (N), 2) Schulz (N), 3) Gierutto 
(P), 4) Macinkiewicz (P); 

godz. 16.40 rzuł oszczepem:   

pamiątki, związane z osobą Wskrze- 
siciela Wszechnicy Wileńskiej. 

PRZEBUDOWA MURÓW PO-AUGU. 
STIAŃSKICH. 

Od nowego roku szkolnego w Wil 
nie ma powstać pierwsze w Polsee 'i 
ceum eksperymentalne pod nazwą 
„Państwowego Liceum im. Jana i An 
drzeja Śniadeckich, nad którym nad 
zór sprawować będzie Uniwersytet 
Wileński (inicjator tego liceum). W 
murach po-Augustiańskich wre go- 
rączkowa praca nad wewnętrzną 
przebudową murów. 

REMONT ZAKŁADÓW CHEMII 
ROLNEJ i FIZYCZNEJ. | 

W najbliższym już czasie Uniwer 
sytet przystępuje do kapitalnego re- 
montu lokali chemii rolnej i fizycznej 

| przy ul. Nowogródzkiej. Dobudowa- 
na ma być duża sala wykładowa. 

Z zakładów lekarskich w trakcie 
przebudowy jest zakład medycyny są 
dowej. Przeprowadzany jest tu gene- 
ralny remont kosztem 20.000 zł. 

Odnawiane są fasady zewnętrzne 
niektórych domów uniwersyteckich 
m. in. na ul. Wielkiej z zachowaniem, 
a nawet wydobyciem właściwego im 
stylu. 

Robotami tymi kieruje prof. inż. 
Stefan Narębski. . 

Ježeli chodži o projekty na przy- 
szłość, to wymienić wypada w pierw 
szym rzędzie zamiar 

BUDOWY DUŻYCH SAL WYKŁANO 
WYCH i SAL NA SEMINARIA DLA 
WYDZIAŁU PRAWA i NAUK SPO- 

‚ ŁECZNYCH. 

Miejsce budowy nie zostało jesz- 
cze ustalone. Na terenie władz сел- 
tralnych prowadzone są już starania 
o uzyskanie na ten cel kredytu w wy 
sekości mniej więcćj pół miliona zło- 
tych. 

Istnieje również projekt budowy 
w. Wilnie 

GMACHU BIBLIOTEKI UNIWERSY 
; TECKIEJ 

kosztem kilkuset tysięcy złotych. Lo- 
ka! w którym mieści się obecnie bi- 
blioteka jest za ciasny i nie odpowia- 
da jej potrzebom. (es.). 

    

   

    

MOTEL 

„ST. GEORGES“ 
w WILNIE 

Pierwszorzędny — Ceny przystępne 
Telefony w pokojach 

1) Wiłtke (N), 2). Keipke (N), 3) Wojikie- 
wicz (P), 4) Szelest (P); > 

godz. 16.45 — sztafeta 4x100 mir: 
1) Prusy Wschodnie, 2) Połska Północno 
Wschodnia; 

godz. 16.50 — trój skoki: 1) Neumann 

(N), 2) Hilbrecht (N),. 3) Luckhaus (P), 
4) Hoffman (P); 

godz. 17.05 — sztafeta olimpijska: 
1) Prusy Wschodnie, 2) Połska Północno 
Wschodnia; 

godz. t7.20 Wręczenie nagrody 
przechodniej ofiarowanej przez redakcję 
Kurjera Wileńskiego, oraz zakończenie 
meczu, * 

Mecz odbędzie się na stadionie im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. 
Werkowskiej.



  

Zespół pracowników Polskiej Agencj: 
Telegraficznej utrzymuje własnymi środ- 
kami w Girowiczach, powiatu lidzkiego 
w województwie nowogródzkim, szkołę 
powszechną Polskiej Macierzy Szkolnej. 

Osłatnio z inicjatywy Komitetu Opieki 
nad Szkołą przy Polskiej Agencji Telegra- 
ficznej, bawiła w Warszawie przez trzy 
dni wycieczka 21 uczennic i uczniów 
szkoły, wraz z nauczycielką. 

Młodzież zwiedziła zabytki stolicy, 
    

    

złożyła wieńce na Grobie Nieznanego 
Żołnierza i w Belwederze, oraz wzięła 
udział w zorganizowanych dla niej impre. 
zach rozrywkowych. 

Na zdjęciu: rozpromieniona dziatwa 
z Girowicz;, podczas pożegnalnej wiecze- 
rzy w świetlicy Drukarni Państw. w War- 
szawie — w gronie członków dyrekcji 
i pracowników Polskiej Agencji Telegra- 
ficzne 

  

    

Z dziejów ustroju Kościoła 

ewangelicko - reformowanego w Wilnie 
W związku z odbywającymi się w Wil- 

nie obradami generalnego synodu ewange- 

Jicko-reformowanego ks. Aleksander Piasec: 

ki, kaznodzieja kościoła ewangelicko-refor 

mowanego w Wilnie .a zarazem współredak 

tor miesięcznika „Szlakiem reformacji" po- 

daje garść informacyj dotyczących kościoła 

ewang.-reform. w Wilnie. 

Wilno. jest metropolią Kościoła ewang. 

reform. od r. 1566 i ma ustrój dostosowany 

do warunków polskich przez sławnego w 

dziejach kultury europejskiej Jańa Łaskie- 

go. Na ogół znana jest rola członków tego 

kościoła tak w dziejach politycznych, jak i 

w dorobku kulturalnym Polski (Rey, Wolan, 

Biblia Brzeska, wydana przez ks. Radziwiłłaj 

Oraz patriotyzm ewangelików wileńskich, z 

których szeregu wyszedł bohater walk o nie 

podległość i wolność ludu, Szymon Konar- 

ski. Miejsce jege stracenia Synod uczcił po- 

mnikiem, postawionym kosztem  konsysto- 

rza ewang.-ref. Dodać tu również trzeba, że 

wileńscy ewangelicy pierwsi umieścili za cza 

sów Murawiewa' na swej świątyni polski 

napis, który władze carskie zdarły, a wzno- 

wiono go po r. 1905 („Dajcie cześć Panu"). 

Jeśli chodzi o obecny ustrój Kościoła ew.- 
reformowanego w Wilniegpozostał on wierny 
zasadom Jana Łaskiego. Jest to ustrój sy- 
nodalny. Najwyższą władzą Kościoła jest sy- 
nod, który jest władzą ustawodawczą. 

Synod składa się z — 1) kuratorów, 
wybieranych przez Synod spośród współwy- 
znawców, mających specjalne zasługi dla 
Kościoła. Dawniej kurator był jednocześnie 
opiekunem któregoś ze zborów, 2) duchow 
nych, 3) delegatów poszczególnych rad para- 

fialnych, 4) nadto na Synodzie mogą być 
współwyznawcy, lecz bez prawa głosu de- 
cydującego. Synod. jest właścicielem całego 
mienią Kościoła. Uchwały zapadają większo- 
ścią głosów. Synod zbiera się co roku oko- 
ło Zielonych Świąt. 

Od czasów niepodległości Synody odby- 

  

  

wają się stale w Wilnie, dawniej jednak zbie 

tały się w różnych miastach, np. w r. 1824 

w Kielmach (dziś Litwa); nadto dawniej 

bywały prócz Synodu Generalnego — syno: 

dy „dystrykcyjne* (prowincjonalne). Obes- 

ny Synod w Wilnie ma charakter synodu 

generalnego (dla wszystkich parafij i filia- 

łów całej Rzeczypospolitej). 

Synedrium natomiast jest to zam 

knięte posiedzenie synodu, złożone jedynie 

z kuratorów duchownych i świeckich oraz 

duchowieństwa. 

Konsystorz znowuż to organ wykonaw- 

czy Synodu; skład jego jest nieliczny (kilka 

osób) — złożony tak z duchownych, jak 

i świeckich osób. 

Władzą intersynodalną jest Kolegium Ku- 

ratorów do rozstrzygania spraw większej 

wagi między jednym a następnym Synodem. 

W skład jego wchodzą kuratorowie stale za- 

mieszkali w metropolii Kościoła, tj, w Wil 

nie. Posiedzenia kolegium odbywają się co 

2 miesiące lub w razie nagłej potrzeby. 

W sprawozdaniach z obrad Synodu była 

wiadomość o odczytaniu listu księżniczki 

Radziwiłłówny. Otóż list ten ma już charak- 

ter dokumentu historycznego. Księżniczka 

Ludwika Karolina Radziwiłłówna żyła za 

czasów króla Jana III, miała tytuł margra 

biny brandenburskiej, przebywała główn'e w 

swoich majątkach w Brandenburgii, była ko 

latorką wielu kościołów efang.-reform. w 

Polsce i wspomagała je wydatnie material- 

nie i moralnie. List wspomniany nosi datę: 

w Neuburgu dnia 25 maja 1689 r. i skiero- 

wany był do ówczesnego Synodu Generalne- 

go, domagając się podniesienia poziomu na 

uczania w kościele i w szkołach, jak wia- 

domo, zbliżały się wówczas czasy upadku w 

Połsce oświaty, kultury i literatury (maka- 

rcnizm). List jednak pisany jest czystą ów- 

czesną polszczyzną, bez zwrotów łacińskich. 

Synod w Kielmach (dziś na Litwie) z r. 1824 

uchwalił kanon, żeby list ks. Radziwiłłówny 

był odczytywany na każdym synodzie. W. 
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CZERWIEC Dziś: Fleksandra, Saturnina 

Jutro: Zesłanie Ducha Św. 
  

Wschód słońca — g. 2 m. 49 

Zachód słońca — g. 7 m. 45     
   trzeżenia Zakładueorol Metogii USB 

w Wiinie z dn. 3. VL 1938 r. * 
Cišnienie 764 

Temperatura šrednia -- 23 

Temperatura najwyższa -- 26 

Temperatura najniższa -- 15 

Opady — 

Wiatr: połudn. 

Tendencja barom.: spadek 

Uwagi: pogodnie. 

  

NOWOGRÓDZKA 
— Wyniki zawodów strzeleckich: W 

powiałowych zawodach strzeleckich w 
Nowogródku osiągnęli: w konkurencji 
kbks 5a zespół starszych na 600 możli- 
wych miejsce | — Policyjny Klub Spor- 
towy — 500, miejsce. Il — Związek Pra- 

cowników Skarbowych — 456, II! — miej- 
sce — Urzędnicy Województwa — 382, 
kbks 7 — zespół młodszych: na 300 mo- 
żliwych I miejsce — Związek Strzelecki 
Nowogródek — 250, II miejsce gimna- 
zjum — 247, III miejsce — Związek Strze 
lecki Nowojelnia — 246; kbks 7 zespół 
kobiet: na 300 możliwych, I miejsce — 
Związek Strzelecki Tatarski — 140, I! miej 
sce — Zw. Drobnych Rolników — 102, 
kbks 8 zespół orląt: na 300 możliwych, 
| miejsce — Orlęta Związku Strzeleckie- 

"go Adampol — 229, kbks 5a jednostko- 
wo starszych: na 300 możliwych, | miej- 
sce — Skroczek Henryk Policyjny Klub 
Sportowy — 180, I! miejsce — Błaszczyk 
Czesław — Związek Pracowników Skar- 
bowych — 168, III miejsce — Kulikowski 
Edward — 165, jednostkowo młodszych 

na 100 możliwych, I miejsce — Niekrasz 
Jan Gimnazjum Państwowe — 95, III miej 

sce — Citko Eugeniusz Związek Strzelec- 
ki Nowojelnia — 93, III miejsce — Kar- 
dasz Dymitry Związek Strzelecki Nowojel 
nia — 92, kbks 7 jednostkowe kobiet na 
1090 możliwych: | miejsce — Ankiewiczo- 
wa Apolonia Związek Strzelecki Nowo. 
gródek — 93, II miejsce — Wieczysta 
Małgorzata Policyjny Klub Sportowy — 
86, III miejsce — Świątkowska Bronisła- 
wa — Związek Drobnych Rolników — 38, 

kbks 8 na 100 — I jednostkowe Orląt — 
Ankiewicz Zbigniew Gimnazjum Państw. 
— 93, II — Zboś Włodzimierz Gimna- 
zjum — 85, III — Krętaj Aleksander Orlę- 
ta Związku Strzeleckiego Adampol — 77. 

W konkurencji naimłodszych Ryzwa- 

nowiczówna: Halina Związek Harcerstwa 
Polskiego. 

Nagrody ofiarowali w naturze — pp. 
wojewoda, Podokręg Związku Strzelec- 
kiego, Fleszar, Delatycki E., Delatycji J., 
Bazar Ludowy, Maluszycki, Czarna, Dob- 
ry, starosta — 30 zł, Syndykat Rolniczy — 
10 zł, Izba Rzemieślnicza 25 zł, Ziłber- 

man — 8 zł. 
Nagrody -wręczył zawodnikom woje- 

woda Sokołowski. 

LIDZKA 
— Posiedzenie komitetu obchodu 

„Dnia Spółdzielczości”. 1 bm. odbyło się 
drugie z kolei posiedzenie komitetu 
„Dnia Spółdzielczości”. 

ustalono program poranku spółdzielczego 
12 bm. i inne sprawy, związane z przy- 
gotowaniem uroczystości. 

Na tymże posiedzeniu, w którym wzię.   Na posiedzeniu   

'RONIKA 
ła również udział delegacja Klasy Spół- 
dzielczej, wychowawca Klasy Spółdziel- 
-czej złożył podziękowanie przedstawicie 
fom organizacyj spółdzielczych i dyrekto- 
rowi KKO za okazaną pomoc w groma- 
dzeniu funduszu wycieczkowego. 

— Cena chleba. Od 1 bm. ceny chleba ma 

ją wynosić za 1 kg w detalu, aż do odwoła- 

nia: chleb żytni 65% 30 gr, chleb żytni 95/0 

23 gr, chleb pszenno-żytni 35 gr. 

NIEŚWIESKA 
— Ofiary na harcerstwo. Na cele oświa- 

towe nieświeskiego Związku Harcerstwa Pol 

skiego złożyli ofiarę w kwocie 93 zł następu 

jący pracownicy powiatowej komisji klasy- 

fikacyjnej: inż. Br. Pankiewicz 22.50 zł, Ma: 

teusz Pułturżycki 13.50 zł, Zbigniew Janu- 

szek 34,50 zł i Ignacy Oleszczuk 22, 50 zł. 

— Nowa spółdzielnia mleczarska. Zor- 

ganizowana została w Nieświeżu z inicjaty- 

wy Kółka Rolniczego nowa spółdzielnia mie 

czarska, która zasięgiem swym obejmuje te 

ren miasta i okolicznych wsi oraz majątków 

— Tragedia jaskółek w gm. Zaostrowie- 

cze. W pogranicznej gminie Zaostrowiecze 

w wyniku komasacji ludność 11 wsi obec- 

nie przenosi się wraz z budynkami na wy- 

dzielone kolonie. Przy rozbiórce domów si- 

tą konieczności zniszczone zostały niemal 

wszystkie w tej okolicy gniazda jaskėleze. 

Od kilku dni jaskółki zleciały masowo na te 

ren miasteczka Zaostrowiecze, gdzie obsiad 

ły gęsto domy wokół rynku i zakładają no- 

we gniazda. Praca niezliczonej masy jaskó- 

łek przy budowie swoich domków sprawia 

ciekawy widok. 

ŚTOŁPECKA 
— Przyjazd ks. biskupa pińskiego. 

8 bm. gościć będzie w Stołpcach J. E. ks. 
biskup piński. W celu uczczenia pobyfu 
ks. biskupa powstał specjalny komitet. 

— Zebranie Zarządu Powiatowego 
ZS w Stołpcach. 30 maja rb. w lokalu 
PW i WF odbyło się posiedzenie Powia- 
towego Zarządu ZS, na którym między 

innymi uchwalono zorganizować, w cza- 
sie od dnia 3 do 10 bm. „10 strzałów ku 
chwale Ojczyzny”. 

Walne zebranie delegatów powiatu 
wyznaczono na 12.У! rb., na godz. 12 
m. 30, w pierwszym terminie i godz. 13 

w drugim terminie. 

— 2200 zł na biedne dzieci. Odby- 
ło się posiedzenie Pow. Kom. Pom. Dzie- 
ciom i Młodzieży, na którym przyznano 
ZKOK 1900 zł na dożywianie biednych 
dzieci, 150 zł dzieciom żydowskim i 150 
zł na bursę gimnazjalną, poza tym przy- 
znano dla OTO i KR 80 kg cukru i 50 kg 
kawy na akcję dożywiania, gdyż w czasie 
letnim OTO i KR organizuje 2-miesięcz- 
ne dzicińce sezonowe w 12 kołach Gospo 
dyń Wiejskich. 

DZIŚNIEŃSKA 

— Rajd "owerowy. Zarząd i Komen- 

da Powiatu Związku Strzeleckiego w Głę 
bokiem w związku z uroczystościami wrę 
czenia w dniu 19 bm. przez społeczeńst- 
wo dziśnieńskie oddziałowi KOP-u w 
Dziśnie-3 karabinów maszynowych i ło- 
dzi motorowej — organizuje powiatowy 
raid ZS na rowerach do Dzisny. 

W raidzie biorą udział poszczególne 
oddziały ZS, wystawiając co najmniej po 
7 cyklistów, z takim obliczeniem, by 
uczestnicy raidu przybyli do Dzisny o 
godz, 8 rano w dniu 19 bm. 

    

  

    
Wycieczki nad Narocz 

Wzorem lat ubiegłych Związek Pro- 
pagandy Turystycznej urządza co nie- 

dzielę (poczynając od najbliższej tj. 5 

bm.) wycieczki całodziennie nad Narocz: 

Odjazd o godz. 6 z pl. Orzeszkoweji 

przyjazd do Wilna o g. 22. Cena w obie 

strony od osoby zł 9. Przedsprzedaż bie 

letów co dzień w godzinach urzędowych 

(9—15) w biurze ZPT (Mickiewicza 32) do | 
soboty włącznie, й 

z Kurs pszczelarski 
w Wilnie 

Wojewódzka Sekcja Pszczelarska w wil 

nie organizuje tygodniowy Kurs Psźtzelał* 

ski w okresie od 1 do 6 lipca br. 

Kurs ten ma na celu szkolenie pszczela* 

rzy na przodowników pszczelniczych z calė“ 

ge terenu województwa Wileńskiego. 

Teoria poparta będzie zajęciami praktyćć 
nymi w pasiekach. Ponadto urządzona Dt“ 

dzie wycieczka do pasieki. Nauka na Kursie 

bezpłatna. 

Pierwszeństwo mają kandydaci zgłoszć* 

ni przez Sekcje Pszczelarskie Organizacyi 

Rolniczych, Zarządy Gminne oraz członko* 
wie Sekcyj Pszczelarskich. Dla przyjezdnych 

będą zarezerwowane noclegi, oraz całkowite 

uirzymanie w cenie 2,50 zł dziennie. 

Kandydaci na Kursie winni posiadać siał 

ki do zajęć praktycznych w pasiece. 
Zadatek na utrzymanie w kwocie zł 10 

winien być przekazany do dnia 15 czerwćh 

b r. do Wojewódzkiej Sekcji Pszczelarskiej 

w Wilnie na conto PKO Nr 700.005. Ilošė 

miejse na kursie ograniczona. 

Zapisy przyjmuje biuro Wojewódzkiej 

Sekcji Peszczelarskiej w Wilnie, ul. Św. Jać 

ka 2 w godzinach od 8—15. 

g 

Hotel EUROPEJSKI 
w WILNIE 

Pierwszorzędny — Ceny przystępne 

Telefony w pokojach, Winda osobowa 

L] 

  

ŠWIECIARSKA 
— Kurs pożarniczy. W czasie od 22 JJ 

31 maja rb. został przeprowadzony kurs po 

żarniczy II stopnia, zorganizowany przed 

Żarząd Oddziału Powiatowego Zw. Str. Pol 

K. P. w Święcianach. Kurs miał na celu w) 

szkolenie sekcyjnych oraz kandydatek na ko 

mendantki żeńskiej służby pożarniczej przy 
Strażach, wobec czego kurs był koedukacyj* 

ny. W kursie wzięło udział 8 członkiń i 15. 

członków z terenu powiatu. Komendant" 

kursu był p. Aleszkiewicz. Al., instruktor po 

wiatowy, zaś opiekunką samarytanek na kur 

sie p. Maciusowicz Wanda, instruktorka żeń 

skiej służby pożarniczej. Kurs był skoszar0 

wany w dwóch osobnych lokalach wyposaż0 

nych należycie do zalokowania słuchaczów 

kursu. Wyżywienie było prowadzone we wła 

snym zakresie pod opieką i kierownictwe” 
samarytanek biorących udział w kursie. 

POSTAWSKA 
— Tydzień TOM-u. Lokalny komilė! 

„l Tygodnia TOM-u* w Postawach reali: 
zuje następujący program „Tygodnia 3 
29 maja br. przeprowadzono zbiórkę ulic? 
ną i przyjmowano zgłoszenia nowy 
członków TOM-u (składki członkowski? 
dowolna), W pierwszy dzień Zielonyć 
Świątek dnia 5 czerwca br. odbędzie się 
na Harbarce „Poranek TOM-wy”, na kłóć 

ry złożą się: a) pieśni, b) kapela ludowa! | 
c) chór, 

  

LEON MOENKE 20) 

Й ОМА 
Zadowoleni nadzwyczajnie z dokonanego odkry- 

cia kontynuowaliśmy naszą podróż. : 

Na zachód i północny zachód ciągnęły się pasma 

gór urwistych, 

oczyma fiord. Stojąc na szczycie góry, widzieliśmy 

całą różnicę w charakterze krajobrazu na wschód i na 

„ zachód od nas. : 

Na wschodzie — stopniowe faliste obniżanie się 

gruntu. Na zachód — strome urwiska spadające ku 

morzu. Na południowym zachodzie widzeliśmy wiel- 

ką równinę z błyszczącymi pod promieniami słońca 
wodami dużych jezior. . 

Spojrzeliśmy na mapę. Dolina jezior była prze- 

cięta rzeką, z nich wypływająca, wpadająca do fior- 
du zasłoniętego przed naszymi oczyma wysokimi gó- 

rami. W głębi fiordu u ujścia rzeki spodziewaliśmy 

się napotkać wielką osadę. Zejście w tym kierunku 

było łatwe, pociągające. Góry spadały po woli. Ruszy- 

liśmy w tym kierunku, lecz po chwili zmieniliśmy 

marszrutę i po zachodniej pochyłości skierowaliśmy 
się wprost ku morzu. Tam bowiem spodziewaliśmy 

się szybciej odnaleźć ludzi. 

Strome, czasami zaś pionowe zejście było najeżo- 

ne niebezpieczeństwami. Spełzaliśmy z góry, chwyta- 

otaczających ukryty przed naszymi 

  

jąc się za wystające wyłomy, za krzewy, pomagając 

sobie wzajemnie w tej trudnej przeprawie. Jeden nie- 

ostrożny krok lub chwyt ręką, zerwanie się mogły 

być powodem katastrofy. Mogliśmy runąć w przepaść 

pod nami. To kilkadziesiąt metrów wysokimi, piono- 

wymi ścianami spadała góra. 

Około godz. 5 dotarliśmy do bezpieczniejsze- 

go miejsca. Cóż za radość nas ogarnęła, gdyśmy do- 

strzegli w oddali słupy telegraficzne. Linia telegraficz- 

na podążała -z południowego zachodu na północny 

wschód. A więc gdzieś blisko są zaludnione punkty 

i łączność telegraficzna! A więc jesteśmy na dobrej 
drodze, drodze ku ludziom, wyzwoleniu, ku końcowi 
naszej tułaczki. 

Radość nasza była jeszcze większą, gdy żona zna- 
lazła przy jednym ze słupów butelkę od piwa z nalep- 
ką „Pilzneńskie piwo* — przeczytałem po fińsku. 

A więc gdzieś w pobliżu jest ludzka siedziba z restau- 

racją, a więc i z hotelami. Jużeśmy zaczęli układać 
kolacyjny jadłospis. Ja wybrałem dla siebie na ko- 

lację kotlety wieprzowe z piwem pilzneńskiem, żona — 
omlet i kawę, prawdziwą aromatyczną kawę ze śmie- 

tanką i ciastkami. 

I w tejże chwili odczuliśmy ostry wprost niedo- 

wytrzymania głód... 

Szliśmy dalej brzegiem jeziora. Wtem na dro- 

dze naszej stanęła przeszkoda nie do przebycia. Wody 

jeziora spadały z urwiska wodospadem. Nad nami 

ze wszystkich stron sterczały prostopadłe ściany. Mu-   

sieliśmy wracać. Jedynie ta nam droga pozostała. 

— Chodźmy ku słupom telegraficznym! One naż 

wyprowadzą z tych wądołów przeklętych! 

Dojrzawszy po chwili na górze słupy, zaczęliśmy 

wdrapywać się ku nim po kamienistych zboczach, » 

skrėcič drogę. 

Drobne kamyczki i odłamki skał sypały się spod 

naszych nóg i rąk jak piasek. Czasami zamiast wsP” 

nać się w górę zjeżdżaliśmy razem z nimi w dół. 62 
łe zbocze groziło nam lawiną i niechybną śmierci? 

Powrotu już na dół nie było. Zasypało by naš 

tym prędzej i pewniej. Pięliśmy się więc ostrożnie 24 

przód, do góry, aż nie dotarliśmy do źwietrzałych 
skał. Stawiając teraz nogę lub chwytając się za wy” 

stęp skalny, próbowaliśmy ciągle o ile on jest pewny“ 
Musieliśmy posuwać się w znacznej odległości od zie: 

bie, gdyż raz po raz spod naszych nóg i rąk wylaty” 

wały głazy, grożąc kalectwem lub strąceniem w prze” 

paść postępującego w tyle, co się ze mną omal nie stało! 

gdyż tuż koło głowy przeleciał głaz, strącony prze 

żonę. 24 

Tym razem żona szła naprzód, poganiając wcią” 
„prędzej! prędzej!*, Z wyrazu jej twarzy widziałe”” 
że są to już ostatnie wysiłki. Powstrzymywałem ja JX 

mogłem i umiałem, by zaoszczędzić jej siły i nie pr: 

śpieszać katastrofy. ‚ 
° : jeźć 

— Dzisiaj jeszcze koniecznie musimy odna 
ludzi! — twierdziła tylko. 

(D. e. n.V  
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/ Wodniczącego Służby Młodych 

ha 

Teatr Lutnia 

Gościnne występy artystów 
teatru 

„Cyrulik Warszawski" 
Krukowski, Lawiński, Rentgen i Gór- 

ska, Nazwiska mówiące same za siebie. 
Są to tacy starzy znajomi, z którymi zaw- 

    

sze radzi jesteśmy spotkać się nieraz 
jeszcze. — Ogólne wrażenie od ich 
„rewietki“, — mile spędzony wieczór, 
po którym pozostaje pogodny uśmiech, 
tj. właśnie to, o co chodziło sympatycz- 
nym wykonawcom, według zapowiedzi 
p. Rentgena! Większość numerów jest 
już co prawda p. spopularyzowana przez 

„ładio — słyszeliśmy je niejednokrotnie z 
„Bristolu* warszawskiego. Ale że teksty 
są na ogół dobre (niektóre — doskona- 
łe, np. „Kuracja odiłuszczająca”, „JU nas 
w Wanna“ . „Bridge”, „Nowa audycja 

radiowa”) i że są to przecież numery La- 
wińskiego i Krukowskiego (których trze- 
ba widzieć!), więc słucha się je z praw- 
dziwą przyjemnością, choćby i nie po raz 
pierwszy. 

Krukowski co raz dalej odchodzi od 
łego genre'u, w którym dotychczas był 

niezastąpiony. Tak chętnie usłyszelibyśmy 
coś z dawnego jego repertuaru! Pyszną 

parę tworzyli Krukowski i Lawiński w dia- 
logu „Na ławce”! 

Repertuar M. Rentgena niewątpliwie 
zyskał na pewnym podniesieniu gatunku 
dowcipu. Niezmiennym powodzeniem cie 

szyła się popularna jego „Babuleńka”. 
Stefcia Górska reprezentuje stosunko- 

wo rzadki typ groteski kobiecaj. Jak więk 
3zość gwiazd filmowych wyszła spod zna- 
ku Greły, tak niemal wszystkie nasze pieš 

* niarki tak albo inaczej wywodzą się od 
Hanki. Górska również jakgdyby rozwi- 
nęła jedno z wielu wcieleń artystycznych 
uniwersalnej Ordonówny, ale robi to tak 
nna własną rękę”, ma tyle werwy, tem- 
Peramentu i szczerości, że wybacza się 

jej nawet chwilowe przejaskrawienia. Jed. 
nak niech się bardzo wystrzega maniery! 

Najmniej ciekawa była strona muzycz 
па numerów: brakowało jej smaku, dow- 
<ipu i pomysłowości. 

P. L. Boruński, znany szczególnie z 
występów z Ordonówną, jako rutynowa- 
hy | muzykalny akompaniator, zechce 
Przyjąć jeszcze jeden wyraz uznania za 
Swoją niewdzięczną pracę. 

Reasumując -— przyjemny wieczór 
Pogodnego, a chwilami — na prawdę 

„ Bitystycznego humoru. 
g 5. W.-K. 

S a O SNES 

Obóz jetni w Istebnie 
Żeńskiej Legii Akademickiej 
W roku bieżącym Naczelna Komenda 

Legii Akademickich organizuje w dniach 
©d 1 do 30 sierpnia rb. w Istebnie (Śląsk) 
Obóz leini dla  słudentek wyższych 
uczelni. 

Celem obozu będzie przeszkolenie in 
Struktorek Żeńskiej Legii Akadmickiej, 
która w przyszłym roku akademickim roz- 
Pocznie swoje prace na terenie wyższych 
zakładów naukowych w Polsce. Absol- 
weniki obozu użyte będą jako insiruktor- 
ki i komendantki L. A. żeńskiej. 

Na obóz przyjmowane są przede 
Wszysikim kandydatki z I, II i III roku stu- 
> posiadające zaświadczeńia o od- 
bytym przysposobieniu wojskowym w 
obozach i hufcach szkolnych p. w. k., na- 
stępnie te kandydatki bez p. w. k., które 
mają przygotowanie sportowe i chciałyby 
Się poświęcić pracy instruktorskiej w Le- 
gii Akademickiej, 

Przejazdy i wyżywienie w obozie — 
łatne. 

Zgłoszenia przyjmuje i bliższych in- 
łormacji udzieła Komenda L. A. — Wilno, 
Uniwersytet, lokal AŻS-u do dn. 10.VI, 

w godz. 9—15. 

: mer. 

Sprawy Służby iłodych 
Z powodu wyjazdu, na dłuższy okres, 

W sprawach organizacyjnych kierownika 
Oddziału Spraw Młodzieży OZN i prze- 

okręgu 
Wileńskiego, mgr. Ryńcy Władysława, — 
kierownictwo tymi agendami objął z 
dniem 1 czerwca br. Kieresiński Mie- 
Czysław. 

* 

___ Oddział wileński Związku Młodzieży 
Z Dalekiego Wschodu, grupującego mło- 

ież urodzoną i wychowaną na Syberii, 
lżurii itp. | potomkėw polskich ze- 
ów politycznych, emigrantów i człon 

ków V Dywizji Syberyjskiej, — zgłosił 
akces do Służby Młodych OZN okręgu 
ileńskiego. 

30 maja br. => się w lokału OZN 
— Plenum Służby Młodych okr. wiłeń- 

iego dla załatwienia spraw organizacyj- 
wa I wyboru wiceprzewodniczących. 
Bp. eprzewodniczącymi zostali wybrani 
ъ dr Gnoiński (OMP), Sikorski (Zw. 

ob, 
u 

Kupc.) i mgr. Kieńć (ZMP). W mie- 
lipcu odbędzie się specjalny obóz 

* działaczy Służby Młodych oks. wi- 
br. skiego w Trokach albo nad jeziorami 

sławskimi. 
л Še 

"ta rejestracyjna wynosi £ złote. 

  

- „KURJER” [4470]. 

Nieostrożność jednej osoby 
przyczyną tragedii wsi 

25 ub. m. we wsi Szałfenie, gm. bra- 
sławskiej, wielki pożar strawił całą wieś, 
przy czym 4 osoby poniosły śmierć w 
płomieniach — jak o tym donosiliśmy. 

Obecnie ustalono, że pożar ten po- 
wstał przy następujących okolicznościach. 
W dniu 25 ub. m. około godz. 7 Anna 
Borowikówna, lat 23, m-ka wsi Szałtenie, 
rozpaliła ognisko około drogi w odleg- 
łości 14 m od zabudowań Emilii Borowi- 
kowej. Na tym ognisku Borowikówna wy 
gofowywała w kotle bieliznę, a ponie- 
waż śpieszyła się na targ do Brasławia, 
dokładała do ognia smolistych szczap, 
przy czym kilkakrotnie porzucała ognisko 
bez dozoru, chodząc do swego mieszka- 
nia. Ponieważ w tym czasie był pory- 
wisty wlatr w kierunku zabudowań, w 
pewnej chwili zapaliły się budynki Emilil 
Borowikowej, a następnie szybko się za- 
jęły inne | zabudowania. Naoczni 
świadkowie stwierdzają, że w ciągu kil- 
ku minuf cała wieś stanęła w płomieniach. 
Ponieważ ludność wsi wyjechała prawie 
cała do Brasławia na targ, a w domu po- 
zostali tylko starcy | dzieci — akcja ra- 
townicza była b. utrudniona.   

   

KRONIKA 
DYŻURY APTEK. 

Jundziłła (Mickiewicza 33), Mańkowi- 
cza (Piłsudskiego 30),  Chróścińskiego 
i Czaplińskiego (Ostrobramska 25), File- 

monowicza i Maciejewicza (Wielka 29), 
Pietkiewicza i  Januszkiewicza (Zarze- 
cze 20). 

Ponadło stale „dyżurują następujące 
apteki: Paka (Antokolska 42), Szantyra 

(Legionowa 10) i Zajączkowskiego (Wi- 

toldowa 22). A 

URZEDOWA, 
— Konsulat łotewski w Wiłnie będzie 

nieczynńy podczas Zielonych Świątek od dn. 

5 do 7 czerwca włącznie. 

MIEJSKA. 
— Konkurs ukwiecenia Wilna. Komitet. 

Ukwiecenia m. Wilna podaje do wiadomoś- 

ci osób, zainteresowanych, że pod koniec b. 

m. Komisja Sędziowska dokona t przeglądu 

ogródów, balkonów i ukwieconych okien, 

„zgłoszonych do nagrody. Skłąd Komisji Sę- 

dziowskiej stanowią: inż. St. Dziewanowska, 

p. W. Maliszewska, inż. D. Ślizieniówna, dyr. 

R. Krauss, prof. M. Morelowski i prezes Za- 

błocki. Zgłoszenia do Konkursu Ukwiecenio- 

wego należy kierować na adres Komitetu — 

Sekretariat Związku Propagandy Turystycz 

nej Ziemi Wileńskiej, ul. Mickiewicza 32, 

w godz. urzędowych 9—15. 

— Rejestracja rowerów. Wydział komu- 

nikacji Zarządu Miejskiego przeprowadza o 

becnie rejestrację rowerów na 2 lata. Opła- 

W roku 

przyszłym opłata wynosić będzie 3 złote, po- 

nieważ rejestracja dokonana zostanie  jaż 

tylko na jeden rok. Do chwili obecnej za- 
rejestrowało się w Wilnie już przeszło 4000 

rowerów. 

SPRAWY SZKOLNE 

— Dyrekeja Pr. Gimnazjum Koedukaeyj- 

nego im. ks. Piotra Skargi — Wilno, Ludwi- 

sarska 4, tel. 23-08, przyjmuje wpisy do kl. 

Т-П 1 II do dnia 15 czerwca. Egzamin wstę 

pny dnia 17 czerwca. Przy gimnazjum zosta: 

je otwarte Liceum Koedukacyjne, typu przy 

radniezego. Wpisy przyjmuje się do dnia 

18 czerwca. Egzamin od dnia 24 czerwca, 

RZEMIEŚLNICZA 
— Obozy wypoczynkowe dla termi- 

natorów. Inspektor Pracy w porozumie- 
niu z Ubezpieczalnią Społeczną oraz 
Ośrodkiem Wychowania Fizycznego wzo- 
rem lat ubiegłych przystąpił do zorgani- 
zowania i w tym roku dwutygodniowych 
obozėw wypoczynkowych dla mtodoacia- 
nych (chłopców i dziewcząt w wieku od 
15 do 18 lat), zatrudnionych w prze- 
myśle, rzemiośle i handlu. | 

Obozy te odbędą się prawdopodob- 
nie w Werkach pod Wilnem w ciągu mie- 

siąca lipca. 
Pracodawcy, zatrudniający młodocia- 

nych, proszeni są o umożliwienie im wy- 
jazdu na obóz przez udzielenie w tym 
czasie urlopu. 

Dokładne terminy oraz miejsce obo- 
zów będą ogłoszone dodatkowo. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— U stóp krzyża. Stow. akad. Col. 

legium Leonardi da Vinci, urządzą 
4 bm., o godz. 19 w sali Śniadeckich USB 
uroczysty wieczór „U stóp krzyża”. Wstęp 

wolny. 
Chórem mieszanym „Echo”  dyrygo- 

wać będzie prof. Wł. Kalinowski, orkie- 
strą dętą pułku legionowego por. Feliks 
Kosecki a orkiestrą symfoniczną PPW Ro- 
man Herman. 

RÓŻNE 
— Wycieczka do lochów na Bakszcie. 

W najbliższą niedzielę wycieczka Związ- 
ku Propagandy Turystycznej pod hasłem 
„Wilnianie poznajcie Wilno” zwiedzi lo- 

chy na Bakszcie, ESA о 9. 12 bm 
Bazyliką. 
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Pożar zniszczył: 25 domów, 31 stodół, 
29 chlewów, 15 spichrzów, drzewo budul- 

cowe na 5 domów, 3 wozownie, 3 mło- 
carnie, skiep galanteryjno-fytoniowy, 2000 
zł w gofówce, narzędzia rolnicze, urzą- 
dzenia domowe, ubranie, zapasy domo- 
we ifp., gdyż nic kompleinie z palących 
się budynków nie zdołano uratować. Z 
całej wsi nie spaliły się tylko 3 stodoły, 
kuźnia I 5 łaźni. 

W czasie pożaru poniosły śmierć od 
ognia: Aniela Pietkunowa — lat 62, Ma- 
ria Szolie — lat 40, Wiesława Pietkówna 
— lat 2 i Wiktoria Krawcewiczówna — 
3 mies. 

Ponadto 7 osób doznało poparzeń, 
przy czym Alfonsa Żuża i Konstancję Żu- 
kową, którzy doznali ciężkich obrażeń 
ciała, umieszczono w szpiłalu w Brastawiu. 

Z inwenfarza żywego spaliły się 2 kro 
wy, koń, 28 świń, 5 cieląt I 46 kur. 

Ogólne straty wynoszą 176700 zł. Na- 
leży nadmienić, że wieś Szałtenie ucho- 
dziła za jedną z zamożniejszych. 

Podejrzaną o nieumyślne spowodowa 
nie pożaru Annę Borowikównę sędzia 
śledczy osadził w areszcie. 

TEATR i MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE 

— Dziś o godz. 20.15, przedstawienie wie 

czorowe wypełni wodewil w 3 aktach ze 

śpiewami i tańcami K. Krumłowskiego p. t. 

„Królowa przedmieścia* w inscenizacji i 

reżyserii Leona Schilera. Udział bierze cały 

zespół. Oprawa dekoracyjna K. i J. Golusów. 

— Trzy siostry Halama w Teatrze na Po 
hułance. 7 bm. o godz. 20.15 wieez. w Te- 
atrze na Pohułance wystąpi, po powrocie z 

Ameryki, gdzie osiągnęła wielki triumf — 

LODA HALAMA z siostrami ALICJĄ i ENĄ. 
— Premiera! Najbliższą premierą Teatru 

Miejskiego na Pohulance, zapowiedzianą na 

8 czerwca — będzie wesoła komedio-farsa 

autora jugosłowiańskiego Bronisława Nusica 

p. t „Wielka polityka pani ministrowej*, 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA* 

— Występy Janiny Kulezyekiej. Dziś, o 

godz. 20 m. 15, odbędzie się premiera op. 

Lehara „Miłość eygańska* z Janiną Kulezyc 

ką w roli Zoriki. W rolach głównych wystą 

pią Halmirska, Dembowski, Dowmunt, Iży- 

kowski, Chorzewski i inni. Е 

W akcie II zespół baletowy z udziałem 

M. Martówny wykona rapsodię cygańską. Re 

tyseria K. Wyrwicz-Wichrowskiego, Nowe 

dekoracje i kostiumy według projektu E. 

Grajewskiego. 

— Popołudniówki świąteczne w „Lutnie, 
Jutro, o godz. 16,15 po cenach propagando- 

wych ukaże się operetka Lehara „Hr. Luk- 

semburg*; w poniedziałek świąteczny o g. 

16.15, również po cenach propagandowych 
grana będzie operetka  Granichstaedtena 

„Orłow*. W obu operetkach występuje Jani 

na Kulezycka. 

- wyrok w sprawie Sabrmajowa 
| Lswinsona 

Wczoraj Sąd Apelacyjny w Wilnie ogło- 
sił wyrok w sprawie Michała Sabunajewa i 

herszta „Złotego Sztandaru“ Zelika Lewin- 
sona. 

Sąd uznal winę oskaržonych za udowod 

nieną i zatwierdził w całej rozciągłości wy- 
rok pierwszej instancji. 

Sąd Okręgowy. jak wiadome skazał Sa- 
bunajewa i Lewinsona na 4 lata więzienia 

każdego oraz Lewinsona dodatkowo na za- 

płacenie grzywny w wysokości 10 tys. zł. 

Sabunajew zapowiedział kasaeję. (e).   

Dr Pobóg-Kielsnowski 
najpoważniejszym kandyda- 
tem na dyrektora teatrów 

miejskich w Wilnie 

Wobec rezygnacji dra Jerzego R. Bu- 
jańskiego, wszystkie dotychczasowe kan- 
dydatury na stanowisko dyrektora teatru 
na Pohulance słały się aktualne. Jest 
ich 8. 1) Nuny Młodziejowskiej sa 
kiewiczowej, 2) Roberta Bóhlke, 3) Ści- 
bora Rylskiego, 4) Mieczysława Szpakie- 
wicza, 5) Stefana Kordowskiego, 6) Po- 
bóg-Kielanowskiego, 7) Czengerego i 8) 
Grodnickiego. 

Według pogłosek największe szanse 
posiada oferta dra Pobóg-Kielanowskie- 
go, aktora i reżysera z Kaiowic. 

Decyzja o wyborze kandydata zapad- 
nie na najbliższym posiedzeniu Zarządu 
Miejskiego, które  najprawdopodobniej 
odbędzie się w najbliższy wtorek. 

Jak twierdzą włajemniczeni, spośród 8 
wymienionych kandydatur "vysunięte zo- 
stały dwie: Nuny Młodziejowskiej-Szczur- 
kiewiczowej i reżysera Pobóg-Kielanow- 
skiego. 

Przeważa zdanie, że ostatecznie wy- 

bór padnie na dra Kielanowskiego. 

Wykłady prof. dra Lutosławskiego 
Z okazji 75-lecia zwoich urodzin prof. 

dr Wincenty Lutosławski wygłosi w 
dn. 5 i 6 bm., w godzinach od 18 do 20 
w sali V USB dwa wykłady na temat: 
Zagadnienia etyczne. Wykłady te zazna- 
jomią słuchaczy z treścią nowego dzieła 
prof. Lutosławskiego, mającego wkrótce 
wyjść w Paryżu, pt. Les bases de la mo- 
rale, stanowiącego streszczenie i uzupeł- 
nienie kursu etyki wykładanego przez 
aufora w Uniw. St. Bat. w latach 1919— 
1929. Prof. Lutosławski pragnąłby zebrać 
na zapowiedzianych wykładach w dniach 
5 i 6.VI br. przede wszystkim swych daw- 
nych słuchaczy, wstęp jednak wolny dla 
wszystkich  imteresujących się tematem 
tych wykładów. 

NA LETNISKA 

książka z 

Biblioteki Nowości 
Wilno, ul. Św. Jerzego 3. 

OSTATNII. NOWOŚCI — klasyczne 
literatura szkolna -- naukowa. 

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

Kaucja 3 zł. 
Wysyłka na prowincję. 

RZE a ag a 

Wilno pod szminką 

nowych tynków 
Ostre zarządzenia Magistratu 

Ze względu na wyjątkowo zaniedba- 
ny stan sanitarny m. Wilna, wszelkie za- 
rządzenia w tym zakresie, jak również w 
zakresie budowłanym Magistrat postano- 
wił wprowadzić w życie z całą bezwzględ 
nością I w ściśle określonych terminach. 

Władze miejskie będą kładły szcze- 
gółny nacisk na otynkowanie I doprowa- 
dzenie do porządku elewacyj frontowych 
budynków. Wszysikie posesje na terenie 
m. Wiłna muszą być pomalowane w ko- 
torze jednolitym sharmonizowanym z ofo- 
czeniem. ‘ 

Wszystkie podwórza w posesjach 
przylegających do ulic, posiadających 
trwałą nawierzchnię, muszą być wyasfal- 
towane, ałbo wybetonowane. 

W powyższych sprawach w najbliż- 
szych dniach na murach miasta zostaną 

  

rozpłakatowane obwieszczenie Zarządu . 
Miejskiego, które zalnteresowani właści- 
ciele domów pod rygorem surowych kar 
będą musieli wykonać w terminach wy- 
znaczonych. 

TT IATA E SAT ESS UKSEETSSETSS 

Obrona przeciwgazowa w Pradze 

  Na zdjęciu At z wielkich ćwiczeń w biemej obronie przeciwgazowej, kłó- 

re nieustannie odbywalą się w Pradze. 

    
  

  

© 

„Rozrywki* próżniaczego 
życia 

  

Córki amerykańskich miliarderów wymys, 

ślają najrozmaitsze „oryginalności” w pg 

szukiwaniu wrażeń dla wypełnienia nimf 

swego życia. Oto np. w Filadelfii urzą: 

dzają «sobie wyścigi szyldkretów (żółwie) 

na sznurkach. Interesująca zabawa... 

RADO 
SOBOTA, dnia 4 czerwca 1938 roku. 

6.45 Gimnastyka; 7.00 Dziennik; 7.15 Kon- 

cert; 8.00 Audycja dła szkół: „Uwaga dzieci 

— letnicy jadą” — pogadanka Józefa Lewo+ 

na“; 8.10 Muzyka wakacyjna; 8.55 Program; 

4,00 Przerwa; 11.00 Audycja @а poboro- 

wych; 11.15 Śpiewajmy piosenki — audycja 
dia szkół; 11.40 Utwory fortepianowe w wyk. 

iłynnych pianistów; 11.57 Sygnał czasu i 

bejnał; 12.03 Audycja południowa; 13.00 

Małą skrzyneczka — prowadzi Ciocia Hała; 

13.15 Z różnych oper; 14.00 Muzyka; 14.15 

Przerwa; 15.15 „Janek i jagodowi królewi- 

cze* — słuchowisko dła dzieci; 15.45 Was, 

demości gospodarcze; 16.00 Mozaika muzycz 

na: 16.45 Wakacje zorganizowane — poga- 

danka; 17.00 Nabożeństwo z Ostrej Bramy; 

17.50 Wileńskie wiadomości sportowe; 17.55 

Program na niedzielę; 18.00 Nasz program; | 

13.10 Recital śpiewaczy Anieli Szlemińsk'ej; 

18.45 „Znam tylko jeden Śląsk" — kwad- | 

rans poetycki; 19.00 Recital wiołonezełowy. 

Dezyderiusza Dažcezowskiego; 19.20 P.gas | 

danka aktualna; 19.30 „Z pieśnią i tańcem | 

po Mazowszu”; 20.00 Andycja dla Polaków 

za granicą; Ok. 20.20 Gawęda w przerwie; 

20.45 Dziennik; 20.55 Pogadanka aktualna; , 

21.00 Czytanki wiejskie: „Zachwycenie” ut-. 

wór Teofila Lenartowicza; 21.10 Muzyka ta- | 

neczna; 21.50 Wiadomošci sportowe; 22.00 

Godzina niespodzianek; 22.50 Transmisja z 

zawodów hippicznych o Puhar Narodów; | 

2306 Ostatnie wiadomości i komunikaty; 

  

NIEDZIEŁA, dnia 5 czerwca 1938 roku. 
7.15 Sygnał. 7.20 Muzyka. 8.09 Dziennik , 

poranny. 8.15 Audycja dla wsi. 8.35 Prog+ 

ram na dzisiaj. 8.40 Wiadomości rolnicze. | 

8.50 Kapela wiejska. 9.05 Gawęda. 9.15 Tran 
smisja nabożeństwa z kościcia po-Bernar- 

Gdyńskiego. Kazanie wygł. ks. kan. prof. Mi- 

ckał Klepacz. Po nabożeństwie: 25-lecie pol- 
skiej placówki misyjnej w Południowej Af- 

ryce — wygł. ks. Fr. Tomaka. 10.40 Motywy 
wiosenne. 11.00 Uroczystość odsłonięcia pom ; 

nika Stanisława Moniuszki oraz występy , 

chórów. 11.45 „W świetle rampy” — felie- 

len Kazimierza Leczyckiego. 11.57 Sygnał 

czasu i hejnał. 12.03 Fragmenty z oper wag 

terowskich. 13.00 „Książki mojego dzieciń- | 

stwd* — szkic literacki Kornela Makuszyń:+ | 
skiego. 13.15 „Z krajów winnie i pomarań- 

czy* — muzyka obiadowa. 14.30 W przer- 

wie: Reportaż z jubileuszowego Zjazdu In- 

walidów Wojennych R. P. 15.00 Andycja dla | 
wsi. 16.30 Komedie Aleksandra Fredry, wie 
czór VHH: „Z Przemyśla do Przyszowa”. Kon 

cert gimnazjalnego zespołu śpiewaczego „Me— 

lodia* w Mielcu. 17.25 Recital A. 
Pawła Lewickiego. 17.50 Przerwa. 

17.55 Transmisja ze Strassburga Ra 

państwowego meczu piłkarskiego Polska— 

Brazylia o mistrzostwo Świata. 18.45 Chwi- 

la Biura Studiów. 18.55 „1000 taktów mituzy: 

ki*. 20.00 „Dwa Światy koło jednej chaty” 
— wieczorynka konkursowa. 20.35 Wileń- 

skie wiadomości sportowe. 20.40 Przegląd 

pelityczny. 20.50 Pogadanka aktualna. 21.00. 

Transmisja z Dziedzińca Wawelskiego w 
Krakowie koncertu chórów. 21.50 Wiadomo 
ści sportowe ze wszystkich Rozgłośni P. R. 

22.10 „Król pasterzy* — ludowa epera ki 

miczna Oskara Kolberga. 23.10 Ostatnie wia 

domości i komunikaty. 

programu. 

23.15 Zakończenić 

    

Wściekły k 
w przytułku starców 

De przytułku stareów żydowskich przy, 
ul. Portowej przedostał się wczoraj wściekły 
kot, który pogryzł kilku starców. Kilka star | 
tów, a szezególnie Lutowiez, Bajer 1 Wider, 
zostali dotkliwie pogryzieni, tak że musiało | 
niezwłocznie interweniować pogotowie saa 

kowe. Wszystkich pogryzionych skierowane 

do instytutu pasteurowskiego. te 

   



DGNISKO | 
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Kiedyż skończą się 
kłopoty metrykalne 

„ Wincentego Urbanowicza ? 
Pisałem przed rokiem 0 kłopotach 

mefrykalnych ubogiego gospodarza W:n- 
centego Urbanowicza ze Skorbucian, gm. 
rudomińskiej. 

W skrócie sprawa ta przedstawia się 
następująco: wspomnianemu Urbanowi- 
czowi, będącemu na uchodźstwie w czasie 

wojny światowej w Kursku przyszły na 
świat 3 córki, które zostały tam ochrzczo- 
ne w parafii rzymsko-katolickiej, 

Posiadane przez niego metryki trzech 
córek zostały odebrane na granicy w cza- 
sie powrotu do kraju. 

Obecnie córki podrosły i mają już na- 
rzeczonych, lecz za mąż wyjść nie mogą, 
gdyż brak im metryk chrztu. 

Wszelkie starania w tej sprawie u kom 
petentnych władz miejscowych nie od- 
niosły żadnego rezultatu. 

Od dwóch więc lat W. U. pisze alar- 
mujące podania do naszej ambasady w 
Moskwie, chcąc za jej pośrednictwem 
uzyskać metryki córek. 

Ambasada zażądała 74 zł na opłaty 
konsularne. W. U, wyjednał wtedy w gmi 
nie Rudomino świadectwo niezamożności 
i wysłał je do Moskwy, ciesząc się, że na 
reszcie będzie mógł wydać swe córki, a 
zwłaszcza najstarszą „Wincuśkę”, która 
nagli. 

Tymczasem W. U. otrzymał z poczty 
„pakiet” urzędowy tej ofo treści: 

Ambasada Rzeczypospolitej w Mo- 
skwie. Wydział Konsularny. Nr 18151/4. 
Moskwa 23 maja 1938 r. Do Pana Win- 

„centego Urbanowicza w  Skorbucia- 
nach. 

Wydział Konsularny Ambasady RP 
w Moskwie komunikuje, że stosownie 
do noty Komisariatu Ludowego Spraw 
Zagranicznych z dnia 20.V. 38 r. 
Nr |-—520/2, metryki urodzenia córek 
Pana: Wincentyny, Heleny i Apolonii 
nie mogą być nadesłane z powodu 
braku odpowiednich archiwów. 

Za kierownika Wydz. Konsul. 
Jan Głębocki 

II sekretarz Ambasady. 

W domu Urbanowiczów zapanowała 
jakby żałoba. Córki z matką płakały, a p. 
Wincenty drapiąc się w głowę szukał 

; wciąż wyjścia z ciężkiej sytuacji. 
— Pójda do pana starosty, może mi 

da zapiska na przekroczenie granicy. Do | 
Kurska nie tak daleko. Tam wiem nawet 
gdzie te metryki leżo, A nareszcie tego 
ksiendza proboszcza najda. On z Połła- 
wy, fo i tam dójda. Nie płaczcie, pośle 
żniw zrobim wasele. Już kiedy tyle cze- 
kali, to i jeszcze poczekami. A na reszcie, 
kumowie żyjo w pow. wileńsko-trockim, 
to oni poświadczo co wy krzczone. 

— Tak prendzej stary, ubierajsie do 
pana słarosły, może on nam coś doradzi. 

* Jan Hopko. 
  

„KURIER” (44707. 

ROZRYWKI UMYSŁOWE 
DRZEWO, KOT I MYSZ 

(8 punktów). 
Na szczycie drzewa 60 łokciowej wy- 

sokości siedzi mysz, na ziemi — siedzi 
kot. 

Mysz złazi co dzień o pół łokcia ni- 
żej, a co noc włazi o jedną szóstą łokcia 
do góry. 

Kot wspina się w ciągu dnia o jeden 
łokieć w górę, a w ciągu nocy złazi 
o jedną czwartą łokcia na dół. 

Drzewo rośnie tak, że każdego dnia 
jest wyższe o jedną czwartą łokcia, w cią 
gu nocy kurczy się o jedną ósmą łekcia. 

Kiedy dojdzie kot do myszy i jak wy- 
sokie będzie drzewo, 

REBUSIK 

(2 punkty). 
  

  

  

    
Gdy ten rebus odgadniecie 
Będzie imię to kobiece. 

POKÓJ STAREJ PANNY 
(3 punkty). 

Pokój ma cztery kąty. W każdym ką- 
cie siedzi kot. 

Na przeciwko każdego kota 
3 koty. 

Na ogonie każdego kota siedzi jeden 

siedzą 

  

Dramat samobėjczy 
na Antokolu 

Wezoraj strzelił sobie z rewolweru w 

klatkę pierściową 27-letni handlarz Chrys- 

tian Musiał, zam. przy. Antokolskiej 41. 

Na miejsce wypadku wezwano pogotowie 

ratunkowe, które, po udzieleniu pierwszej 

pomocy, zabrało desperata do szpitala. w 

drodze Musiał zmarł. (e) 

Ofiary 
Na Fundusz Wykończenia Budowy Sta- 

nicy Harcerskiej im. Biskupa Bandurskiego 

zł 80 (osiemdziesiąt zł) zebrane do dyspozy- 

cji prof. A. Januszkiewicza w dniu Jego Imie 

nin przez lekarzy, pielęgniarki i personel ad- 

ministracyjny Kliniki Wewnętrznej USB. 

OZCEOZYZE TOO REACTOR 

PAAAAAAŁAAAAAAAAAAAAAAABAABAŁAAAAAAADAAAŁĄ 

Kino-Teatr „PAN“ 
w Baranowiczach 

Dzieje tragicznej miłości Ė 
slynnei kobietv-s7pieda 

Najwspanialszy film szpieaowski 
W roli gł. MARLENA DIETRICH 

TTTYYYYYYYYYVYVYWYVYTYYYYYVYVYYVYYVYYVYYVVV 

  

Dziś początek seansów o godz. 2-ej 

CASINO | 
  

Dwa przeboje 

w jednym proaramie: Wallace BEERY 
jako dziki i niebezpieczny "T CGEBEBZN W BBNE_E śś 

2) Oryginalna komedia filmowa „ Niewidzialne maśżeństwo = 
W rolach glėwnych: Constance Bennet i Gary Grant 

Ostatni dzień. 

dotąd przepy- 

A 
н 

Kro MARS | cz tai” 
„Tajemniczy 

W roli głównej 

chu wystawy 

szeliście. 

Na scenie: 

Początek seansów o godz. 2-ej 
Strzał w teatrze! Kto zabił? Piękny, wie!ki film aus'riacki o niespotykanym 

PREMIERA 
W roli gł: urocza Szwedka ZARAH LEANDER. Takich melodyj dotąd nie sły 

Tak pięknego filmu dotąd nie widzieliście. Wspaniały nadprogram 

Film i żywe słowo w jednym 
Na ekranie: Najnowszy film p. t. 

Wólkiiearm Powell ‚ 
Rewelacyjny zespół gwiazd teatrów warszawskich, radia i filmu 

w aktualnym barwnym przedstawieniu artystycznym p. t. 

OŚ Warszawa — Wilimo( 
Na czele zespołu: Tadeusz Faliszewski, H. Runowiecka, I. Soboltówna, 
E. Wojnar, J. Wolin. Początek s.: 5—8—10, w niedz. i święta 2—5—8—10 
  

Chrześcijańskie kino 

SWIATOWID | 
Emocjonujący i dowcipny 

film kryminalny groch dole ldr 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 1:ej 

Dziś. Wielkie arcydzieło filmowe p. t. 

Tylko raz kochała 
W rolach głównych: Joan Crawford, Robert Taylor, Lionel Barrymore 

Nadprogram: UROZMAICONE DODATKI. Pocz. seansów 0 6-ej, w niedz. i św, o 4-ej 

    

  

kot. 
lle było kotłów w pokoju? 

ZADANIE MATEMATYCZNE 

(2 punkty). 
Mając 3 cyfry —- piątki za pomocą nich 

napisać możliwie największą liczbę. 

KINA I FILMY 
SEZON OGÓRKOWY. 

W upalne dnie kina wileńskie świecą pu- 

  

stkami. Rozpoczął się sezon ogórkowy. Pu- 

bliczność wędruje na „zieloną trawkę”, wy- 

pełnia parki, urządza wyprawy za miasto. 

W dusznych salach kinowych panoszą się 

pchły, przed którymi trudno się bronić. Czy 

naprawdę nie ma żadnego sposobu na ich 

wytępienie? Sympatyczne te skąd inąd stwo 

rzonka zatruwają pobyt w kinie tym, którzy 

mimo lata nie zdradzają Dziesiątej Muzy. 

Na ogół programy zaczynają „dopasowy- 

wać się* do ogórków, Poszczególne kina nie 

sprowadzają droższych, bardziej wartościo- 

wych obrazów. Chcą to wynagrodzić dawa- 

niem „podwójnego programu', wyświetła- 

niem dwóch miernych filmów naraz w cią- 

gu jednego seansu. 

W „Heliosie* panie miały uciechę. „Wy- 

tworny świat” przyniósł najnowsze kreacje 

mody. Niesmak budziła tylko roła księcia 

rosyjskiego Muratowa. Ale cóż, tak już jest, 

że „na szerokim świecie" z książąt rosyj- 

skich nie wiedzieć czemu robią półgłówków 

W  „Panie* „Premiera“, w  „Casinie“ 

„Groźny Bill* — filmy warte obejrzenia. 

Wiadomości radiowe 
WYCIECZKA DLA RADIOSŁUCHACZY. 

W niedzielę radiosłuchacze spotykają się 

o godz. 7.45 na przystani przy ul. Kościusz- 

ki, aby statkiem „Sobieski* pojechać do 

Werek, dalej autobusami do Zielonych Je- 

zior. Koszt przejazdu w obie strony stat- 

kiem i autobusem od osoby 1.60. Miejsców- 

ki wydaje dyżurny woźny w Polskim Ra- 

dio, ul. Mickiewicza 22, do godziny 19.00 w 

sobotę. Powrót z. Werek o godz. 19.35. 

TANIE ODBIORNIKI DLA WSI. 

Mieszkańcy prowincji, których wysokie 

ceny odstraszały od nabycia aparatów radio 

wych powitają z zadowoleniem imprezę p. 

n. „Dziesięć dni tanich odbiorników*, or- 

ganizowaną przez Społeczny Komitet Radio- 

fonizacji Kraju w Wilnie w porozumieniu 

z 5 miejscowymi firmami radiowym. Obniż- 

ża cen trwać będzie od 21 do 30 czerwca 

b r. i obejmie jedynie aparaty bateryjne i 

detektorowe. Jak się dowiadujemy, aparat 

detektorowy wraz z całym kompletem kosz- 
tować będzie 17 zł 50 gr. 

Z 

Rozkład 'azdy siateów 
„Pan Tadeusz“ i „Sokė!“ 

Xursujących między WILNEM a WERKAMI 

z przystankami w Pośpieszee, Wołokumpii, 

Kalwarii i Plaży Werkowskiej. 

Od dnia 4 czerwca r. b. w niedziele i święta 

do odwołania odjazd z Wilna 7, 8,40, 9,15, 
11,35, 12,10, 15, 15,40; 17,25; 18,35. Odjazd 
z Werek 8,20, 10,20 10,55, 13,30, 14; 16,25; 

17, 18,45, 20,20. 

W razie niepogody statki kursować nie bę 
dą według rozkładu a tylko z wycieczkami. 

Statki są wolne pod wycieczki. Wycieczki 

zbiorowe młodzieży szkolnej od 30 gr. od 

osoby w obie stxony. 

Wszelkich informacyj co do wynajęcia stat 

ków udziela się na I przystani statków w 

Wilnie, ul. Tad. Kościuszki, telefon 15-96,   

Giełda zbożowo-towarowa 
i Iniarska w Wilnie 

z dnia 3 czerwca 1938 r. 

Ceny za towar średniei handlowej Ja- 
xości, za 100 kg. parytet Wilno, przy nor- 
malnej taryfie przewozowej (len za 1000 kg 
f-co wag. st. zał.) Ziemiopłody — w ładun- 
kach wagonowych, mąka | otręby—w mniej- 
szych ilościach. W złotych» 8 

Żyto I stand, 696 g/l 19.25 19.75 
s "cd w 67005 18.50 19.— 

Pszenica I ЗОЙа т 26.— 27.— 

. II „ 726 „ 2B:> "26 
Jęczmieńl _ „678/673, (kasz) — — — 

4 Ct 5000640 Wa TR>DIYAO 
„ III „6205, (past) 1650 17— 

Owies 1 „468, 19.— 7519 
В Ii = ai A4S 4 18:25: 19— 

Gryka Se S 16.50 17.— 
я „ 6100. 16.— 16.50 

Mąka żytnia gat. I 0—50% 32.— 32.75 
. . „ 1 0—65% 29.— 29.75 

” ” „ Il 50—65% — — 
” „  razowa do 95% 22— 22.75 

Mąka pszen. gat. I 0—50% 41.50 42— 

Р „ » |-A 0—65% 40 — 41.— 
- » „ П 30—65% — 32.— '33.— 
» » » П-А 50—65% 23.50 24.— 
” » »„ Ш 65—70% 20.— 21— 

* » pastewna 16.25 17.— 
„ ziemniaczana „Superior* 34.50 35.— 

w 3 „Prima“ — — 

Otręby żytnie przem stand. 13.— 13.50 
Otręby pszen. šred. przem.stand. 13.— 13.50 

Wyka a 

Lubin niebieski 1325 135 

Siemię lniane b. 90% f-co w. s.7. 49.— 50.— 

Len trzepany Wołożyn 1450.— 1490— 
” ь Horodziej 1900.— 1940— 
5 + Traby 1450.— 1490— 
- 5 Miory 1400.— 1450.— 

Len czesany Horodziej 2120.— 2160— 
Kądzie! horodziejska 153,— 1570— 
Targaniec moczony 750.—  790.— 

я Wołożyn 920.— — 960.— 

AST PES TEST TE NVIS 

ASA SAAAAAAASAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

Teatr muzyczny „LUTNIA“ 
Występy Janiny KULCZYCKIEJ 

Dziś o godz. 8.15 wiecz. — Premiera 

MIŁOŚĆ CYGAŃSKA 
TYYYVYYYTYYYTYTYYTYYYVYWYTTET7TYYSYYTYTY+Y" 
= wę 

LA 

   Z KOGUTKIEM 
gsuwa ból, oleczenle, nobrzmienię nóg, zmiękcza 
odciski, które po tej kąpieli dają się usunąć, nawet 

znokcie pls ożycia ną opakowoniui       
  

MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGA AAAAAAAGAAASADSAAAAAS 

iKino „APOLLO“ 
w Baranowiczach 

Dzieje zamków wielkiego miasta, 

arcypotęźny wzruszający film p. t. 

ŻYCIE ULICY 
W rol gł: Luiza Bzjner i S. Tracy 

YYYYYYYYTYYYYYYYTYVYTYYYYYTYVYVYVYYYYYYYYT 

Kolektura Loterii 
Klasowej 

Nowogródek, Piłsudsk'ego 44, tel. 127 

poleca LOSY do 1 klasy 42 Loterii. 
Zlecenia zamiejscowe załatw. pocztą 

    

Ubezpieczalnia Społeczna w Baranowiczach 

ogłasza 

na stanowisko Dyrektora Ubezpieczalni Spo- 

łecznej w Baranowiczach. 

Kandydaci na to stanowisko powinni po- 

Siadać kwalifikacje wymagane według art. 

49 Ustawy o ubezpieczeniu społecznym dnia 

28 marca 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr 51, poz. 

396) oraz powinni dołączyć do podań nastę 

pujące dokumenty lub uwierzytelnione od- 

pisy: 

a) metrykę urodzenia, 

b) dowód obywatelstwa polskiego, 

c) dowody studiów i dotychczasowej pra- 

cy, 
d) życiorys. 

Podanie wraz z dokumentami wyżej oz- 

naczonymi należy nadsyłać pod adresem U- 

bezpieczalni Społecznej w Baranowiczach w 

terminie do dnia 15 lipca 1938 r. godz. 12 

w południe. : $ 

Komisarz Ubezp. Społ. w Baranowiczach 

L. TOM.   

ŁAŁAKAAAAADAAAAAAKAAAAAAAAAAADAAAAKAAAAŁAA 

LEKARZE 
TYYYYYYYYYYYVYYYYYYYYVVVVTYYYVYYVYVYTYTYWY 

DOKTÓR 

Janina 

Piotrowicz Jurczenkowa 
ordynator szpitala Sawicz. 

Choroby skórne, weneryczne i kobiece 
przeprowadziła się 

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

Przyjmuje od 5 do 7 wiecz. 

  

DOKTOR 

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

9—1 i 3—7, w niedziele od 10—1. 

  

DOKTÓR MEDYCYNY 

Cymbier 
Choroby weneryczne, syfil s, skórne j mo* 
czopłciowe ul. Mickiewicza 12 (róg Tatar 
skiej, tel. 15-64. Przyjmujc od 3—92 | 5—8. 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASAAAAAAAAAAAAAAAMAB 

AKUSZERKI 
vvyvvvv VVVYYVYVVYVYVYYVVYVTYVYT! 

AKUSZERKA 

Maria Laknerowa 

  

przy jmnie vod godz. 8 ran, du godz. 7 wiecz. 

— ul. Jakuba Jaslūskiego 1a—3, róg ul 
3-gu Maja obok Sądu. s 

  

AKUSZERKA 

Smiałowska 
oraz Gabinet Kosmetyczny, odmładzanie 
cery, usuwanie zmarszczek, wągrów, pie* 

gów, brodawek, łupieżu, usuwanie tłuszczu 
z bioder i brzucha, kremy odmł..dza jące 

wanny elektryczne, elektryzacja. Ceny przy* 
stępne. Porady bezpłatne. Zamkowa 26—6- 

„AAAAAAAAAAMAAAAAA, 

Kupno isprzedaž 
YYYYYYYYTYTRWYYYV"Y"-"PYWYYYYYYVYTYVYYYYY 

DOGI TYGRYSY rasowe (suczynki) do sprze< 
dania. Ul. Tomasza Zana 7—3. Godz. 17—19: 
zał i si i оана 

  

OKAZYJNIE DO SPRZEDANIA Zakład 

sportowy. Informacje: Biuro Grabowskiego» 

Garbarska 1. 

„MAŁAAŁAAAAAAAAŁDAAAAAAAAŁAAAAŁAAAADADADAA 

LOKALE 
vyvvvY! 

MIESZKANIE 3 jok. do wynajęcia. Zwie* 

rzyniec, Witoldowa 9. 

    

MAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAABAI 

LETNISKA 
ъ 
HOTEL-PENSJONAT „RADOSNA“ Druskie- 
niki, ul. Rotniczańska 8, pod zarządem Marii 

  

Sawickiej, poleca komfortowe słoneczne po* 
keje z wykwintną kuchnią po cenach przy* 
stępnych. 

[YYYYVYVYVYYYVYYYVYYYYYYYYYNYNYVYNYYYWYWY I 

PRACA 
"= TTTTTPYTYTTYWYYYY 

AGENCI handlowi, agentki poszukiwani. 

do pracy za wynagrodzeniem prowizyjny me 

Wiadomość w Adm. „Kurjera* w godz. 10— 

12. 

SEUŽĄCA do wszystkiežo poszukiwana od 
zaraz. Zgłoszenia: ul. Wiwulskiego 16—% 
tel. 3-76. 

      

INTELIGENTNA młoda osoba potrzehna 

do prowadzenia domu osoby samotnej. Ad- 

res w redakcji. 

PYVYYYVVYYYYYYYYYYYYYVYYYVYVYVYYYYYVYWYWY U 

TYYYYYYTYYYYYYYYYVYYYYYYYTYYYYYYPYYYYYVYY 

ZA 5 ZŁ. FUTRO przechowujemy przeź 
człe lato. Zaś futra powierzone nam obec” 
nie do naprawy przechowujemy bezpłatn'* 
Przeróbka może być zrobioną jesienią P9 
ukazaniu się ostatnich żurnali. 

Skład futer ŚWIRSKI, Wilno Niemie:kś 
nr 37, telefon 8-28. 

RESTAURACJA POD „DZIEWIĄTKĄ% 
Tatarska Nr 9. Gorące i zimne zakąski ora% 
Gbiudy miesięczne i dania A la carte. Winar 
wódki monop. i gatunkowe, przeróżne likie* 
ry, piwo. Gabinety, szachy. „Sobótki* w du- 
żej sali dla zamawiających stowarzyszeń 
cryanizacyj. Lody, napoje chłodzące, mlek” 
oraz ciasta i cukry. 

Zakłady Graficzne 

ZNICZ: 
Wiino, Biskupia 4, tel. 3-40 

Dzieła książkowe, dru 
ki, książki dla urzędów 
państwowych, samorzą- 
dowych, zakładów nau- 
kowych. Bilety wizyto- 
we, prospekty, zapro” 
szenia, afisze i wszel- 
kiego rodzaju roboty 
w zakresie drukarstwa 

+ WYKONYWA 
PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE 

p m py a mm 
    

  

    

    
    

  

    
     
    
     

       

REDAKCJA i ADMINISTRACJA 

Konto P.K.O. 700.312, Konto rozrach. 1, Wilno 1 
Wilno, al. Biskupa Bandurskiego 4 

Redakcja: tel. 79, Godziny przyjęć 1—3 po południu 
Administracja: tel. 99—czynna od godz, 9.30—15.30 
Drukarnia: tel. 340, Redakcja rękopisów nie zwraca. 

Centrala: 

   Wydawnictwo „Kuijes Wileński* Sp. z 0, @, 

  

Ułańska 11; я 
Pińsk, Dominikańska 40. 

Wołkowysk — Brzeska 9/1. 

Oddziały: Nowogródek, ol. Bazyliańska 35, tel. 169; 
: Lida, ul. Górniańska 8, tel, 166; Baranowicze, 

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

        

    
     

  

CENA PRENUMERATY miesięcznie: 
2 odnoszeniem do domu w kraju — 
3 zł., za granicą 6 zł., z odbiorem w 
administracji zł. 2.50, na wsi, w mieje 

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

     
      
    
     
    

        

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem 75 gr., w tekście 608 "e 
za tekstem 30 gr, drobne 10 gr. za wyraz, kronika redakc, i komunikaty 6 
za wiersz jednoszp. Do tych cen dolicza się za ogłoszenia cyfrowe tabelarycz” 
ne 50%, Układ ogłoszeń w tekście 5-łamowy, za tekstem 10-łamowy* ; 
treść ogłoszeń I rubrykę „nadesłane” redakcja nie odpowiada. Administracji 
zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje za 
„żeń miejsca. Ogłoszenia są przyjmowane w godz. 9.30 — 16.80 i n= 

jstrze” 
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Redaktor odp. Józef Onusajtis 
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