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Pismo nie jest datowane naprzód. 

WILNO, piątek 10 czerwca 1938 r. 

WILEŃSKI 
Cena 15 g! 

Nowogródzki, Grodzieński, Suwalski, Poleski I Wołyński 
    

Są czy nie ma ich? 
Formułowanie twierdzeń katego- 

rycznych z całą odpowiedzialnością 
za nie staje się coraz bardziej wyłącz 
nością specjalistów. 

Gdzieżby śmiał skromny, prowine 
jonalny dziennikarz-dyletant twier- 
dzić, że coś jest albo czegoś nie ma. 
Niech to czynią naukowcy w poważ- 
nych źródłowych pracach. Dzienni- 
karzowi wystarczy stawianie pytań, 
dopingowanie tych, którzy odpowie- 
dzi nie dają, chociaż dać powinni. 

A fakty, wydarzenia dnia codzien 
nie tyle różnych pytań nasuwają. 

Przed paru dniami prasa wileńs- 
zamieściła następującą wiado- 

mość: 
WYSIEDLENIE OJCÓW MARIA- 

NÓW Z DRUI. 

WILNO. Wojewoda wileński wy 
dał zarządzenie, mocą którego wszy- 
scy ojeowie marianie-Białorusini ma- 
ją de 10 czerwca opuścić Druję. 

Dotyczy ono następujących księ- 
ży: Ojea Józefa Daszuty, proboszcza 
kościoła w Drui, ojca Kazimierza 
Smulki, wikarego parafii i ekonoma 
klasztoru drujskiego, ojea Witalisa 
Chamionka. katechety szkół powierzo 
nych i mistrza nowiejatu oraz ojca 
Jerzego Kaszyry prefekta gimnazjum 
polskiego w Drui. 

Zarządzenie nie dotyczy jedynie 

ojea superiora, Władysława Łysika, 

jako Polaka. Wszelkie prośby przy- 
najmniej o przedłużenie terminu oz- 

P -onėgo, ze wzgledu na likwidację 

tylu spraw (chociažby z likwidacją 
Simnazjum) zostały odrzucone. 

Wiadomość ta nie została zdemen 
towana. Jeżeli z tego można wniosko 

"wać, że odpowiada ona prawdzie, i 

£o do stanu faktycznego i co do moty 
wów zarządzenia Pana Wojewody wi 
leńskiego, jeden wyraz w tej wiado- 
„Mości od razu każe postawić wielki 
znak zapytania. Wyraz — Białorusi- 
ni. 

Co to-są Białorusini? 
Czynię poszukiwania. Mały Rocz- 

nik Stat. za r. 1937, na str. 21 podaje, 
że w Polsce jest 989 tysięcy ludzi, 
którzy język białoruski uważają za 
swój język ojczysty. 

To jest ślad. Zwracam nań „uwagę 
nie dlatego, aby był najważniejszy, a- 

le dlatego, że jest bodaj jedynym Яа 
dem istnienia, jeżeli nie samy ch Bia- 
łorusinów, to przynajmniej języka 
białoruskiego. 

Jedynym w wydawnictwach ofic 
jalnych ostatniej doby. 

Poza tym przymiotnik „białorus- 
ki* powtarzał się dość często w komu 
nikatach prasowych w ciągu  ostat- 
nich paru lat, ale zawsze łącznie z 
wiadomością, że szkoła, towarzystwo 
lub pismo opatrzone tym przymiot 
nikiem przestaje istnieć. 

A sami Białorusini istnieją czy 
nie? Pytanie to nie jest pytaniem re- 
torycznym. Odpowiedź, którą na nie 
Powinni dać: rząd i społeczeństwo pol 
Skie, a której dotąd nikt nie dał, mo- 
Że brzmieć równie dobrze „tak*i „nie* 
zależnie od tego czy uznajemy istnie 
nie odrębnego narodu białoruskiego, 
Czy tylko język i odrębną kulturę lu- 
dową o charakterze bardziej folklory 
Styecznym-regionalnym niż narodo- 
wym. 

Mniejsza o to jak jest w rzeczywi 
Stości. Bowiem zdecydowany pogląd 
na daną sprawę całego społeczeństwa 
Może mieć w tym wypadku moc fak- 
totwórczą. 

Ale! Ale taki pogląd musi istnieć! 
odkreślam jeszcze raz, że nie chce- 

My przesądzać odpowiedzi na pyta- 
nie dotyczące Białorusinów: czy są, 
Czy nie ma ich? Może być i tak i ina- 
czej, ale tu sprawę trzeba raz zdecy- 
ować. W książce Bogusława Miedziń 

mego, którą tak rie cytowališ 
„ У Wezoraj, mimo že jest ona przekro 
Ž L działalności publicystycznej na- 
I zelnego publicysty naszej „prasy о- 
cjalnej, nie znaleźliśmy ani jednego 

Ania o mniejszościach narodowych 
olsce. Nie ma tam, oczywiście, 

tym bardziej ani słowa i o Białorusi- 
nach. 

Gdybyśmy na podstawie faktów, 
na podstawie tego, że stosunek do 
Białorusinów naszej oficjalnej doktry 
ny rządzenia w państwie jest żaden, 
chcieli snuć domysły, co do odpowie- 
dzi na postawione pytanie: „Czy są, 
czy ich nie ma?“ — doszlibyšmy do 
wniosku, že nie ma. 

Jakie musialyby byč tego konsek 
wencje? 

Język białoruski istnieje. By to 
stwierdzić nie trzeba zaglądać nawet 
do Rocznika Statystycznego, wystar- 
czy wyjechać gdziekolwiek bądź nie 
co dalej na wschód od Wilna. Ot, cho 
ciażby nad Narocz. Zapytajmy pierw- 
szego spotkanego na drodze wieśnia- 
ka o drogę do Hutowicz czy Nanosów! 
Co odpowie? „Idzicie prosto czerez 

Yes. Adna daroha, panok* zadźwięczy 
swojsko i przeciągle niepretensjonal- 
ra odpowiedź. 

Tego powiedzenia nie wolno by 
było nam potraktować inaczej, z 
mniejszym sercem i sentymentem, 
niż regionalizmów językowych jakie- 
goš „gazdy“ czy kaszubskiego „rybo- 

ka“. 
Gdyby podezas spisu ludności go 

spodarze spod Płocka podawali jako 
swą narodowość — „Mazur, albo 
turpiowie „„Kurp*, komisarz sbisowy 

parsknąłby na to śmiechem. Tak sa- 
1ao musiałby potraktować na wscho 
dzie deklarację „Białorusin*. 

Nie zakładalibyśmy białoruskich 
szkół, ani pism; ale muzea, towarzyst 
wa, a nawet teatr białoruski dla ja- 
kichś widowisk o charakterze regio- 
talnym, doskonale mogłyby istnieć. 

Mało tego, ambicje nasze narodo- 
we musiałyby objąć całą Białoruś za 
kordonową i jej mieszkańców. Mu- 
sielibyśmy się uznać za protektorów 
tej mniejszości w państwie rosyjskim, 
mniejszości, z którą „Jesteśmy jednej 
krwi”. 

„Komunizm odrzuciliśmy na po- 
lach bitew”. Powinni bylibyśmy od- 
rzucić również stanowczo wszystkie 
próby dywersji, jakie w stosunku do 
nas uprawia komunizm, tworząc sziu 
cznie separatyzm białoruski i parodię 
państwa . białoruskiego w granicach 

RZYM. (Pat.) Dzienniki donoszą o bit- 

wie powietrznej, jaka rozegrała się po- 

między lotnictwem włoskim, a sowieckim 
na Iglesuela, Del Cid. 

Eskadra ciężkich włoskich samolotów 

bombowych została zaatakowana przez 

50 sowieckich samolotów  pošcigowych. 

Włoskim bombowcom pośpieszyły natych 

PARYŻ. (Pat.) Sprawa tajemniczego val- 
du 9 samolotów nad terytorium francu- 

skim wzdłuż rzeki Ariege I nad miastecz- 
kiem Cerbere coraz bardziej zaczyna na- 
bierać posmaku prawdziwej sensacji poli. 
tyčznej. Wbrew bowiem kampanii prasy 
komunistycznej, która odrazu zakonklu- 
dowała, że rald był dziełem lotników gen, 
Franco obecne informacje, jakle docho- 
dzą do Paryża z prowincji coraz bardziej 

, wskazują, że raid ten był dziełem samo- 
lotów strony czerwonej. Pogłoski te zbie- 
gają się dziwnie ze źnamiennym milcze- 
niem oficjalnej komisji rządowej, powo- 
łanej do zbadania całej sprawy, jak rów- 
nież z pełnym rezerwy stnowiskiem rzą- 
du, a przede wszystkiem ze stanowiskiem 
premiera Daladier, który po powrocie z 
Perpignan oświadczył, iż: jest zadowołony, 
że na miejscu mógł sobie wyrobić „istot-   

  
  

  

ZSRR. 
Uznanie Białorusinów za naród 

to druga z dwóch możliwych ewentu 
alności. Dałaby się ona pogodzić z 
Polską racją stanu jedynie przy kon- 
cepcji federacyjnej, Ewentualność ta, 
jak można sądzić, umysłowości współ 
czesnych polskich mężów stanu jest 
szczególnie daleka! 

Dlatego nie mówimy. szerzej o 
niej. Wracamy do ewentualnošci 
pierwszej, aby stwierdzić, że całkowi 
cie odpowiada ona dumie, i ambicji 
wielkiego narodu, który chce i jest w 
stanie zmieścić w swym łonie i po- 
godzić wielkie rozpiętości różnie kul 
iaralnych i językowych. 

Na terytorium, które stanowi z 
punktu widzenia geograficznego natu 

ralny, równy pomost między Rosją i 
Niemcami nie ma miejsca na małe 
twory państwowe. Powsłać mogły i 
potrafią się ostać na przyszłość tylko 
małe państwa, położone na północ i 
pcłudnie od tego pasa: To jest jeszcze 
jedno uzasadnienie koncepcji pierw- 
szej. 

I nie byłoby może przeszkód do 
jej calkowitego przyjęcia, gdyby zno 
wu nie słowa zacytowanego na wstę 

| tie z prasy wileńskiej komunikatu: 

„Wojewoda wileński wydał zarzą- 
dzenie, mocą którego wszyscy ojcowie 

marianie-Białorusini mają do 10 czer 
wcąa opuścić Druję“. 

Wyraz „Białorusini* 
czarnym drukiem. 

No, bo jakże? Albo ich nie ma ja 
ko odrębnego narodu o innych ce- 
lach niż naród polski i wówczas fakt, 
że to są Białorusini nie ma żadnego 
znaczenia, albo należy uznać odważ- 
pie całkowitą odrębność narodową 
białoruską i całą politykę naszą do 
tego dostosować. 

Nie można przecież ogólnikowo i 
programowo traktować Białorusinów, 
jako część wielkiego narodu polskie- 
go, a jednocześnie przypominać o 
ich narodowej odrębności i wrogości 
względem Polaków, wówczas tvlko, 

gdy trzeba kogoś wysiedlić, sadzić do 
więzienia, lub pozbawić szans uzys- 
kania posady. 

podkreślamy 

Piotr Lemiesz. 

Lotn'cza fiota włoska bije sowiecką 
Wielka bitwa powietrzna w Hiszpanii 

miast z pomocą będące w pogotowiu 3 

eskadry włoskich samolotów myśliwskich. 

Wałka pomiędzy Włochami, a lotnikami 
sowieckimi rozpoczęła się nad Lucena Del 

Cid, a skończyła się w pół godziny póź- 

niej nad Castellon de la Piana. 

Włosi strącili 11 samolotów nieprzy- 

jacielskich, nie ponosząc żadnych strat. 

ny pogląd o całej tej sprawie”. 

Z informacyj, jakie nadeszły do Paryża 
z Andory wynika, że mieszkańcy Andory 
widzieli eskadrę samołotów republikań- 
skich, która dokonała raidu na terytorium. 
obsadzone przez wojska rządowe, po 
czym powróciła na terytorium republikań 
skie. Otóż zdaje się nie ulegać wątpli- 
wości, że eskadra 9 samolotów, która za- 
puściła się w głąb terytorium francuskie- 
go i obrzuciła bombami miejscowość Or- 

giix z wyraźnym celem nie tyle zniszcze” 
nia jakiegoś obiektu, lecz dokonania 'a- 
czej demonstracji politycznej, była tą sa- 

mą eskadrą, którą widziano w Andorze. 
„Le Jour" przynosi dalej informacje 

naocznych świadków raidu, którzy obser- 
wowali ewolucje samolotów przez luneiy, 

a w fym relacje nawet oficerów francu- 
skich. Otóż świadkowie cl oświadczają, 
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Porządek dzisiejszych obrad Sejmu 
WARSZAWA, (PAT). — Wczoraj 

rozesłany został posłom wraz z dru- 
kami porządek obrad dzisiejszego ple 
narnego posiedzenia Sejmu. 

Obejmaje on pierwsze. czytanie 

rządowych projektów ustaw W A 
nionych w zarządzeniu P. Prezyden 
ta R. P. o zwołaniu sesji nadzwyć 
czajnej izb ustawodawczych. 

Gen. Litwinowicz uległ wypadkowi 
samochodowemu 

- GARWOLIN. (Pat.] Wczoraj rano wy- | zderzenia z furmanką, która wyjechała 2 
darzyla się na szosie warszawsko-lubel- 
skiej katastrofa samochodu, którym jechał 
wiceminister spraw wojskowych gen. Lit- 
winowicz z adiutantem kpt. Nowasiewi- 

czem. 
Kierowca samochodu chcąc uniknąć 

lasu, zahamował nagle, przy czym wór 
wjechał do rowu, uderzając o parapet 
mostku. Gen. Litwinowicz odniósł lekką 
kontuzję twarzy, zaś kpt. Nowasiewicz 
doznał poważnego stłuczenia kolana. Sa- 
mochód został uszkodzony. 

Ukrainiec z GPU zamordował Konowalca 
AMSTERDAM. 

Biuro Prasowe komunikuje, że Konowalec 
zwabiony został podstępnie do Rofterda- 
mu, gdzie wpadł w zasadzkę. Po- 

(Pat) Holenderskie | licja jest w posiadaniu danych, które wska 
zują, że był fo mord polityczny, doko- 
nany przez Ukralńca, pochodzącego z So- 
wietów, a będącego na służbie GPU. 

Czang-Kai-Szek traci zwolenników 
TOKIO (Pat). Dziennik „Niezi-Ni 

€zi* donosi z Hong-Kongu że na sku 
tek klęski pod Suczou istnieje groźba 
wypowiedzenia marsz. Czang-Kai-Sze 
kowi posłuszeństwa przez prowincje 
Huang-Tung i Kwangsi. 

Przywódcy polityczni i dowódey 
wojskowi wspomnianych  prowineyj 
zamierzają oraganizować obronę tych 
prowincyį we własnym zakresie i od 

Bitwę pod Han“ou 
HANKOU, (PAT). — Agencją Reu 

tera podaje, iż rząd chiński zarządził 
ewakuację Hankou. Kuomintang i 
urzędy cywilne przenieść się mają do 
Czungking. Ministerstwa komunikae 
ji i spraw zagranieznych udadzą się 
do Yynnanfu. Urzędy wojskowe pra 
wdopodobnie udadzą się na południe 

do Hunan. 
TOKIO (Pat). z Hongkongu dono 

szą, że marsz. Czang-Kai-Szek po e- 
wakuacji urzędów i ludności cywil 

Miasto Adżaneta, 
BURGOS, (PAT). — Oficjalnie ko 

munikują, że wojska gen. Franco na 
ironcie Castellon posunęły się o 15 

klm naprzód, zajmując m. Adżane: 

ta i przekraczając Sierra de Cruz w 
kierunku południowym. Ponadto woj 
ska gen. Franco zajęły wyżyny, panu 
jące nad szosą Teruel — Sagonte. 

SALAMANKA, (PAT). — Komuni 
kat kwatery głównej gen. Franco do 
nosi, że na froncie Teruelu zdobyty 

65.000 ton benzyny 
RZYM, (Pat.) Dzienniki futejsze, a w 

szczególności „Giornale d'italia" podają 

  

Samoloty Hiszpanii rządowej 
rzucały bomby na terytorium francuskie 

że nieznane samoloty były samolotami 

republikańskimi marki Bloch. 
Jeśli chodzi o fakt bombardowania po- 

granicznego miasteczka francuskiego Cer 
bere, to podkreśla się, że w wyraźny spo 
sób samoloty, które rzuciły bomby. na to 
miasteczko ,„powstrzymały się od bom- 
bardowania leżącego tuż pod bokiem mia 
steczka hiszpańskiego Port Bou. 

'Na_tle tych informacyj, wykazujących, 
że raid zarówno na Cerbere, jak i na do- 
linę rzeki. Ariege był prowokacją poli- 

wywołanie we 
Francji odruchu opinii publicznej na rzecz 
pomocy dla czerwonej Hiszpanii, charak- 
terystyczne jest również, iż obecnie lewł. 
cowa prasa francuska, która początkowo 
z całej tej sprawy chciała uczynić wie:ką 
kampanię polityczną, obecnie wyraźnie 
zniżyła ton. 

  

  

mówili pomocy marsz. Czang-Kai-Sze 
kowi. Marsz. Czang-Kai-Szek zwrócił 
się o pomoc do dowódców 19 armii 
lecz również spotkał się z odmową. 

Finansiści chińscy, przebywający 
w Hongkou wyrazili zgodę na finan- 
sowanie obrony prowincji Huang- 
tung i Kwangsi, odmawiając jedno- 
cześnie pomocy pieniężnej marsz. 
Czang-Kai-Szekowi. эа 

wydają Chińczycy 
nej z Hankou zamierza wydać pod 
tym miastem walną bitwę Japończy- 
kom. * 

Hankou i okolice zostały potężnie 
ufortyfikowane. W bitwie mają wziąć 
udział doborowe wojska marsz. Czang 
Kai-Szeka Wojska prowincjonalne 
są ewakuowane w głąb kraju. W Han 
kou znajduje się około 208 samolo- 
tów chińskich, z czego 100 produkcii 
sowieckiej oraz 62 oficerów-pilotów 
z armii sowieckiej. 

zajeli powstańcy 
został szczyt Artigas, cały masyw gór 
ski Pena Blanca oraz drogi, prowa- 
dzące do Camarena Dela Sierra. Na 
froncie Castellon wojska gen. Franco 
przekroczyły wieś Useras i posunęły 
się naprzód o kilkanaście kilometrów. 
Zdobyte zostały pasma gór Collado 
de Arriba, Calsade, wzgórza Vidal, 
klasztor San Juan i masyw górski de 
Jornalero. W czasie walk powietrz- 
nych strącono 11 samolotów nieprzy 
jacielskich. 

płonie w Barcelonie 
obszerne sprawozdania, nadesłane z Hisz 
panii narodowej o skutecznej akcji lot- 
nictwa powstańczego, która miała na ce- 
lu zniszczenie składów broni I amunicji 
oraz ośrodków zaopatrzenia tyłów armil 
rządowej. Najwięcej miejsca poświęcone 
jest raidowi dokonanemu w ubiegły wto- 
rek przez ciężkie samoloty bombardujące, 
które obrzuciły bombami i podpaliły ol- 
brzymie rezerwuary benzyny w soma 

Barcelony. 

Bomby, rzucone przez lotników po- 
wstańczych, spowodowały wybuch tych 
rezerwuarów i olbrzymi pożar 65.000 ton 
benzyny i nafty, znajdujących się w tych 
składach. Wczoraj jeszcze samoloty wy- 
wiadowcze grupy balearskiej obserwowa 
ły z odległości kilkudziesięciu kilometrów 
olbrzymie słupy czarnego dymu nad por“ 
łem Barcelony, co dowodziło, że pożar 

trwał jeszcze. 

W Barcelonie wybuchła panika. Poza 
całą strażą ogniową, delegowano liczne 
oddziały wojskowe, celem umiejscowienia 
pożaru, który zagrażał całemu portowi I 
stojącym w nim statkom. Zniszczenie skła 
dów paliwa w Barcelonie stanowi dotkli- 
wy cios dla armii nieprzyjacielskiej, w któ 
rej już w ciągu ostatniego tygodnia ujaw- 
nił się brak benzyny.
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Teatr Muzyczny 

„LUTNIA” 
      Dziś drugi występ 

znakomit. zespołu 

Konferencja Hodży 
z przedstawicielami 
PRAGA (Pat). Premier Hodża od- 

był dziś konferencję z przedstawicie- 
lami partii niemiecko-sudeckiej, pós- 
łami Kundtem, Roschem i Petersem. 

PRAGA (Pat). Oficjalnie komuni- 
kują, iż przedstawiciele partii Niem- 
ców sudeckich wręczyli w ub. środę 
premierowi Hodży szkie własnych 
projektów, dotyczących  uregulowa- 

Niemców sudeckich 
nia sprawy narodowościowej w Cze- 
chosłowacji. Szkic zbadany będzie 
przez znawców mianowanych przez 
premiera w porozumieniu z innymi 
członkami rządu. 

Komitet Polityczny Rady Minist- 
rów na dzisiejszym posiedzeniu wy- 

słuchał pierwszej opinii jednego z ek 

spertów. 

Czesi odroczyli wprowadzenie 

3-letniej służby w wojsku 
BERLIN. (Patį Korespondent paryski | zwrócić uwagę rządu w Pradze, że decy- 

„Berliner Tageblatt(' donosi: Oświadcze- | 

nie rządu czechosłowackiego, iż pogłoski 

o decyzji przedłużenia służby wojskowej 

są przedwczesne, nastąpiło na skutek in- 

ferwencji rządu francuskiego i brytyjskie- 

go. Posłowie francuski I brytyjski mieli 

zja w tej sprawie mogłaby doprowadzić 
do ponownego zaostrzenia sytuacji mię- 

/dzynarodowej. Zdaniem dziennika, decy- 

zja ta w zasadzie już nastąpiła I wprowa- 
dzenie jej w życie nie zostało cołnięte, 
lecz tyłko odroczone. 

Angielscy obserwatorzy przyjadą do Czech 
BERLIN. (Pat.] Niemieckie -Biuro Infor- 

macyjne donosi z Pragi: Jak Informują pra 

skie koła polityczne zagadnienie wysła- 

nia obserwatorów angielskich stało się 

znowu przedmiotem rozmów pomiędzy 

przedstawicielami dyplomatycznymi obu 

krajów. 
Chodzi fu o wniosek angielski idący 

w kierunku powierzenia odpowiedniej licz 

matycznej zadania badania na miejscu 
wszelkich wydarzeń i składania o nich ra- 
periu odpowiednim czynnikom  angiel- 
skim. Czynności obserwatorów angielskich 
mają w szczególności polegać na tym, 
ażeby w wypadkach konfliktu, mogących 
doprowadzić do powikłań międzynarodo 
wych stwierdzili obiektywnie faktyczny 

stan rzeczy. 

bie urzędników angielskiej służby dyplo- | 

Cedilio czuje się na siłach do dalszej walki 
SAN ANTONIO, (PAT. : Sztab gen. 

Cedillo ogłosił tekst deklaracji, jaką zbun 

towany generał wygłosił przed mikrofo- 

nem radiowej stacji krótkofalowej. 
Gen. Ćedillo oświadczył m. in., iż nie 

opuszczał ani na chwilę miejscowości El 
Salio i że wojska jego zniszczyły 3 fede- 
ralne samoloty wywiadowcze, Gen . Ce- 
dillo kategorycznie zaprzecza wiadomoś- 
ciom, jakoby rewolta była stłumiona. 

Pokojowe oświadczenia 
przedstawicieli Ekwadoru i Peru 
RIO DE JANEIRO, (PAT). Dziennik 

„Diatio da Noite" ogłosił wczoraj. oświad 

czenia ambasadora peruwiańskiego i po- 

sła Ekwadoru na temat alarmujących wiar 

domości z Quito. Ambasador peruwiań- 

ski oświadczył, że informacje dotyczące 

mobilizacji i zamiarów rządu peruwiań- 

skiego co do okupowania niektórych ok- 
tęgów nie są ścisłe. Peru nie przywiązuje 

Statek pali 

żadnego znaczenia do incydentu granicz- 
nego i nie ma zamiaru anektowač nowych 
terytoriów. 

Poseł Ekwadoru wyraził nadzieję, że 
incydent graniczny zostanie zlikwidowa- 
ny środkami dyplomałycznymi. Wzmoc- 

nienie garnizonu na granicy było jedynie 

zarządzeniem prewencyjnym i nie iest 

żadną mobilizacją. 

sie i tonie... 
Kontroler komitetu nieinterwencji zabity. Kapitan 

statku ciężko ranny 
LONDYN. (Pat.] Francuski parowiec 

„Brisbane“ został w środę w nocy zbom- 
bardowany przez nieznany samolot u wy- 
brzeży hiszpańskich w pobliżu Denia (pro 
wincja Alicante). Samolot przy świetle 
księżyca zrzucił na statek 4 bomby po- 
czym osirzelał pokład z karabinu maszy- 
nowego. Ofiarą ataku padło 5 zabitych, 
4 ciężko rannych i 6 lekko. Wśród zabi- 
fych znajduje się Anglik, obserwator z ra- 

mienia komitetu nieinterwencji oraz A 

członków załogi. КарНап „Brisbane“ jest 

ciężko ranny. Statek pali się I tonie. 

Pod Castellon [port w prowincji tej 

samej nazwy) został zbombardowany u- 

biegłej nocy brytyjski parowiec „Isado- 

ra", Bomba wpadła do hali maszyn. Sta- 

[r został unieruchomiony. Oflar w lu- 
dziach nie było. ? * 

  

      

    
     

Wojsko będzie 
św. Andrzeja Boboli 

WARSZAWA, (PAT). W uroczystoś- 
ciach powrotu do kraju i przewiezienia 
do Warszawy relikwij św. Andrzeja Bo- 
boli weźmie udział wraz z całym społe- 
czeństwem również i wojsko. Na dwor- 
cach kolejowych większych miast, przez 
które będzie przejeżdżał pociąg z relik- 
wiami (Oświęcim, Kałowice, Kalisz, Łódź), 
staną kompanie honorowe ze sztandarami 
i orkiestrami. Podobna asysta wojskowa 
będzie obecna podczas procesjonalnych 
przejść trumny z relikwiami z dworców 
do kościołów w Krakowie, Poznaniu 
i Warszawie. 

W czasie przybycia i odjazdu pociągu 

z relikwiami, jak również przy wyprowa- 

dzaniu relikwij z kościołów orkiestry grać 

będą hymn narodowy. 

Podczas przejazdu wagonu-kaplicy 

przez Polskę trumnie z relikwiami towa- 

rzyszyć będzie wojskowa eskorta hono- 

rowa. 

Poza oddziałami zwartymi, w uroczy- 

słościach wystąpią wszędzie przedstawi- 

ciele miejscowych władz wojskowych 

i jednostek organizacyjnych wojska. Nie- 

zależnie od tego żołnierze wolni od za- 

Pogstan'o Wołyński lastytot 
Nankowy 

ŁUCK (Pat). Na zjeździe naukowym Wo 

łynia, który odbył się w Krzemieńcu, uchwa 

lono powołać do życia Wołyński Instytut - 

Naukowy przy: Liceum Krzemienieckim 

Badania naukowe, prowadzone za роё- 

rednictwem tego instytutu, uwzględniając 

specjalnie Wołyń, obejmą również przyleg- 

łe ziemie Podola i Ukrainy, Instytut współ 

działać będzie z istniejącymi już na Woły- 

natu?     iu oścodksmii. prae ^ 

'jego będzie prowadzona w oparciu o. uni- 

<ersyteckie ośrodki naukowe. 3 

Instytut będzie dalszym etapem rszwoju 

życia kułturałno-naukówego Wołynia i obck 

istniejących już Instytutów. Bałtyckiego 1 Ча 

skiego stanie się trzecim*ośrodkiem w. Pałs- 

ce, mającym służyć rozwojowi nauki pois- 

kiej. 

*Uczestnicy Zjazdu powołali Komitet Orga 

nizacyjny, w skład prezydium którego w*sz 

li: jako przewodniczący Kurator Liceam 

Krzemienieckiego inż. Czarnocki oraz jako 

członkowie przewodniczący trzech kom'syj 

zjazdu: humanistycznej — prof. Bystroń, fi- 

zjograficznej — prof. Kulczyński, ekonomi- 

cznej — prof. Krzyżanowski. 

Wilki na Polesiu 
napadają pomimo lata 
ŁUNINIEC (Pat). W ostatnich dniach na 

terenie Polesia w pow. łuninieckim pokaza- 

ła się znaczna ilość wiłków. Mieszkańcy wsi 

Rozdzałowicze często widują stada wiłków 

w pobliżu swoich zabudowań. Przy tejże wsi 

wilki zagryzły wołu. 

Na terenie powiatu łuninieckiego przed 

niespełna miesiącem wilki pogryzły pięcioro 

dz'eci, zaś w pow. stolińskim wyrządziły po 

kaźne szkody. 
   

Ordynacja wyborcza do rad gromadzkich, 

EL 4 

Rządowy projekt ustawy o wyborze 

radnych gromadzkich, gminnych i powia- 

łowych, który ma rozpatrzyć obecna se- 

sja nadzwyczajna Sejmu, ma na celu pod- 

niesienie przepisów wyborczych, nie wy- 

łączając przepisów szczegółowych o cha- 

rakterże techniki wyborczej, do godności 
norm ustawowych, by w ten sposób usta- 
wowo zawarować prawa. i obowiązki za- 
równo wyborcy, jak i władz. 

"W stosunku do obecnie obowiązują 

cego słanu prawnego projekt wprowadza 

następujące zmiany: 

a) przyjmuje zasadę tajności głoso- 

wania, wyjątkiem jest prawo wyborcy zło- 

żenia głosu ustnie do protokółu przed 
komisją wyborczą, 

b) zapewnia udział w komisjach wy- 
korczych czynników  samorządowo-oby- 

watelskich, przekazując powołanie więk- 
szości członków kolegialnemu zarządow: 

gminnemu, 

c) wzmacnia kontrolę czynnika spo- 
łecznego nad akłem głosowania, oblicza- 

nia i ustalania wyników głosowania, wpro 
wadzając mężów zaufania wyborców, upra 
wnionych do obecności w czasie dokony- 
wania powyższych czynności i zgłaszania 

do protokółu komisji swych uwag, 

d) ponadto przy wyborze radnych gra 

madzkich projekt nakłada na władze obo 

wiązek bardziej niż dotychczas dostęp- 

nego dla ogółu wyborców zawiadomie- 

nia o wyborach oraz przedłuża termin 

dla składania protestów wyborczych, 

e) o ile chodzi o systemy wyborcze, 

projekt wprowadza nasłępujące zmiany: 

Przy wyborze radnych gromadzkich zry 

wa z dotychczasową zasadą przeprowa- 

dzania wyboru na zebraniu wyborczym, 

jako niedający wyborcy przy systemie wy 

borów powszechnych i bezpośrednich do 

stałecznych warunków pod względem cza 

su i możności zastanowienia się i wypo” 

wiedzenia się zgodnie z wolą i sumie- 

! niem, : 

| Uelastycznia podziat па оКгеа!. муБог 

cze, umożliwiając tworzenie okręgów o 

różnej liczbie mandałów, dotychczasowy 
bowiem przepis pozwalający na tworze- 

nie 1, 2 i 3 mandałowych okręgów wy- 

borczych w gromadach okazał się mało 

praktyczny. 

Co. do systemu głosowania projekt nie 

wprowadza przy wyborze radnych gro- 

madzkich zmian, utrzymując głosowanie 

imienne ograniczone na nazwiskach kan- 

dydatów, jako najbardziej prosty i w do-   szościowe.   statecznej mierze chroniący grupy mniej- 

gminnych i powiatowych 
Przy wyborze radnych gminnych pro- 

jekt ułrzymuje wybory pośrednie, uela- 

stycznia podział na okręgi, dopuszczając 

tworzenie: obok 3 i wielomandatowych 

również 1 i 2 mandałowych okręgów, zry 

wa z dotychczasowym systemem głoso- 

wania na całe listy (listy sztywne), wpro- 
wadzając system głosowania imiennego 

na nazwiska kandydatów z jednej lub 
różnych list (listy wolne). 

W okręgach 1 i 2 mandatowych pro- 

jekt wprowadza głosowanie imienne ogra 

niczone na nazwiska kandydałów, a w 

okręgach 3 i więcej mandatowych — u- 

trzymuje zasadę słosunkowego podziału 

mandatów pomiędzy listy (system pro- 

porcjonalny), Zasada  proporcjonalności 

przy takim systemie najbardziej chroni 

grupy mniejszościowe ‚а jednocześnie da- 

je wyborcy pełną swobodę w wyborze 

kandydatów, uzależniając wybór radnych 

w obrębie list od ilości otrzymanych gło- 

sów (czyli od woli: wyborców), a nie od 

kolejności umieszczenia kandydatów na 

liście. 

Wybór radnych powiatowych według 

projektu ma się odbywać na zasadach, 

normujących wybory radnych gminnych, 

gdyż zasady wyborcze do rad gminnych 

i powiałowych wychodzą z tych samych 

oświetlonych powyżej. założeń: 

witało relikwie 

jęć będą mieli umożliwiony udział w tej 
wielkiej uroczystości religijnej. 

Kraków przygotowuje się 
do uroczystości 

KRAKÓW. (Pat). W Krakowie czynione są 

gorączkowe przygotowania do dekoracji ulic 

na wielkie uroczystości, jakie rozpoczną się 

w sobotę 11 bm. z okazji przywiezienia do 

Krakowa relikwii św. Andrzeja Boboli. 

Uroczyste powitanie przez m. Kraków 

św, relikwij nastąpi w Barbakanie, gdzie 

zbierze się Zarząd Miasta z Radą Miejską 

przedstawiciele izb samorządowych, cechów 

itd. Galerie Barbakanu zajmie dziatwa. 

Gdy trumna wnoszona będzie w bramę 

Barbakanu, czterech trębaczy w strojach his 

torycznych odegra intradę, po czym chór 

cecyliański odśpiewa hymn ku czci święte- 

go. 
Na znak hołdu pochyłą się: chorągwie ce- 

chowe, a dziatwa obrzuci trumnę kwiatami. 

W czasie. przechodzenia pochódu przez Bar 

bakan, trumnę świętego nieść będą na bar 

kach przedstawiciele wojska, a w bramie 

Floriańskiej wezmą ją na ramiona przedsta 

wiciele miasta. 

TE 

Uczeni niemieccy 
w Warszawie 

WARSZAWA (Pat). Dwóch wybit 
nych uczonych niemieckich przyby- 
wa do Warszawy na zaproszenie To- 
warzystwa „Polsko-Niemieckiego, by 
wygłosić odczyty w gmachu Uniwer- 

sytetu Józefa Piłsudskiego. 

W poniedziałek dnia 13 czerwca 
wygłosi w sali Uniwersytetu Jżzefa 
Piłsudskiego w Warszawie odczyt 
prof. dr Helmuth von Klasenapp z u- 
aiwersytetu w Królewcu. Tematem 

| jego odczytu, który wygłosi w języku 
niemieckim, będzie „Buddyzm w hie 
storii i w teraźniejszości”. 

; We wtorek, dnia 14 czerwca w sa- 
li tegoż uniwersytetu wygłosi w języ- 

ku niemieckim odczyt prof. dr Kon 
rad Hohm o wschodnio-pruskich tka 
ninach chłopskich pt. „Die ostpreussi 
sche Bauernteppiche". 

      

> 

Giełda warszawska . 
z dnia 9 czerwca 1938 r. 

Belgi belgijskie « . з в » » » 90,17 
Dolary amerykańskie . « » » в 530,00 
Dolary kanadyjskie „ в о еа 523,50 
Floreny holenderskie. + + «+ 294,24 
Franki francuskie 6 ące 14,86 

Franki szwajcarskie © в в`а о 121.40 

Funty angielskie . « « » » « 26,37 

Guldeny gdańskie , « « + » » 100,25 

Korony czeskie « » » + + » » 12,00 

Korony duńskie . « « + + + » 117,70 

Korony norweskie , » e » » 4 132,48 
Korony szwedzkie , « » « » a 135,94 
Liry włoskie . « « « « » » 22,90 

Marki fińskić . „ «.«.« + » a 11,64 
Marki niemieckie ‚ . .. 213,07 

Marki niemieckie srebrne „+ « 110,00 

Tel Aviv "o" pW SA 26,20 

Papiery procentowe: 

Pożyczka wewnętrzna э . . * 65,00 

Pożyczka inwestycyjna pierwsza 80,00 

Pożyczka inwestycyjna druga . 81.00 

Pożyczka konwersyjna э + . » 70.00 

Pożyczka konsolidacyjna о » + 67,50 

8 proc. ziem. dol. knpon. + +.» 104,69 

MIAMI (FLORYDA), (PAT). Mo Call, 
aresztowany w związku z porwaniem i za- 

mordowaniem syna właściciela stacji ben- 

zynowej w Princełown Jemesa Casha, jest 

szołerem samochodu ciężarowego i za- 

trudniony był ostatnio u jednego z far- 

merów. Przed dwoma laty Mo Call z żo- 

ną przybył do Princetown i zamieszkał w 

domu Cash'ów. Dopiero w kwietniu rb. 

Mo Callowie przeprowadzili się do in- 

nego domu. + 

Ciało zamordowanego chłopca znale- 

ziono w odległości kilometra od miasta. 

Całą sumę 10.000 dolarów złożoną jako 
"okup za zwrot porwanego dziecka, od-   

  

Taniec — Muzyka 

orientalna — Śpiew 

Pocz. o g. 8.30 wiecz. 

RT 

Nasza wczorajsza 
konfiskata 

Pismo nasze wczoraj zostało skonifi- 
skowane z powodu przedruku z pism li- 
tewskich tekstu protestu Wilejszysa b. bur 
mistrza m. Kowna i znanego polonofila, 
przeciwko decyzji Min. Spr. Wewn. za- 

twierdzającej likwidację Litewskiego To- 

warzystwa Naukowego w Wilnie. 

Czytelników naszysth, do których drugi 

nakład naszego pisma po konfiskacie do- 

szedł z opóźnieniem, prosimy o wyrozu* 

miałość, 

    WILNO GRA | 
i 

WYGRYWA 
W 

SZCZĘŚLIWEJ 
HOLEKTURZE 

ROG 
SZCZĘŚCIA: 

WILNO 
Wielka 44 — — — Mickiewicza 10 

gdzie ostatn'o padł 

MILIOŃ 
na nr 128215 

Zamówienia zamiejscowe załatwiamy 

odwrotną pocztą. Konto PKO 700920 

Firma giyństa OLWI6TA SWÓJ 
oddział w Kłajpedzie 

GDYNIA. (Pat.) Ostatnio powrócił tu 

z Kowna i Kłajpedy dyrektor jednej Z 

gdyńskich firm transportowych, który nar 

wiązał kontakty z tamtejszymi sterami gos 

podarczymi. Wspomniana firma gdyńska 

nosi się z zamiarem utworzenia oddziału 

w Kłajpedzie, który zająłby się specjalnie 

spławem drzewa. 

Kronika telegraficzna 
— Samolot sowiecki nad Narwą. — 

Wczoraj wieczorem ukazał się nad m. 

Narwa wojskowy samoloł sowiecki, który 

krążył nad miastem przez 10 minut, po 

czym odleciał w kierunku wschodnim. 

— Ples pogryzł królowę. 8 bm. w cza” 

sie spaceru na plaży w Skagen w Danii 

pies ugryzł dotkliwie królową Aleksėn- 

drynę. Rana królowej okazała się na tyle 

niebezpieczna, że natychmiast przew:e- 

ziono królową do szpitala, gdzie nało- 

żono opatrunki, 

— Szef sztabu generalnego Finlandii 

gen. Oesch udał się w trzytygodniową 

podróż po Anglii w celu przestudiowania 

brytyjskich środków obronnych. 

— wWyłały rzeki. W prowincji Nord- 

land wylały rzeki Ume i Vimdel w Szwe- 

cji, wyrządzając wielkie szkody, sięgające 

1 miliona koron. Setki ferm słoi pod wo- 
dą. Drogi są zniszczone. Na miejsce po- 

wodzi wysłano oddziały wojskowe, które. 

niosą pomoc dotkniętym klęską. 

— 21 dziecko. W mieście rumuńsk'm 

Sigheł 47-letnia Maria Popo urodziła 21 

dziecko. Maria Pop jest drugi raz zamęż- 

na i trzykrotnie już urodziła bliźnięta. 

— 80-osobowy samolot. Ukończono 

pomyślnie próbne loty nowego wielkiego 

4.motorowego 80-osobowego samolotu, 

zbudowanego kosztem 1.700.000 dolarów. 

5 takich samych samolotów znajduje sią 

w budowie. Wszystkie one mają być prze 

znaczone dla komunikacji .transaflantyc- 

kiej, kłóra ma być podjęta przez „Pana- 

merican Airways" z początkiem września 

    
        

     

    

  rb. ‚ 

Pomimo okupu 
gangsterzy zamordowali dziecko 

naleziono dobrze uknytą w jednym Z 58- 

dėw w Princetown. 
Z dotychczasowych wyników śledztwa 

można wywnioskować, że bandyci wzięji 

okup już po zamordowaniu, dziecka, po” 
wanego 28 maja. 

Mo Cal kategorycznie zaprzecza, ja- 

koby przyczynił się do šmiergi małego 

Casha i składa winę na nieznanego bliż 

Chiltona. ; 

Szef policji Hoover odmėwi! dzienni“ 

karzom wyjaśnień, w jaki sposób zdołał, 

ująć Mo Calla, oświadczył tylko, że W, 

ciągu ostatnich dni tak był zaabsorbowa* 

ny sprawą, iż dwie noce nie spał.  
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„KURJER” (4475) 

Północne marzenia Rosii 
Jeden z najwybitniejszych francu- 

skich pisarzy wojskowych admirał 
Castex w dziele swoim „Od Dżen- 
gis-Chana do Stalina" przeprowadza 
bardzo ciekawą analizę dążeń Rosji 
w ciągu setek lat—od zarania jej 
kształtowania się do dni dzisiejszych. 

Państwo Dżengis-Chana, po zabez- 
pieczeniu sobie wschodu przez pod- 
bój Chin, zwróciło się na zachód. Lo- 
tne kolumny jazdy tatarskiej dotarły 
aż do Sląska i przez Karpaty na nizi- 
nę węgierską, ukazując się nawet nad 
Adriatykiem. Następną fazą było od- 
wrócenie aspiracyj tego państwa na 
wschód w w. XIII. 

Rosja carów myśl tę kontynuowała 
dalejj zdobywając w Azji obszary 
sięgające do Oceanu Spokojnego. 
Dopiero wojna rosyjsko-japońska prze-. 
rzuciła banometr carskiego imperiali- 
'zmu ponownie na zachód. 

Rosja Sowiecka z początku zacho- 
wała tę samą orietację ofensywną 
na zachód. Lecz zjawienie się nowej 
potęgi militarnej—Japonii—nad Amu- 
Iem wysunęło w całej okazałości 
zdawałoby się zapomniany problem 
Zabezpieczenia od wschodu. Japonia 
wyraźnie zagraża azjatyckim posiad- 
łościom Rosji. Zagrożenie to stało się 
tak wielkie, że wpłynęło na wybitne 
osłabienie akcji w kierunku zachodu. 
Rezultatem tego jest ugodowy ton 
polityki Z. S.R.R. w stosunku do 
kapitalistycznych krajów Europy i 
Ameryki, a więc wejście do Ligi 
Narodów, sojusz z Francją, nawiąza- 
nie stosunków z Anglią i Stanami 
„Zjednoczonymi. 

Od roku 1934 tak zbudowane 
ubezpieczenie na zachodzie zaczęło 
Wyraźnie się ehwiać. Zjawienie się 
hitlerowskich Niemiec, które postano- 
Wiły zmobilizować Europę przeciw 

bsji, zmusiło ją do przyjęcia postawy 
Z bronią u nogi na swoich zachodnich 
Branicach. To znów z kolei nadało 

 Broblemowi wschodniemu wszelkie 
<echy kwestii zasadniczej, od rozwią- 
tania której zależv całość imperium 
Z.S,R.k. 

Problem wschodni —to zdolność 
Skutecznej ofensywy przeciw Japonii. 
Zdolność ta znajduje się ciągle pod 
znakiem zapytania. 

lipcu ubiegłego roku Japonia 
dokonała mistrzowskiej próby gotowo- 
Ci Rosji do zdecydowanych działań 

Na wschodzie, Jeszcze w czerwcu 
Sowiecka straż graniczna zajęła wyspy 
na Amurze: Bolszoj i Sennuchi, Na 
Złożony protest konsul sowiecki w 
Charbinie oświadczył, że wyspy należą 
do Z.S.R.R. Na to 28.VI ambasador 
Japoński w Moskwie wystosował Ostrą 
Note, domagając się ewakuacji wysp 

licho sza 

Uwagi poświąteczne 
Do Wilna przybyło na Zielone Święta 40 

_ tysięcy przyjezdnych. Jest tó 40 proc. ogól 

Rego, zeszłorocznego napływu. A więc re- 

ord niebywały. 

Tymczasem sezon turystyczny dopiero 

się zaczyna, można więc śmiało przypusz- 

Cząć, że rok obecny 1938 będzie rokiem re 

kordowym, jeżeli chodzi o turystykę wileń- 

ką. Jednakże należyta organizacja tego ru 

chu pozostawia jeszcze wiele do życzenia. 

Przede wszystkiem personel obsługujący tu 

tystów musi być zainteresowany procenio- 

NO w zyskach. Tymczasem niektóre jadło- 

dajnie wileńskie płacą aż 30 zł. miesięcznie 

„lnerkom za 12-godzinną pracę. Zmęczone 

dziewczęta nie mogą należycie obsłużyć go 

ki, co wywołuje narzekanie, a nawet wycho 

lenie z zakładu, na czym przecież traci i 
` m zakład. 

_ Zasada sprawiedliwości społecznej musi 

być również podstawą i ruchu turystyczne 

« Inaczej w samym Wilnie powstaną ha 
Rulce dla tego ruchu, A to odbije się ujem 

© nie tyłko na wyzyskiwanych, ale i na 

Wyzyskiwaczach. 

e Z doświadczeń Zielonych Świątek ujaw 

la się poza tym katastrofalna szczupłość 

Tzewozowych środków podmiejskich. Za 
ało mamy statków i autobusów rezerwo- 

ch. Godzinne wyczekiwanie na statki, roz 

„Asia walka o miejsce w autobusach, nie 

hęcą turystów do ponownego przyjazdu, 

i N. N. N. 

pow 

NA LETNISKA 

książka z 

Biblioteki Nowości 
Wilno, ul. Św. Jerzego 3. 

OSTATNIE NOWOŚCI — klasyczne 
iteratura szkolna -- nauxowa. 

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

Kaucj: 3 zł. 
Wysyłka na prowincję. 
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i grożąc wysłaniem do rejonu zatargu 
poważniejszych sil zbrojnych. Zanim 
się toczyły rozmowy dyplomatyczne 
3 kanonierki sowieckie wpłynęły na 
terytorialne wody mandżurskie, na 
południe od wspomnianych wysp. 
Artyleria japońska zatopiła jedną z 
nich. W rezultacie ambasador japoński 
zażądał w formie ultimatum (zresztą 
bez określenia terminu) ewakuacji 
obydwu wysp, ódrzucając wszelkie 
warunki strony przeciwnej, 

Impas się udał. Wojska czerwone 
2 lipca zostały wycofane. 

Incydentów granicznych sowiecko- 
japońskich za lata 1935, 36 i 37 nal-+r 
czono około 300 czyli mniej więcej 
co 4 dni dochodziło do nieporozumień 
granicznych. Ma to swoją wymowę. 
Jeszcze nigdy chroniczny stan zapalny 
na granicy nie zakończył się dobrze. 
Incydent powyższy mógłby utonąć 
w kronikach granicznych narówni z 
z innymi, jednak jest on o tyle charakte- 
rystyczny, ze utwierdził Japonię w prze 
konaniu o bezsilności Rosji na wscho- 
dzie i prawdopodobnie wpłynął na 
decyzję rozpoczęcia działań wojennych 
w Chinach. 

Problem sił na wschodzie jest więc 
w tej chwili dla Z.S.R.R. palący, 
Rozwiązanie jego utrudnia ten sam 
czynnik, który tyle razy ratował pań- 
stwo od zagłady; przestrzeń, Mając 
jedną z największych armii na Świecie 
(rocznik poborowy wynosi 1.300.000 
ludzi) nie można nią jednak dyspono- 
wać swobodnie przy walce na dwa 
fronty.Przerzucanie wojsk przez olbrzy- 
mie terytorium napotyka na bardzo 
poważne trudności. Wydajność mobili- 
zacyjna Rosji wynosi 90 dywizyj czyli 
mniej niż w roku p, w r. 1914, kiedy 
zmobilizowano 115 dywizyj. 

Trudności te są spowodowane 
przede wszystkim słabą rozbudową 
sieci kolejowej. Nie jest to jednak 
jedyny powód do zmartwień. 

Rosja ma również zainteresowania 
morskie. Szczególnie na Pacyfiku. Sy- 
tuacja Z. S. R. R. na Oceanie Spo- 
kojnym zasługuje na specjalne omó- 
wierie. Faktem jest, że przerzucenie   

morskich sił zbrojnych z baz zachod- 
nich na wschód jest sprawą narazie 
prawie beznadziejną. Los floty admi- 
rała Rożdiestwienskiego pod Czuszy- 
mą był aż nadto dobrą lekcją, iż 
działania siłami, które muszą jechać 
kilkanaście tysięcy kilometrów na 
spotkanie przeciwnika, który jest u 
siebie w domu, do niczego nie pro- 
wadzi. 

Z. S. R. R. zmuszony warunkami 
geopolitycznymi podjął po raz pierw- 
szy w dziejach państwa próbę, o któ- 
rej nigdy żadnemu władcy Rosji się 
nie śniło. Postanowił szukać północ- 
nej komunikacji na wschód. 

Wszyscy pamiętamy tragiczne przej- 
ścia ekspedycji „Czeluskina*, W ostat- 
nich dniach historia ta odżyła z po- 
wodu wyprawy losu prof. Schmidta. 
Fakt tea w sposób dobitny podkreśla, 
jak olbrzymią wagę przywiązuje rząd 
Z. S. R. R. do północnej drogi mor- 
skiej, jak za wszelką cenę pragnie 
tę drogę odnaleźć, a może nawet — 
gdyby jej nie było — nakładem za- 
wrotnych sum i ofiar ludzkich stwo- 
rzyć. 

Prace badawcze północnych wy- 
brzeży Rosji zostały podjęte już w 
r. 1923. Dzisiaj ilość sowieckich -sta- 
cyj arktycznych doszła do liczby 77, 
Są to przeważnie stacje bardzo do- 
brze wyposażone, mające za zadanie 
badanie warunków klimatycznych na 
tym szlaku oraz ustalenie ruchów lo- 
dów, które są najgroźniejszą prze- 
szkodą przy komunikacji. Stworzona 
została specjalna szkoła, kształcąca 
obserwatorów polarnych. W zorgani- 
zowanie potężnego aparatu badań ak- 
tycznych włożono grube miliardy rub- 
li. Na tym tle stanie się może bar- 
dziej zrozumiała odpowiedzialność, 
jaką obarczono prof. Schmidta za 
mankamenty w działaniu machiny, 
której on był kierownikiem. A może 
wogóle chodzi o to, że nie dość 
prędko potrafił zrealizować północne 
marzenia Z.S.R.R?. 

Jednocześnie z akcją przebijania 
się przez lodowe pola Oceanu Pół- 
nocnego rozpoczęła Rosja realizację 
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wyścigów konnych 
Ściwie. Piec każdy musi sobie przy- : 

Daiyonrwdicheaaa Hr 039 
HAGA, w czerwcu. 

W pierwszych dniach maja za- 
bawnie wyglądają ulice miast holen- 
derskich. 1 maja Holendrzy przepro 
wadzają się na nowe mieszkania, a 
przeprowadzka w Holandii nie jest 
sprawą tak prostą. Ę 

Braku mieszkań nie odczuwa tym 
czasem Holandia, chyba tylko w Rot- 
terdamie trudniej znaleźć wolny lo- 
kal, w innych miastach sporo się wi- 
dzi kartek „Te huur* ido wynaję- 
cia), ale wnieść się do takiego miesz- 
kania i w nim się urządzić — nie jest 
tak łatwo człowiekowi „nieprzyzwy- 
czajonemu'. 

Pisał. n już zdaje mi się kiedyś, 
że prawie wszystkie mieszkania w Ilo 
landii położone są na trzech piętrach, 

a większe nawet na 4. I każde miesz- 
kanie stanowi właściwie osobny dom 
z własnym wejściem od ulicy. I posia 
da osobny numer, można więc na dłu 
giej ulicy mieszkać pod Nr. 1039, a 
nawet wyższym. Zresztą domy te są 
bardzo wąskie. Wąziutkie drzwi wej 
ściowe prowadzą do wąskiego kory- 
tarza, z którego na prawo względnie 
na lewo są drzwi do saloniku od fron 
tu i do jadalni od tyłu. Jest jeszcze   

kuchnia obok żadalni i koniec. Na I 
piętrze znów dwa większe pokoje i 
jeden, nad schodami, malutki, potocz 
nie zwany „slaapkamer*, i znów wy- 
żej taka sama kombinacja, już gorzej 
wykończona. Holendrzy „mieszkają* 
najchętniej na parterze, tj. przesiadu 
ją w swym saloniku, bo to i cieka- 
wiej, jako że łatwiej widzieć, co się 

na ulicy dzieje, a i łatwiej innym po 
kazać, jak ładnie ma się urządzone 
wnętrze. A sporo kłopotu sprawia to 
urządzenie. 

Więc, dostaje się mieszkanie w sta 
nie zupełnie surowym: są jakie takie 
cztery Ściany, nie bardzo solidne i 
dość przewiewne — ze względu na 
wilgoć. Jest sufit, jest i podłoga. Ta 
ostatnia co prawda składa się na ra- 
zie z prostych desek, nie malowa- 
nych, dość luźno ułożonych, często 
elastycznie się uginających przy cho 
dzeniu. Więc przede wszystkim - trze 
ba tę podłogę czymś pokryć. Można 
matami, można dywanami, można li 
noleum, a można wrcszcie i parkie 

tem. Przy zmianie mieszkania wszyst 
ko to zabierze się znowu ze sobą. 

W każdym prawie pokoju jest ko 
minek, ale stanowiący dekorację wła 
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Brzynosi los. klasy zniezmieńnie 
szczęśliwej kolektury 

„NADZIEJA | 
Lwów, Legionów 1t SĘ 

Ciągnienie rozpoczyna się 
  

potężnego planu połączenia czterech 
Mórz: Białego, Bałtyckiego, Czarnego 
i Kaspijskiego. Rezultatem tego ma 
być sieć kanałów, łączących w jeden 
system wodny dorzecze Wołgi, Donu 
i wymienionych mórz. Część tego 
programu już została wykonana. Jest 
to kanał Białomorsko-Bałtycki. 

Kanał ten łączy Bałtyk po przez 
rz. Newę, jez. Ładoga, rz. Swir i jez. 
Onegę z Morzem Białym. Dzięki temu 
kanałowi droga z Leningradu do Ar- 
changielska została skrócona o prze- 
szło 4,000 km., ponieważ poprzednio 
trzeba było objeżdżać cały Półwysep 
Skandynawski. Jeżeli chodzi o wzglę- 
dy wojenne, to przejście przez cieś- 
niny Skagerraku celem wyjścia na wo- 
dy Atlantyku zawsze przedstawiać 
będzie duże trudności ze względu na 
możliwość zablokowania tych cieśnin 
przez flotę przeciwnika. W obecnym 
stanie ostrego antagonizmu z Niem- 
cami droga ta dla Rosji w ogóle utra- 
ciła realną wartość podczas ewentual- 
nej wojny. W tym Świetle kanał Bia- 
łomorsko-Bałtycki nabiera pierwszo- 
rzędnego strategicznego znaczenia. 

W chwili stworzenia komunikacji 
północnej rola tego kanału niepomier- 
nie wzrośnie. Wtedy Morże Białe sta- 
nie się bezpośrednim etapem przy 
przerzucaniu floty bałtyckiej na wschód. 
Flota ta obecnie stanowi największą 
część składową morskich sił Z.S.R.R.; 
tonaż jej wyraża się cyfrą 138.000 ton, 
wobec 64.000 ton na Morzu Czarnym 
i 27.200 to ua ”:lekim Wschodzie. 
Wprowadzenie więc jej do rozgrywki 
miałoby zasadnicze znaczenie dla 
działań na morzach północy i wschodu. 

Całość sytuacji, wytworzonej roz- 
członkowaniem sił i zainteresowań na 
dwóch odległych krańcach państwa, 
narzuciła obecnie Rosji stan defensywy. 
Rosja straciła inicjatywę. 
na dwóch frontach, nie może budo- 
wać swoich planów wojennych na spo- 
sób niemiecki sprzed r. 1914, bowiem 

Zagrożona |.   

22bm | 

wszelkie w tym kierunku koncepcje. 
Stąd pragnienie łatania sytuacji raz 
na wschodzie, raz na zachodzie, Brak 
impetu, konserwatyzm ustrojowy, ide- 
owa ortodoksja, ogromna powściągli- 
wość w pomaganiu rewolucji hiszpąfń- 
skiej (za „pomagierskie* zapędy dla | 
Hiszpanii Tuchaczewski z towarzy- 
szami zapłacili głową), węszenie zdia- 
dy w każdym nieudanym md) | 

I 
! 

czynniki czasu i przestrzeni niweczą | 

wzięciu (przykład: prof. Schmidt) — 
wszystko to świadczy o tym, że naj- 
ważniejszym zadaniem Z.Ś.R'R. w 0- 
becnej chwili jest obrona istniejącego 
stanu rzeczy aż do czasu, gdy można 
będzie przejść do ofensywy. | 

Jednym z czynników, od których 
będzie załeżało podjęcie nowego po- 
chodu na zachód będzie zdobycie 
północnego szlaku morskiego. Dopiero 
spełnienie tego marzenia pozwoli na 
realizację snów o potędze i ponowne 
rozpoczęcie apostolstwa swojej wiary 
ustrojowej. I niekoniecznie mato być; 
wiara obecnie obowiązująca. Rosja 
zawsze poczuwała się do jakiejś | 
„misji* w imię której podbijała o- 
gniem i mieczem sąsiednie narody. | 
Aktualne więc wyznanie wiary w ni-/ 
czym nie wpływa na determinizm 
dziejowy naszego wschodniego są- 

siada. L. Kor. 
OOZPIZEZEWSZCZEDZAZ ZYD O TTEZDCZCOĄ 

  

  

Chrześciiańska 

Artystyczna Pracownia 

SZYLBÓW 

ALEXANDER ADAMO *1CZ 

Uniwersytecka 9-24 

wykonuje szyldy na szkle, blasze, lite- 
ry wypukłe złocone, płakaty oraz ro- 

boty pokojowe i inne       

na torze w Pośpieszce z tetalizatorem. Początek o g. 15 
Następne wyścigi w dniach: 16, 19, 21, 23 i 26 czerwca r. b. 

wieźć ze sobą. Są też piecyki specjal- 
nie na ten cel wyrabiane, dopasowa 
ne do otworów kominków, także trze 
ba je tylko przyšrubowač. Sypialnych 
pokojów zwykle się nie opala. 

W łazience trzeba ustawić swoją 
własną, naturalnie wannę, w kuchni 
zmontować kuchenkę gazową itd. — 
Wreszcie można się do mieszkania 
wprowadzić. 

A łatwe to nie jest. Drzwi są wąs 
kie, więc meble wjeżdżają przez ok- 
na. Na dachu domu umocowany jest 
dźwig, siedzi przy nim jeden specja- 
lista, drugi na chodniku przed do- 
mem obwiązuje meble linami i jaz- 
da w górę. Zabawnie to wygląda, ta 
kie bujanie w powietrzu kanap, łó- 
żek, stołów i stołków. 

Wnętrza mieszkań holenderskich 
są na ogół miłe i przytulne. Trochę 
zawiele draperii, dekoracji itd., ale 

moc kwiatów w mieszkaniach padaje 
im cechę charakterystyczną. Charak- 
lerystyczną jest też oszczędność ho- 
lenderska. Żyją przede wszystkim: na 
pokaz, to też przejawia się to w spo 
sobie urządzania mieszkań również. 
Więc jeśli np. pokój wyłożony jest 
matą i dywanem, to napewno mata 
ia będzie pod dywanem wycięta, po 
cóż podwójny podkład, nikt tego nie 
zobaczy? Ale nie tylko pod dywanem 
wycina się matę czy linoleum, pod   

większymi meblami, które się z miej 
sca rzadko rusza, także. O ile na ścia 
nie wisi jakaś makata — to lepiej nie 
zaglądać, co tam pod nią, albo nagi 
mur, albo splamiona czy uszkodzona 
tapeta. I tak we wszystkim, w całym 
urządzeniu mieszkania, widzi się ten 

zwyczaj urządzania go dla oka, dla in 
nych. Nie mówię tu naturalnie o mie 
szkaniach luksusowych, zajmowa- 
nych przez sfery zamożne, ale o zwy, 
kłych, które zamieszkuje t. zw. pra- 
cująca inteligencja, sfery urzędnicze 
itp. Mieszkania sfer rzemieślniczych! 
różnią się tylko chyba skromniejszym 
urządzeniem, charakter wnętrz wszę- 
dzie jest ten sam. 

I zewnętrznie wyglądają te miesz 
kania jednakowo, nie mówiąc natural 
nie o dzielnicach willowych. Długi 
sznur brunatno-czerwony, bliźniaczo 
do siebie podobnych kamienie, nie 
wiadomo właściwie, gdzie się czyją 
własność zaczyna, gdzie kańczy; ta- 
kie to wszystko do siebie podobne. 
Podobne wskutek tego są i ulice. I 
zdarzyć się może, że idąc w zamyśle 
riu, bardzo się łatwo omylić nie tyl- 
ko eo do drzwi własnych, ale i co do 
ulicy. I markotnie się zrobi człowie- 
kowi, gdy dopiero spróbowawszy klu 
cza, spostrzeże, że stoi przed Nr. 
1049 Duivendrechtschekade, zamiast 
przed własnym mieszkaniem na Dui 
vendrechtsschelaan Nr 1039 J.



4 „KURJER” [4475] 

Mir Makowski opowiada 
© swysm iocie pirzzez /Atlamiuyjli< 
W „Gońcu Warszawskim” ukazało 

się opowiadanie mjr. Makowskiego o 

jego locie przez Atlantyk. 

Przedrukowujemy je w skróceniu. 

FOTOGRAFIE I OSPA. 

_— Zdobycie wszystkich wiz na przelot 
przez kraje nad którymi wiodła nasza tra- 
sa, nie było tak proste. Jedne kraje żąda- 
ły za wizy 5 dolarów, inne 5 fołografii, a 
w innym jeszcze konsulacie zażądano od 
nas szczepienia ospy. Najgorsze to to, że 
ospa się przyjęła i przež dwa dni mie- 
liśmy porządną gorączkę. Jeszcze jeden 
konsulat zażądał osobistego stawienia się 
w ich biurach, ndległych zaledwie o... 
1000 km. 

— Wreszcie wszystko gotowe. Ustala- 
my datę na piątek, 13 maja. Zapytałem 
załogę, czy im nie wadzi ta trzynastka. 
Trzech powiedziało, że „bynajmniej”, a 

radiomechanik p. Piskorz odrzekł: 
„Mnie nie przeszkadza to, ale dla „gra- 

ta“ niedobrze”. — Przyszłość dowiodła, 
że Lockheed 14 nie zasłużyła na prze- 
zwisko „grata” i że trzynastka przyniosła 

mu szczęście. 
Etap Los Angeles — Mazatlan — 

1700 km przebył SP-LKM w godz. 5 30 
min. Lądowanie w Mazatlanie nastąpiło 
jedynie dlatego, że według miejscowych 
przepisów, lot w tym stanie mgły, jaki lot- 
nicy nasi spotkali na drodze, nie jest tam 
dozwolony. 

TRUDNY START. 

Przelot z Mazatlanu do Mexico-City 
(900 km) zajął 4 godziny. Lofnisko w 
Mexico—Ciły leży już na wysokości 2200 
m, czyli wyżej niż Kasprowy Wierch, Wo- 
bec iakiego rozrzedzenia powietrza start 
obciążonego samolotu należy do rzeczy 
irudnych. W praktyce okazało się Ю jed- 
nak łatwiejsze, niż przypuszczano — lot- 
nisko bowiem posiada wybieg do startu 
wpostaci wyasfalłowanej drogi, stumetro 

wej szerokości i długosci aż półtora km. 

Z Mexico—Ciły da Guatemali 
(1.050 km) przebyto w 3 godz. 45 min. 
Mjr. Makowski twierdzi, że w Guatemali 
jest najcudniejszy klimat, jaki można so- 
bie wymarzyć. — Oplombowano im apa- 
rały fotograficzne, gdyż nie wolno tam 

tobić — zdjęć. 

KĄPIEL W CIEPŁEJ ZUPIE. 

Przed startem do Panamy ostrzegano 
naszych lotników, że panują łam w tym 

okresie ulewne deszcze. Cały ten odci- 

nek do France—Field w Panamie, dłu- 

gości 1.300 km przebyto w ciągu 5 godz. 
SP-LMK leciał nad chmurami. Radio już 

źle funkcjonowało. Okazało się, że ostrze 

żenie nie było przesadą. Z nieba dniem 

| nocą, bezustannie lały się strumienie wo 

dy. W Europie nie ma się pojęcia o tak 

obfitych opadach. Deszcz ten jest bardzo 

ciepły i nie odświeża. Mieliśmy urzucie 

kąpieli w ciepłej zupie — mówi mir. Ma- 
kowski. — Trzeba pecha, że z powodu 

radia i choroby radiooperatora p. Rzy- 
czewskiego, właśnie tam zmuszeni byliś- 
my zatrzymać się aż 5 dni. Ryczewski tak. 
się przejął niedomaganiem radia, że przez 
dwa dni nic nie jadł pracując nad napra- 
wą. Niechybnie zdenerwowanie — przy- 
śpieszyło atak ślepej kiszki, którą trzeba 
było natychmiast zoperować, ku jego roz 
paczy. Całe szczęście, że Piskorz, będąc 
zasadniczo — mechanikiem pokładowym, 
znał się na radiu i mógł zastąpić opero- 

wanego”. 
W Panamie odrazu zgłosiło się 3 Po- 

laków z armii amerykańskiej, którzy ochot 
niczo i bezinteresownie pomogli przy ro- 
botach związanych 'z przeglądem samo- 

lotu. 
Następnym etapem miał byś Gua- 

yaquil. Jednak wobec zspowiedzi, że pa- 
da łam jeszcze gorszy deszcz, postano- 

wiono lecieć do Tałary. Jeden z miejsco- 
wych mieszkańców zalecając przedłuże- 
nie lotu, narysował na mapie linię ołów- 
kiem, mówiąc: „Tu się kończą deszcze 
i zacznie susza”, Dosłownie w zapowie- 
dzianym punkcie deszcz usłał i rozpo- 
czął się łot nad pustynią, gdzie nigdy 
niemal — nie ma deszczów. Wobec tego 
załoga SP-LKM przedłużyła lot aż do Li- 
my (235 km), na co zužyto 3 g, 23 min. 

— „Trudno sobie uprzytomnić pust- 
kę, jaką oglądaliśmy na tym odcinku, Le- 
cąc wzdłuż Pacyfiku, mija 519 tysiące km 
nie widząc życia, ani człowieka, ani zwie- 
rzęcia. Trzeba jeszcze setek lat, żeby się 
Jam zaludnilo. A nawet kiedy spotykaliś- 
my miasteczka liczące ze 30.000 mieszkań 
ców, ło w miastach tych dosłownie nie 
widzieliśmy ani jednego drzewka. Ponie- 
kąd zatraca się nawet poczucie wysokoś- 
ci bowiem olbrzymie płaskowzgórza ciąg- 
ną się bez końca na poziomie szczytów 
Bałkanów”. 

Z zachwytem opisuje mjr. Makowski 
urodę miasta Chile, leżącego w dolinie 
pełnej palm i ogrodów, —  ołoczone 
wieńcem gór, czarnych do wysokości 
3.000 mir a wzwyż do 7.000 mtr już bia- 
łych od śniegu. 

  

Wszędzie na lotniskach setki Polaków, 

"stęsknionych za krajem, wzruszonych wi- 
dokiem polskiego samolotu, nadjeżdża- 
jących z odległych okolic, byle go ujrzeć 
i zamienić parę słów z rodakami. 

NAWET GUZY. 

Pomimo zapowiedzi, że w Andach 
„rzuca”, cały lot odbywał się tak spokoj- 
nie, a widoki były tak wspaniałe, że za- 
łoga poodpinała pasy. ; 

— Raz jeden, wskutek wielkiego roz- 
rzedzenia powietrza, „trzepnęła” nas na 
dół, — mówił mjr. Makowski, — ale tak, 
że walizki wyłeciały z bagażnika jak z pro 
cy, korek z mocno opakowanego flako- 
na perfum wysadziło i perfumy, które wio 
złem żonie, wylały się. Załogę zaś tak za 
rzuciło, że nabiła sobie porządne guzy. 

W Buenos Aires lądowano na lofnis- 
ku niemieckim. Przez miasto to przecho- 
dzą trzy linie lotnicze. Każda ma swoje 
lotnisko i swoją obsługę na trasie. Inwes- 
łuje nie państwo lecz kapitał prywatny, 
konkurujący między sobą. W Buenos 
Aires na skutek interwencji min. Kurnikow 
skiego, SP.LMK dostał pierwszą pocztę 
do kraju. 6 kg listów. W drodze do Rio 
dwukrotnie musiano lądować, na skutek 
panującej tam rewolucji. 

ZEPSUTE RADIO. 

— Z Rio do Natalu wszystko szło 
dobrze, za wyjątkiem radia, kióre osta- 
tecznie odmówiło posłuszeństwa. Pusz- 
czać się nad Atlantykiem bez radia było 
nieostrożnością. Co prawda zrobił jo wspa   

piasku, który dociera na odległość 2.000 
km w głąb oceanu. Zjawisko to nie było 
jednak groźne i nie pociągnęło za sobą 
żadnych przykrych konsekwencyj. Sam 
przełot nad oceanem określa mjr. Ma- 
kowski jako — nudny. 

87 RAZY. 

— W Dakarze zetknęliśmy się z ludź. 
mi, którzy stale lałają nad Atlantykiem, 
jak pil. Comet, który 87 razy już doko- 
nał przelotu. Takimi ludźmi Francja bu- 
duje swoją wielkość — mówi mjr. Ma- 
kowski, — to też dumni byliśmy mogąc 
uścisnąć dłoń tych prostolinijnych, twar- 
dych ludzi, na których można liczyć, któ- 
rzy nie grają roli ani ofiar, ani bohałerów, 

a tylko ludzi pełniących normalny obo- 

wiązek. 
— Z Dakaru dalszy przelot miał cha- 

rakier narmalnego lotu komunikacyjnego. 
Do Casablanki 2.370 km. Do Rzymu 2.290 
km a do Warszawy łylko 1.330 km bo 
więcej już nie było — kończy swą opo" 
wieść mjr. Makowski, 

POCHWAŁA DLA „ROBOTA”. 

— Do fabryki, która dostarczyła „pi- 
lota automatycznego” wysłaliśmy uepe- 
szę z wyrami uznania, donosząc, iż „ro- 
bot' okazał się sumiennym i akurałnym 
członkiem załogi i dobrym przyjacielem. 

Na zakończenie mjr. Makowski pod- 
kreśla, że w locie tym nie było wyczynu 
Indywidualnego, a tylko loł zbiorowy ca- 
łej załogi. Mir. Makowski był komendan- 
tem statku. Pilotował przeważnie pil. Wy. 

  

Moment napełniania benzyną samoloiu Lockhead 14 na chwilę przed startem 

mjr. Makowskiego wraz z towarzyszami do przelotu przez Atlantyk, 

niale mjr Skarżyński, ale lepiej była nie 

ryzykować. 
— Wówczas Tew. „Air France" za- 

proponowało stare, ale czynne radio, 
Przez 4 dni odkurzano je Elektroluxem 
i wypędzono pająki, które się w nim 
zagnieździły. | czerwca próbny lot. Ra- 
dio działa bez zarzutu. Ma tylko nieduży 
zasięg 300—400 km, ale to wystarczy. 
Zbiorniki wypełnione pełnym ładunkiem 
paliwa. — Start wyznaczony na 3 godz. 
w nocy. Nocą też, ale o godz. 4, 2 czerw- 
ca nastąpił ów decydujący moment oder- 
wania się od ziemi, Pilotował p. Wysie- 
kierski. 

MIĘDZY GWIAZDAMI A WODĄ. 
— Ledwośmy się wznieśli w ciemne 

jeszcze niebo, mieliśmy już nad sobą 
gwiazdy, a pod sobą ocean. — Robi to 
jednak tak silne wrażenie, ze przez pół 
godziny panowało w kabinie mifczenie. 

Radio uruchomiono dopiero po go- 

dzinie lotu, gdyž w kabinie pilota, wsku- 

tek wypełnienia po brzegi baków z ben- 
zyną, czuć ją było bardzo, obawiano się 

więc, że iskra może wzniecić pożar. 

OBMARZANIE POD RÓWNIKIEM. 

Lot do Dakaru trwał nad chmuram: 11 
godz. i 15 min. Przestrzeń wyniosła 3.070 
km. Pomimo iż SP-LMK leciał na wyso- 
kości 4 i pół tysiąca mtr lotnicy dostrzegii 
w dziurach chmur wyspę Fernando de No 

ronha, a po 3 godzinach lotu skałę Św. 

Pawła, którą rzadko udaje się odszukać w 

czasie przelotu transałlantyckiego wśród 

odmętów wód, Tylko pół godziny trwał 

lot „na ślepo” w chmurach, nad rucho- 

mym pasem deszczów. Nad równikiem 

spostrzeżono, że skrzydła samolotu zma- 

łowiały i pokryły się żółtawą warstwą. 

Było to zjawisko obmarzania. Kolor żół- 

tawy nadały lodowi drobiny wędrującego 

HOTEL BRUHL 
Warszawa, ul. Fredry 12 

Tel. Centr. 5-48-00 
vis-a-vis Ogrodu Saskiego 

  

Woda bieżąca zimna i ciepła. 

— Centralne ogrzewanie. — 

Telefon w każdym pokoju. 

  

siekierski, a tyłko cd czasu do czasu mir. 
Makowski zasiadał przy sterach, 

Zaproszony do P. Prezydenta Rzpliłej 
do Spały, natychmiast po lądowaniu w 
Warszawie, mjr. Makowski opowiedział 
cały przebieg lotu w obecności p. min. 
Kwiatkowskiego. Zagadnienie ekspansji 
polskich linii komunikacji lotniczej zainte- 
resowały żywo P. Prezydenta, cz pozwa- 
la żywić nadzieję, że połączenie szlakiem 
powietrznym naszego wychodźstwa połud 
niowo amerykańskiego z Macierzą i prze- 
wóz poczty tą najkrótszą i najszybszą dro- 
gą, może być z czasem zrealizowane 
z wielkim pożytkiem dla kraju. 

101-y_ sezon 

SOLANKA 

IRYGACJE i 

POWIETRZA I RUCHU. 

dużą rolę w życiu gospodarczym rozwinię- 

"tych przemysłowo krajów. Jak spora część 

ludności danego kraju czerpie bezpośrednio 

środki do życia z handlu, świadczy o tym 

zestawienie za rok 1937. A więe w Anglii li 

czba osób zatrudnionych w handlu (przed 

siębiorców i pracowników) wynosi 4.290.000 

czyli 20,4 proc. ogółu ludności, w Stanach 

Zjednoczonych liczba ta sięga 7,537,000 o- 

sób, co stanowi 15,4 proc. ogółw ludności;   w Japonii — 4,463,000 osób czyli 15,3 pzce.   

Rozeszły się pogłoski, jakoby słynny 
badacz polarny prof. Otto Schmidt zo- 
stał w Moskwie aresztowany czy naweł 
rozstrzelany. „Cóż ma arktyka do polity- 
ki?" — zapytywał siebie zdziwiony czy- 
telnik prasy. Ostatecznie jednak w kraju 
wszelkich możliwości i ta możliwość mo- 
gła okazać się prawdą. Na szczęście dla 
nauki o lodowatych strefach nadeszła 

osłatnio wiadomość wręcz przeciwna: 
prof. Ofłona Schmidta widziano na balu 

wydanym przez Litwinowa na cześć ame- 
rykańskiego ambasadora. Skoro więc głoś 
ny badacz paradował we fraku po salo- 
nch recepcyjnych sowieckiego Komisaria- 

tu Spraw Zagranicznych, to oczywiście 
nie mógł siedzieć w celi więziennej, a 

łym bardziej powiększyć liczby spławio- 

nych ad patres skazańców. 

NACZELNIK POLARNEGO SZLAKU. 

Jest to oficjalny tytuł prof. Schmidta. 
Obok prof. Pamojłowa, kierownika Insty- 
futu Arktycznego w Leningradzie, prof. 
Schmidt należy do najwybitniejszych w 
całym świecie znawców strefy podbiegu- 

nowej. Tytuł naczelnika polamego szlaku 

zawdzięcza uczony sowiecki swym wysił- 

kom stworzenia stałej linii komunikacyj- 

nej drogą morską z Archangielska do Wła 

dywostoku. Wysiłki te, popierane na sze- 

roką ska'ę i od lat przez rząd sowiecki 

słanowią bardzo piękne i chlubne karty 

w dziejach walki ludzkości z groźnymi si- 

łami natury. 

EPOPEA „CZELUSKINA”, 

Swą sławę ugruntował prof. Otto 

Schmidł głównie po pamiętnej epopei 

„Czeluskina”. Cały świat z napięciem w 

ciągu tygodnia śledził losy rozbitków na 

krze lodowej, którą prądy morskie uno- 

siły w dal i kłóra mogła stać się grobow- 

cem kilkudziesięciu ludzi. Dopiero dzięki 

niezmordowanej energii prof. Schmidta, 

kierownika wyprawy i dzięki poświęceniu 

lotników Lewoniewskiego, Wodopianowa, 

Babuszkina i in. udało się uwięzioną na 

krze załogę „Czeluskina” uratować. 

PODBÓJ BIEGUNA. 

Biegun — zarówno północny jak po- 

łudniowy — nie od dzisiaj nęci zdobyw- 

ców. Dopóki jeszcze glob nasz słanowił 

w dużym słopniu „terra incognita“ i przed 

żeglarzami roztaczały się perspektywy 

większych lub mniejszych odkryć geogra-   
  

"KĄPIELE 
ELEKTRO-i WODOLECZNICTWO. 

INHALATORIUM. 
PLUKANIA JELIT. 

ZAKŁAD LECZNICZEGO STOSOWANIA SŁONCA, 

  

  

ficznych pod dosyć dostępnymi szerokoś- 

TPCZP ESA 

NAD NIEMNEM . uwvszm 
BG PECIA 

SOLANKOWE 
BOROWINOWE 
KWASOWĘGLOWE 
TLENOWE 
PIANKOWE 

KĄPIELE KASKADOWE. 

PIĘKNIE POŁOŻONA STACJA KLIMATYCZNA. 

Sezon trwa od 15 maja do 1 października. 

Informacje: Dyrekcja Zakładu i Komisja Zdrojowa w Druskienikakh, Związek Uzdro- 

wisk Polskich w Warszawie oraz wszystkie placówki „Orbisu* w kraju 
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Kto i gdzie żyje z handlu 
Handel wielki, średni i mały odgrywa | ogółu ludności; w Szwajcarii — 284,000 osób 

za granicą 

tzyli 14,6 proc, ogółu ludności; w Holandii 
— 447,000 (14,0 proc.), w Niemczech (z Au 

strią) — 4,750,000 (13,4 proc.), we Francji 

— 2,695,00 (12.5 proc.), w Norwegii 146.000 

osób (12,5 proc.), w Danii — 196.000 osób 

12,3 proc.), w Italii — 1,427,000 osób (8,3 
proc.), w Czechosłowacji — 572,000 osób 

18,2 proc.), w Indiach brytyjsk. — 8,141.000 

osób (5,5 proc.), w Meksyku — 274.000 osób 

(5,1 proc.). * +   

Ф@ Schamicjć 
ciami klimatycznymi, bieguny pozostawa- 
ły niejako w cieniu. Nikt się do nich nie 
wyrywał, zaś. ludziom wystarczało na 
ogół pojęcie „krain hiperborejskich”, któ 
re leżały gdzieś tam na północ i w kłó- 
rych jeno mroźny Boreasz hulał bez prze- 
szkody. t 

Jednak po odkryciu Indii Zachodnich, 
po speaetrowaniu — co prawda dosyć 
pobieżnym — przez Amerigo Vespucci 
terenów południowych w świeżo odkry- 
tym Nowym Świecie, a później po odkry- 
ciach Vasco de Gamy i Magellana, po od- 
kryciu Australii i mnóstwa rajskich archi- 

pelagów na' Pacyfiku — ziemia jakby się 

skurczyła i sszarzała, Poznikały ze śmiesz 

nych, naiwnych map średniowiecznych 
białe płamy. „Terra incognita” stała się w 

grubszych zarysach „cogniła”. Dla ludzi 

o pionierskim zacięciu, o zdobywczej wo- 

li i szerokich tęsknotach  odkrywczych 

zbrakło jakby pola do popisu. I wtedy ta 

rałują ich z opresji oba bieguny. Olbrzy- 

mie lodowe czy śniegowe pustosze, nie 

znane lądy, 
zwierzęta i warunki byłowania fauny i flo- 

ry — oto co stało się celem marzeń i wy* 

siłków ludzi o pokroju Nansena, Amundse 
na, Percy'ego, Andróe'go, Byrda. Na sa- 
niach, na okrętach, na balonach na nar- 
tach, pieszo, a wreszcie na sterowcach 

i samolotach prą zdobywcy na północ 
i południe, ryzykując życiem i zdrowiem, 
walcząc o każdą niemal piędź lodu, atae 
kując legendarne bieguny. 

UDZIAŁ ROSJI. 

W podboju obu biegunėw biorą 

udział liczne nacje: Anglicy, Szwedzi, 

Norwegowie, Francuzi, Niemcy, Ameryka* 

nie, Włosi. Jeżeli chodzi o biegun pół- 

nocny, a zwłaszcza jeżeli chodzi o zbio- 

rowy wysiłek w jego zdobywaniu prym 

w ostatnich  ktkunas!u lałach wiedzie 

Rosja. Jak inne imprezy, tak też i ta 7a- 

krojona została na szeroką skalę. Liczne 

łamacze lodów, wyposażone w nowocze* 

sne środki techniczne z samolotami włącz 

nie odbywają długie i częste raidy po 

Oceanie Północnym; liczne stacje mełeo= 

rologiczne, rozrzucone na olbrzymiej prze” 

strzeni wzdłuż północnych wybrzeży 

Rosji europejskiej i azjatyckiej, jak rów= 

nież na wysuniętych na północ wyspach 

nieustannie gromadzą cenne informacje 

i spostrzeżenia, utrzymując stały kontakt 

radiowy między sobą i z centralami w 

głębi kraju; na czele wypraw polarnych 

stoją wypróbowani i doświadczeni ludzie 

w rodzaju Schmidta czy Samojłowa; ba- 

dacze mają za sobą szerokie poparc:6 

finansowo-techniczne i ogromne poparcie 

moralne całego ogółu. Prof Oto Schmidf 

jest jednym z najczynniejszych, jeżeli nie * 
najczynniejszym wodzem tej ofensywy 
krainy hiperborejskie. ‚ 

СО PRZYNIESIE LATO! 

Co-roku z nadeįšciem lat: brachwo Ба- 

daczy polarnych ożywia się | zaczyna się 

krzątać. Nic dziwnego. Lato w sirefie po- 

łarnej trwa tak króciutko, że niepodobna 

tracić ami chwili. Ekwipunek do wypraw 

przygotowuje się zazwyczaj na długo 

przed startem. W ciągu długich zimowych 

miesięcy był czas obmyśleć każdy szcze- 

gół. Z nadejściem lała ruszają na półnoć 

wyprawy podbiegunowe po nowe zd0“ 

Co przyniesie lato bieżące? Jaką z ko- 

lei zagadkę wydrą biegunowi badacze? 

morza czy wyspy, nieznane 
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bycze i sukcesy. | 

Co znowu zanotuje w swym dorobku 

prof. Otto Schmidł+ Wkrótce się o tym 
dowiemy. 

      

ile ludzi umiera 
na raka 

Profesor Anticz, prezes i kierownik iu 

gosłowiańskiego Towarzystwa Walki z Ra: 

kiem ustalił, że 150.000 ludzi umiera rocz* 

nie na 'ę chorobę w Stanach Zjednoczo” 

nych, 150.000 w Sowietach, 80.000 w N'em 

czech i 40.000 we Francji. Stan śmiertel- 

ności na raka jest także bardzo duży M 

Jugosławii. W samym Belgradzie, mieście 

o 300.000 mieszkańców, rocznie umiera 

na raka 1.250 ludzi. W związku z tym ro” 

poczęto właśnie budowę w Belgradzie 

wielkiego instytutu do walki z rakiem. 

geuma tykom 

szcżególnie dają się we znaki 
A nagłe i częste zmiany pogody: 

Ą Bóle reumatyczne i S 

A ne ušmierza Togal. Tabli 
FA Togal stosowane w dawkach. 

a po2 = a 4 

ruzy dziennie przynoszą 

uląg wjych cierpieniach. 
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5 Dowiadujemy się z tej 
głównie zasilają uzdrowiska iletniska 

Turystyka na ziemiach północne-wschodnich 
  

„KURJER” [4475] 

Ruch letniskowy — to główne 
koryto turystyki 

Strumyki i rzeki. 

Pisaliśmy niedawno o Wilnie i o 
jego możliwościach turystycznych. Fle 
przecie turystyka na Ziemiach Pół- 
nocno-Wschodnich nie ogranicza się 
tylko do Wilna, nie ogranicza się do 
Grodna, Nowogródka i szlaku Mic- 
kiewiczowskiego, Narocza czy Suwałk 
i Augustowa, Polesia i Białowieży. 
Oczywiście wycieczki krajoznawcze, 
kajaki, włóczęgi piesze, rowery i sa- 
mochody—to dalsze formy turystyki 
na wschód, rozbudowujące się coraz 
bardziej. 

Wszystkie jednak te formy są to 
drobne strumyki, niosące do nas w 
swych nurtach złoto, ale zaledwie w 
drobnych ilościach, które choć sumu- 
ją się w rezultacie w kwoty wcale 
poważne, tym niemniej nie są głów- 
nym nurtem, mogącym zapewnić 
naszym Ziemiom stałe wielomiliono- 
we wpływy. 

Niektóre powiaty województwa 
krakowskiego czerpią z turystyki do- 
chody, przedstawiające się nam jako 

- cyfry astronomiczne. 
Atrakcyjność podgórskich miejs- 

cowości jest bardzo duża, większa niż 
Ziem naszych, ale i wileńskie czy 
nowogródzkie jeziora, rzeki, puszcze, 
poleskie błota—posiadają dla turysty 
z Polski centralnej czy zachodniej 
niewypowiedziany czar. Czar ten trze- 
ba umieć wykorzystać i spieniężyć, 
Nie rozumiemy jeszcze, że możemy 
Wykorzystać potężną siłę, jaką jest 

pęd mieszczucha zmęczonego zgieł- 
kiem miasta do prymitywu i „nie- 

przecywilizowanej* jeszcze 
przyrody. 

Tego prymitywu, dzikich jeszcze 
lasów, malowniczo rozrzuconych za- 
gajników, miejsc do spacerów i bliż- 
Szych czy dalszych wycieczek mamy 
jeszcze obfitość. Na tym odcinku ni- 
ski stan naszego rolnictwa, nie wyko- 
rzystującego każdego skrawka ziemi, 
może być choć pod jednym wzglę- 
dem dochodowy, gdyż bardziej się 
tbliža do pierwotnošci, 

Dlatego Ziemie nasze to 

idealny teren dla letnisk 

zwłaszcza dla ludności nieco mniej 
zamożnej, która nie możę sobie po- 

_ Zwolić na wielkie kurorty, a potrze- 
uje przede wszystkim spokoju, po- 

wietrza, słońca i wody. W Polsce na 
letnisko lub kurację wyjeżdża zaled- 
wie 7 0/5 ogółu ludności naszych 
miast. Tymczasem w Polsce mamy 
około 560 tysięcy rodzin, których 

stan materialny jest taki, że mogą 
one wyjechać nalato, czyli że nawet 

w 30 procentach możliwości finanso- 
We społeczeństwa nie są wyzyskane. 

A przecie jest to sprawa 

zdrowia, pogody i wydajności 
pracy 

| przedstawia olbrzymie znaczenie 
dlą stanu fizycznego i psychicznego 
narodu. To też uświadomienie i pro- 
Paganda powinna owe 70/, skiero- 
Wać latem na wieś. A wszak rodzi 
Się obecnie idea obozów wypoczyn- 
kowych dlą robotników, która stwarza 
nowe olbrzymie możliwości rozwoju 
tuchu letniskowego. 

Dla tych wszystkich przyszłych 
»letników * 

Ziemie Północno-Wschodnie dają 
Wymarzone warunki odpoczynku 
Zważywszv na ich przyrodę, obszerne 
tereny i dużą taniość, Z drugiej stro- . 
ny nasi letni goście dadzą nam grosz 
tak bardzo potrzebny. 

Stanisław Leszczycki w broszurze 
P. t. „Ruch uzdrowiskowo-letniskowy 
W Polsce“ daje ciekawe dane, doty- 
Szące ruchu ludności latem, z który- 
Mi warto jest zapoznać się bliżej. 

broszury, że 

mieszkańcy województw południowo- 
zachodnich, najgęściej zaludnionych, 
Najbardziej uprzemysłowionych Zur- 
anizowanych. Wśród nich na plan 

Pierwszy wybija się Warszawa, która 
kaj z województwem warszawskim 
Ostarcza około */, ogólnej liczby 

Wyjeżdżających. Duża jest rola woje- 
Wództw łódzkiego, krakowskiego i 
Wówskiego, mniejsza zaś poznańskie- 
80, śląskiego i kieleckiego. 
i Ruch uzdrowiskowo-letniskowy kie- 
uje się głównie do województw: kra- 
la ekiego (34 ©/,), warszawskiego 
s „30/,), stanisławowskiego (8,2?/4), 

į oWskiego (7,80/,), łódzkiego (5,80/»), 
inPoMorskiego (5,4°/,). Napływ do 

Dych województw jest mniejszy, 

Mjstąpszy zaś jest w wileńskim, 
poleskim, nowogródzkim 

i tarnopolskim. 
  

Inaczej układają się odsetki ruchu 
letniskowego, gdy pominiemy zdro- 
jowiska i stacje klimatyczne. Wtedy 
na plan pierwszy wybija się woje- 
wództwo warszawskie (25,80/,), kra- 
kowškie (19,70/,), łódzkie (13,80/,) 
i stanislawowskie (8,09/,), 

Województwa wschodnie mają 
ruch słaby, 

nieodgrywający poważniejszej roli w 
gospodarce letniskowej ogėlnopol- 
skiej. 

Zestawienie powyższe podaje pe- 
wne wytyczne dla prowadzenia akcji 
letniskowej w Polsce. Istniejące nasi- 
lenie ruchu wysuwa na pierwsze miej- 
sce te województwa, w których prze- 
de wszystkim należałoby zorganizo- 
wać letniska i utworzyć zawodowe 
związki letnisk. Nasilenie ruchu wska- 
zuje zarazem jaką rolę gospodarczą 
posiada ruch letniskowy dla poszcze- 
gólnych województw, w których na- 
leży nań położyć szczególny na- 
cisk ze względu na dobro danego 
województwa oraz całego Państwa. 
Obroty związane z ruchem  uzdrowi- 
skowo-letniskowym można w Polsce 
szacować na około 120 do 150 mi- 
lionów złotych, dlatego ta tak nowa 
u nas gałąź życia gospodarczego za- 
sługuje na uwagę czynników oficjal- 
nych, samorządu terytorialnego i go- 
spodarczego, instytucji i organizacji 
społecznych, oraz kapitału państwo- 
wego i prywatnego.   Tyle Leszczycki. Ale żeby wyko- 

Piszą do nas... 

rzystać gospodarczo Ziemie nasze ja 
ko teren letniskowy 

trzeba organizacji I przygotowania 
całego społeczeństwa. 

Rodzina, która zamieszka w ja- 
kiejś wiosce wileńskiej czy nowo- 
gródzkiej, zapłaci nie tylko za lokal, 
ale i za każde jajko, za każdy gar- 
czek poziomek, za usługę, za słomę 
do siennika—za wszystko. Dochody 
te będą tym większe, im izby będą 
czystsze, lepiej umeblowane, im wię- 
cej będzie takich atrakcyj, jak place 
do siatkówki, przynęty do rybołóstwa 
wraz z pozwoleniem łapania ryb i t.p., 
a zwłaszcza im prędzej i lepiej gos- 
podynie wiejskie nauczą się gotować. 

Spanie, jedzenie i przygotowanie 
terenu 

to trzy najważniejsze elementy, od 
których rozwiązania zależy przyszłość 
ruchu letniskowego na naszych Zie- 
miach. No i—propagandal Ale pro- 
pagandą najlepszą będą zadowoleni, 
wypoczęci, pełni nowych sił urlopni- 
cy, którzy wśród zakurzonych ulic 
Warszawy czy Katowic będą opo- 
wiadać 2 

O tych pogórkach leśnych, tych łą- 
kach zieionych 

Szeroko nad błękitnym Niemnem 
rozciągnionych; 

Tych polach malowanych zbożem 
rozmaitem... 

W. Т. 

Nowy dyrekt 

  

dr Leopold Pobóg - Kielanowski 

Nowy dyrektor teatru na Pohu- 
lance dwa dni ledwie zabawił w Wil 
nie, tyle tylko, ile trzeba było na naj 
pilniejsze konferencje i rozmowy ofi 
cjalne. Gzasu bowiem nie ma. W tym 

[POKOJE 
TANIE. CZYSTE ł CICHE 

W HOTELU ROYAL 
Warszawa Chmieina 31 

Dla pp. maker „Kurjera Wileńsk,” 
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Polemika w Sprawie „Cyrku” 
domu noclegowego przy ul. Połockiej w Wilnie 
W. Nr 4457  „Kurjera Wileńskiego” | 

z dnia 22 maja br. opublikowany został 

artykuł p. Wacławy Walickiej, podnoszą” 
cy zasługi wychowawcze zakonu B-ci Al- 
bertynėw i misji, jaką ten zakon winien 
spełnić w zakresie opieki nad bezdom- 

nymi. 

Jakkolwiek Zarząd Związku Inwalidów 
Wojennych RP nie może sobie rościć pre 

tensji do tak znakomitych sposobów i sy 
stłemów wychowawczych, jakimi dysponu- 
je Zakon Albertynów, przyznając Szanow- 
nej autorce słuszność niektórych rzeczo- 
wych uwag Jej artykułu, to jednak poczu- 
wa się do obowiązku udzielenia opini pu- 
blicznej pewnych wyjaśnień związanych 
z prowadzeniem I administrowaniem Miej 
skiego Domu Noclegowego przez Zwią- 
zek Inwalidów Wojennych RP w Wilnie. 

W połowie grudnia 1936 r. Zarząd 
Miejski m. Wilna, wskutek licznych skarg 
organów P. P., niedomagań gospodarki 
Miejskiego Domu Noclegowego, wykony- 
wanej przez b-ci zakonnych, i stałych 
awantur wywoływanych przez pijaństwo 
pensjonariuszy tego domu noclegowego, 
powierzył Związkewi Inwalidów Wojen- 
nych RP w Wilnie, administrację Domu 
Noclegowego, opłacając ekwiwalent ry- 
czaltowy na cele administracji. 

Już w pierwszych miesiącach admini- 
strowania, dokonane zostały niezbędne 

inwestycje, remonty, zabezpieczenia itd., 
mające na celu usprawnienie administracji 

zmniejszenie plagi pijaństwa i podniesie- 
nie stanu higieny osobistej pensjonariuszy 
Domu Noclegowego. 

Ustała karofa uprawiana przez b. ad- 
ministratorów Domu Noclegowego, B-ci 
Zakonnych, która, jak twierdzi opinia pu- 
bliczna, zasilała nie fundusze przeznaczo 
ne na poprawienie byłu pensjonariuszy, 
lecz szła wyłącznie na utrzymanie b-ci 
zakonnych, a więc mijała się ze swym ce- 
lem zasadńiczym pomocy dla bezdom- 

nych. 

Czy gospodarka b-ci zakonnych na te 
renie Domu Noclegowego była wydajną 
i odpowiadającą przeznaczeniu zgodnie 
z duchem chrześcijańskim, może o tym 

świadczyć zakaz Jego Excelencji Ks. Ar- 

cybiskupa Metropolity wileńskiego, któ- 
ry zakonowi temu zabronił dalszej pracy 
na łerenie Wilna, a bodajże, że na tere- 

nie całej archidiecezji. 

W tym świetle sprawy, przekonywują- 

ce wywody szanownej autorki artykułu 
nieco tracą na swej wyrazistości, gdyż 
albo nie odpowiadają prawdzie, albo też 
stwierdzają niedostateczną znajomość pro 
blemu w zakresie utrzymywania domów 
noclegowych przez Instytucje Opieki 
Społecznej. 

W szczególności zasługuje na pod- 
kreślenie moment wysunięty przez autor- 
kę artykułu, o zmniejszeniu się frek-   wencji bezdomnych, korzystających z no- 
clegów w Miejskim Domu Noclegowym, 

co zdaniem szanownej autorki ma świad- | cy, lub zwiększenie zapotrzebowania na 
czyć o braku zaufania do administracji 

Miejskiego Domu Noclegowego, względ 
nie o tym, że bezdomni korzystają z licz- 
nych kryjówek złodziejskich i tak zwa- 
nych melin. 

Zdaniem naszym, zmniejszenie się 
frekwencji bezdomnych (artykuł pisany w 
maju 1938 r.) jest naturalnym objawem 

obserwowanych zmian w początkach se- 
zonów budowlanych i robót publicznych, 
przy których pewna ilość bezdomnych, 
otrzymuje pracę. Poza tym przymus bez- 
warunkowego meldowania nocujących, 
jest dla wielu bezdomnych bardzo „krę- 
pujący”, ze względu na poszukiwania 
przez sądy lub władze bezpieczeństwa. 

Niezależnie od tego organa Urzędu 
Wojewódzkiego opracowały szczegółową 
instrukcję, na podstawie której przyjmo- 
wanie bezdomnych odbywa się tyłko do 
godziny 10 (22), a w stosunku do korzysła 
jących z noclegów, stosuje się pewne ry- 
gory np: konfiskata napojów alkoholo- 
wych, aby nie dopuścić do zakłócenia 
spokoju publicznego lub nieszczęśliwego 
wypadku. 

Dalej podnosi szanowna autorka mo- 
ment zupełnie słuszny, że element ko- 
rzystający z Domu Noclegowego, jest naj- 
bardziej podatny na wszelkie odruchy 
społeczne | może się stać zarzewiem ru- 

chów społecznych przy najmniejszym na-- 
weł załargu z sąsiadami na granicy. 

Nie negując słuszności tego momentu, 

uważamy, że każde większe skupienie a 

zwłaszcza skupienie bezdomnych i bez- 
robotnych w Domu Noclegowym, może 
stwarzać podafne warunki do takich od- 

ruchów. я 

Najbardziej skuteczną broń przeciwko 
takim odruchom stanowić może wzmoże- 

nie robót publicznych przez Fundusz Pra- 

э z a я 

Komunikacja kolejowa 
Przygotowania do nawiązania nor 

malnej komunikacji pasażerskiej z 
Litwą są już na ukończeniu. > 

Niebawem, bo juž prawdopodob- 
nie około 20 bm. ruszą.pierwsze po- 
ciągi do Litwy i odwrotnie. 

Jak nas informują polskie wła- 

dze kolejowe zakończyły już przygo 
towania. Po stronie litewskiej roboty 

prowadzone są w bardzo 

tempie i lada dzień zostaną zakoń- 

czone. 
Pociągi z wagonami do Kowna wy 

ruszać będą z Wilna o godz. 6.40 ra- 

no. W Landwarowie wagony będą łą 

czone w jeden pociag wyruszający do 

Kowna o godz. 7,27 rano. 

Nasiępny pociąg wyruszać będzie 
z Wilna o godz. 19, a z Landwarowa 
do Kowna o godz. 19,38. 

Bilet na pociąg osobowy z Wilna 
X 

    
  

szybkim. 

  

rynku pracy na pracowników fizycznych. 

Artykuł p, Wacławy Walickiej nie jest 

odosobnionym odgłosem w prasie, gdyż 
Już w dniu 5 lutego br. p. Gulczyński w 
felietonie radiowym przedstawił radio- 

słuchaczom „dno życia”, jakie widział 
w Domu Noclegowym, oprowadzany tam 
przez braciszka zakonnego. Najwidoczniej 
l p. Gulczyński nie interesował się obec- 
nym stanem i wyglądam Domu Noclego- 
wego, skoro wygłaszając swój felieton o 
udnie życia” przedstawił to, co mogło 
mieć miejsce do grudnia 1936 r. 

Od tej pory zaszły wielkie zmiany na 
korzyść wyglądu i urządzenia Domu 
Noclegowego, gdyż wmoniowano dwa 
głośniki radiowe, zaprenumerowano dwie |. 
gazety codzienne miejscowe, odnowiono 
lokal w granicach kredytów uznanych 
przez Zarząd Miejski, spowodowano, że 
pensjonariusze wzięli udział w rekolek- 
cjach dorocznych i przystępowali da Sa- 
kramentėw Świętych. 

Byliśmy bardzo wdzięczni p. Wacła- 
wie Walickiej, gdyby łaskawie zechciała 
zapoznać się z obecnym stanem rzeczy, 
| następnie udzieliła nam swych cennych 
wskazówek przy epracowaniu planu wy- 
chowawczego lub cyklu prelekcji prze- 
znaczonych dla bezdomnych Domu Noc- 
legowego Miejskiego. 

Współpraca takiej osoby, która wy- 
kazała daleko idące zalnteresowanie się 
problemem bezdon.nych, może dać tylko 
dobre rezulłafy na niwie wychowania 
bezrobotnych i bezdomnych”. 

Zarzęd Powiatowego Koła 
Inwalidów R. P. w Wilnie 

Sekretarz Skarbnik  Przewodn. 

St. Sokołowski P. Ostrowski J. Słomski 
  

między Polską a Litwą 
do Kowna kosztować będzie kl III 
— 5,80 zł. (pośp. 6,60); kl. II — 8.90 
zł. (pośp. — 10.10 zł), kl. I — 13,45 
zł (pośp. — 15.05 zł.). ' 

Ceny te będą ogłoszone w najbliż 
szym tygodniu w „Dzienniku Taryf 
į Zarządzen Kolejowych“. 
5 zi    

5 

or „Pohulanki“ 

  
zrosła ilość młynó 

sezonie sprawy engagements aktor- 
skich zaczęły się wyjątkowo wcześ- 
nie, to też dostawszy teatr w ostat- 
niej niemal chwili musiał nie tracąc 
ani minuty ruszyć w podróż „wer- 
bowniczą“. Werbunek ten zresztą po 
winien się udač mimo spėžniej pory, 
gdyż przewidujący kandydat (który 
przybył nb. do Wilna z gotowym 
planem finansowym i repertuaro- 
wym) zdążył już wcześniej nawiązać 
kontakty z aktorami, którzy — jak 
powiada — gwarantują poziom zaró 
wno artystyczny, jak i moralny. Draż 
liwa jest tu sprawa tych członków ze 
społu wileńskiego, którzy zaangażo- 
wani przez dra Bujańskiego zrezyg- 
nowali z innych możliwości, a dziś, 
po smutnej pamięci perypetiach zos- 
tali z winy miasta, jak to się mówi 

| — na lodzie. Nowy dyrektor przewi 
dywał sobie nowy zespół — to rzecz 
zrozumiała, co jednak nie przeszka- 
dza, że znaczną przynajmniej część 

ich potrafi wkomponować do tego ze 
społu, dla reszty zaś przewiduje moż. 
liwość zatrudnienia w zespole objaz 
dowym, na który podobno moźna do 
stać dodatkowe subwencje. 

Tu podkreślimy od siebie, że opi- 
nia wileńska powinna potraktować 
obie te sprawy żywo i czynnie: nale- 
ży naprawić krzywdę wyrządzoną 
przez kołtuńskie brewerie, należy też 
pomóc nowemu dyrektorowi w uru- 
chomieniu teatru objazdowego które 
go istnienie na ziemiach naszych jest 
postulatem kulturalnym olbrzymiej 
doniosłości! 

Na ogół wszystkie sprawy perso- 
nalne spodziewa się dr Kielanowski 
załatwić definitywnie w ciągu najbliż 
szego tygodnia. Niechętnie natomiast 
mówi nowy dyrektor o swych  pla- 
nach na przyszły sezon. Tyle. że (za 
prawiony w warunkach katowickich) 
główny akcent pragnie położyć na re 
pertuar polski i to z jak najpilniej- 
szym uwzględnieniem współczesnego. 
Przewidziane są liczne prapremiery... 
pożądane — prapremiery autorów wi 
leńskich... Zorganizować teatr tak, bv 
stał się kontynuatorem tradycyj. — - 
razicielem potrzeb kulturalnych i 
dźcem twórczym dla pisarzy wileń- 
skich — oto łakonicznie stręszczone 

ė“ nowego wilnianina. jm. „exposć 

ZZOZ ZAPIS TOSZEK OSAKA 

HOTEL 

„ST. GEORGES“ 
w WILNIE 

Pierwszorzędny =» Ceny przystępne 
Telefony w pokojach 

      
        
    

Wiadomości radiowe 
WSZYSCY PRZY GŁOŚNIKACH 16 B. M. 

Wielka letnia akcja premiowa Pclsk. Radia 

Jeszcze tylko kilka dni dzieli radiosłu- 

chaczy od dn, 16 czerwca, w którym o g. 

17,50 wszyscy, zainteresowani wielką letnią 

akcją premiową Polskiego Radia — usłyszą 

pierwszą audycję tej akcji. W audycji tej za 

poznają się radiosłuchacze z sygnełami wy 

woławczymi rozgłośni regionalnych. 

Przypomnieć należy, że uczestnikiem tej 

akcji może być każdy kto: będzie bez przer 

wy abonentem radiowym w miesiącach czer 

wcu, lipcu i sierpniu b. r.; wysłucha choćby 

jednej specjalnej audycji radiowej, w której 

m. in. nadane zostaną sygnały rozgłośni Pol 

skiego Radia, a więc audycji nadanej w dn 

16 czerwca; wybierze spośród tych sygna- 

łów najbardziej radiofoniczny; wypełni spee 

jalny kupon zamieszczony w tygodniku ra- 

diowym „Antena” i prześle go najpóźniej do 

dn. 1 września br. pod adreesm: Polskie Ra 

dio, Akcja Letnia, Warszawa 1, Mazowiec- 

ka 5. 

W akcji tej zorganizowanej pod hasłem 

radiofonizacji i motoryzacji można zdobyć 

jedną z cennych nagród, na które składają 

się: samochody, motocykle, motorowery, luk 

susowe radioodbiorniki i wiele innych. 

PISARZE © MUZYCE. 

Wielu pisarzy chętnie pisało o muzyce, 

Do bardziej wyróżniających się korzystnie 

na tym polu należał znakomity poeta Cyp- 

rian Norwid, głęboko odczuwający piękno 

muzyki zwłaszcza Chopina. Pogadankę o mu 

zyce z ilustracją muzyczną z płyt wygłosi 

Stanisław Węsławski w piątek 10 czerwca 

o godz. 17,10. 

    

w 

  

Najwięcej w wej. nowogródzkim 
W roku 1937 w okręgu wileńskiej Izby 

Przemysłowo-Handlowej: znacznie wzrosła 

ilość młynów. Gdy w r. 1936 mieliśmy 
2.378 młynów na obszarze czierech pół- 
nocno-wschodnich województw, — 

i 
i i 

i 

drobnymi,  wykupującymi świadectwa 
przemysłowe VIII kategorii, 

Największy wzrcst wykazało  woje- 
wództwo nowogródzkie — 224 nowych 

w ; młynów, następnie województwo poles- 

1937 r. cyfra ta podskoczyła o 430 mły- | kie — 96 młynów i województwa wileń- 
| skie i białostockie — po 55 nowych mły- 

Niemal wszystkie młyny są zakładami 
nów, tj. do 2.808. 

novi.
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finansowanie rzemiosła przez. ih. 
Nakazem, wynikającym ze struk- 

tury gospodarczej naszego kraju, jest 
wzmacnianie zdolności produkcyinej 
przede wszystkim 

drobnych i średnich warsztatów 
wytwórczych. 

W szczególności rola i znaczenie w 
naszym aparacie wytwórczym  rże- 
miosła jako jednej z form produkcji 
przemysłowej, wiążącej znaczną ilość 
rąk roboczych, a według poglądów 
licznych znawców, koniecznej nawet 
przy rozbudowanej produkcji fabrycz- 
nej, stawia je wobec instytucyj kre- 
dytowych jako tę gałąź gospodar- 
stwa, która szczególnie zasługuje na 
pomoc kredytową. 

Wychodząc z tych założeń Bank 
Gospodarstwa Krajowego w r. 1928 
wkroczył na drogę wydatnego popie- 
rania rzemiosła, uruchamiając specjal- 
ne kredyty rzemieślnicze za pośred- 
nictwem komunalnych kas oszczęd- 
ności i spółdzielni kredytowych na 
zaspakajanie potrzeb obrotowych i 
drobnoinwestycyjnych z wyłączeniem 
celów konsumcyjnych. 

Formy finansowania rzemiosła i 
warunki w okresie ubiegłych lat 10 
były różne, zależnie od aktualnych 
na tej przestrzeni czasu ogólnych 
warunków kredytowych i pieniężnych. 
Ostatnio od połowy 1935 r. przyjęto 
formę 

kredytów redyskontowych, 
w których ramach przyjmowane są 
od komunalnych kas oszczędności 
i spółdzielni kredytowych weksle rze- 
mieślnicze, zabezpieczające udzielone 
przez te instytucje kredyty dla rze- 
miosła. 

Wysokość kredytu na jeden war- 
sztat rzemieślniczy wynosi od 2.000 zł. 
do 4.000 zł. w zależności od rejonu 
gospodarczego. Okres jego spłaty 
obejmuje 6 do 10 kwartałów, przy 

„ćzym przy wyznaczaniu go brany jest 
pod uwagę czas trwania produkcji 
wzgl. obrotu w danej gałęzi rzemio- 
sła. Oprocentowanie kredytu wynosi 
obecnie 60/,, z czego 2*/, przypada 
dla Banku Gospodarstwa Krajowego, 
zaś 3!/,0J, stanowi marżę procentową 
instytucji kredytu społecznego, udzie- 
lającej kredytu. ‚ 

Licząc się z poprawą koniunktury, 
powodującą wzrost zamówień i obro- 
tów w warsztatach wytwórczych, atym 
samym wzrost zapotrzebowania kre- 
dytowego ze strony rzemiosła, jak 
również biorąc pod uwagę wzrost za- 
interesowania kredytami rzemieślni- 
czymi instytucyj kredytu społecznego, 

ogólny kontyngent kredytów rze- 
mieglniczych na rok 1938 zwiększył 
Bank Gospodarstwa Krajowego o 
50/,, t. j. do sumy 15 milionów zł, 

Według stanu na dzień 31 marca br. 
w kontyngencie tym przyznano kre-   

dytów na sumę 10 mil. zł, z których 
wykorzystano do tej daty 66"/,. 

Poza finansowaniem indywidual- 
nych warsztatów rzemieślniczych i 
drobnego przemysłu Bank Gospodar- 
stwa Krajowego udziela finansowego 
poparcia organizacjom handlowym 
rzemiosła, jako podnoszacym jego 
zdolności produkcji i handlowe. 

Przedmiotem stałego zaintereso- 
wania samorządu gospodarczego rze- 
miosła i właściwych resortów rządo- 
wych jest 

sprawa kredytów inwestycyjnych 
dla rzemiosła. 

Bank Gospodarstwa Krajowego bada 
obecnie możliwości uruchomienia 
tych kredytów i przypuszczać należy, 
że znajdą one formę pozytywnego 
rozwiązania. 

  

  

Dzieci z Polesia u P. Marszałka Śmigłego-Rydza 

  

Przedstawiciel dzieci prużańskich wita Pana Marszałka Śmigłego Rydza. 

RPT TITAN TSEEST SRS NIK 

KRONIKA 
  

  

      
  

CZERWIEC Dziś: Małgorzaty Kr; 

1 0 Jutro: Barnaby Hp. 

ё Wschód słońca — g. 2 m. 45 

Piątek | zachód słońca — g. 7 m. 50 

NOWOGRÓDZKA 

— Wystawa obrazów. Staraniem Związ 

ku Pracy Obywatelskiej Kobiet w Nowogró 

dku w dniu 12, 13 i 14 czerwca 1938 r. w 

sali „Ognisko“ odbędzie się „Wystawa ob- 

razów* — Spółdzielni Polskich  Artystek 

Piastyczek „Sztuka i Praca* z Warszawy. 

Uroczyste otwarcie wystawy w niedzie 

lę o godz. 12. 

— Na „Dni Morza* do Gdyni 1 na Po- 

morze. Tegoroczne „Dni Morza”, które tra- 

dycyjnie poświęcone będą powszechnej zbiór 

ce na FOM i propagandzie spraw i potrzeb 

polskiej siły zbrojnej na morzu, będą miały 

swój uzupełniający wyraz uie tylko w wiel 

kich manifestacjach na wybrzeżu ale i na 

całym Pomorzu. 

Pomorze, najbliższe zaplecze jako droga 
de polskiego morza, zazwyczaj omijane jest 

przez tych wszystkich, którzy jadą poznać 

wybrzeże i nawiązać bezpośredni kontakt z 

życiem i pracą polską w Gdyni i Gdańsku. 

Tej samej znajomości wymaga życie Pomo 

rza, które bardziej od innych województw 

musi odczuć żywą łączność ze wszystkimi 

ziemiami Polski. Dlatego też w tym roku 

Liga Morska i Kolonialna organizuje zjazdy 

i wycieczki na Pomorze, które zakończone 

będą obchodami w Gdyni. Zarząd Okręgu 

L. M K. Ziemi Nowogródzkiej, chcąc uprzy 

stępnić jak najszerszym warstwom  społe- 

czeństwa z Nowogródczyzny udział w tych 

uroczystościach, organizuje z inicjatywy Ko 

PASTA 

Nowogródczyzna przygotowuje sie 
do wielkiej konferencji gospodarczej 

Jak się dowiadujemy, sfery prze- 
mysłowo-handlowe ziemi nowogró: 
dzkiej w porozumieniu z Wileńską 
Izbą Przemysłowo-Handlową opraco- 
wują memoriał, który będzie wyra- 
zem bolączek oraz postulatów w dzie 
dzinie gospodarczej województwa no 
wogródzkiego. 

"ny na wielkim zjeździe 
Memoriał ten ma być wykorzysta 

gospodar- 
czym, który odbędzie się mniej wię 
cej w połowie lipca rb. w Baranowi- 
czach przy udziale niektórych mini- 
strów resortów gospodarczych oraz 
przedstawicieli Wileńskiej Izby Prze 
mysłowo-Hanadlowej. 

  

mitetów Obwodowych „Dai Morza* omónio 

ne powyżej wycieczki grupowe powiatami, 

stowarzyszenia, związki, organizacje zawo- 

dowe i społeczne proszone są o zainiejowa- 

nie tego rodzaju wycieczek spośród swych 

rzłońków i ich rodzin i zgłaszanie ich do 

Zarządów Obwodowych Ligi Morskiej i Kolo 

nalnej, mających swoje siedziby we wszyst 

kich miastach powiatowych województwa. 

Przypuszczalna zniżka kolejowa wahać 

się będzie w granicach 50 proc. do 75 proce. 

Karty uczestnictwa dla tych wycieczek zos 

łaną przesłane przez Kosnitet Główny „Dni 

Marza*. Nieprzekraczalny termin zgłoszeń 

upływa z dniem 15 czerwca rb. 

Pożądane jest, aby wycieczki wystą- 

piły jako reprezentacje swych organizacyj I 

dzielnic regionalnych, a więc w miarę moż 

ności w mundurach ze sztandarem, orkie 
strą, w strojach regionalnych i z odpowiedni 

mi -transparentami, 

— Wieczór Śląski. Uczenice Państw. Gim 

nazjum im. Emilii Plater w Sosnowcu wystą 

pią dziś (10 bm.) w sali kina miejskiego 

z Nowogródku z inscenizacją pt. „Wieczór 

śląski”, 

— Prowizoryczny rynek. Jak słychać, Za 

rząd Miejski wydzierżawił od p. inż, Roma 

nowicza vis a vis sądu półtora ha placu, 

na którym ma być wkrótce urządzony pro 

wizoryczny rynek. Spodziewać się więc na 

leży, że postój furmanek 'w śródmieściu 

wkrótce będzie zakazany. 

LIDZKA 

— GROŹNY POŻAR W ŚRÓDMIEŚCIU. 

B bm. o godz. 9,30 rano wybuchł pożar przy 

ulicy Mjr. Mackiewicza w Lidzie. Zaalarmo 

wana straż pożarna rozwinęła akcję ratun 

kową, która ze względu na podziurawione 

węże była bardzo utrudniona. Pożar zagra 

żał łaźni, trzem budynkom mieszkalnym, Re 

sursie Polskiej, hotelowi „Dagmara* oraz 

biurom melioracyjnym, W czasie akcji ra- 
tunkowej szereg strażaków odniósł ogólne 

pokaleczenia. Ogień strawił trzy składy na 

leżące do Budina, Resursy Polskiej i Orech 

wy, oraz dachy niektórych domów mieszkal 

nych. Przyczyna pożaru na razie nieustalo 

na. 
— Zatrzymanie przemytnika tytoniu. — 

W Werenowie policja, czatując na przemyt- 

ników, zatrzymała jadącego na rowerze z 

workiem tytoniu osobnika, który podał się 

  

za Franciszka Cybulskiego. Zatrzymany о$- 

wiadczył, iż worek z tytoniem otrzymał w le 

sie od niejakiego Adamonisa do sprzedaży. 

W wyniku dochodzenia uśtalono, iż zatrzy 

raany Cybulski podał fałszywe nazwisko. — 

Okazało się, że jest to złodziej-recydywista, 

Franciszek Matujzo. Przemytnika tytoniu 

osadzono w areszcie. 

— Regulacja placu rynkowego. Plac ryn 

kowy w śródmieściu po przeniesieniu ryn- 

ku na Wygon doczekał się regulacji. Wszyst 

kie stragany zostały przesunięte na środek 

placu, który otrzymał nową nawierzchnię z 

Kostki kamiennej. Mimo przeniesienia targo 

wicy na inne miejsce za miasto, rynek śród 

miejski przeznaczony został wyłącznie dla 

straganów i artykułów  warzywno-nabiało- 

wych. 
— SAMOBÓJCZYNI. — 59-letnia Bro- 

nisława Wełanowiczowa zamieszkała w Li- 

dzie przy ul. Orlicz-Dreszera 27 usiłowała 

pozbawić się życia przez wypicie większej 

ilości esencji octowej. Stan desperatki jest 

ciężki. Przewieziono ją do szpitala powiato 

wego w Lidzie. Przyczyna desperackiego kro 

ku no rszie nie ustalona 

NIEŚWIESKA 
— Dziatwa kupuje granatnik dla KOP-u. 

Dziatwa szkoły powszechnej w pogranicz- 

nym miasteczku Kleck z groszowych ofiar 
zebrała kwotę 600 zł. Za pieniądze te dzieci 

uchwaliły zakupić granatnik dla miejscowe 

go oddziału Korpusu Ochrony Pogranicza. 

Przekazanie daru na dozbrojenie armii na- 

stąpi w najbliższym zzasie, przy udziale ro 

dziców i przedstawicieli władz i zrzeszeń 

społecznych. 

— Nowa rasa drobiu. W roku ub. roz- 

powszechnione zostały na terenie pow. n'eś 

wieskiego w liczbie około 3 tys. szt. kury 

rasy susexsów. Gatunek ten zaaklimatyzował 

się doskonale i już obecnie na targach sprze 

dawane są okazy kogutów tej rasy, których 
waga dochodzi niekiedy do 5 kg. Obecnie 
crganizacje rolnicze rozpowszechniły maso 

wo w terenie przy pomocy jaj wylęgowych: 

kaczki „pikinki* i indyki brązowe „mamu 

ty“. Sprowadzono w tym celu kilka tysię- 

cy jaj. Okres wylęgowy wykazał, że szlachet 

ne te odmiany drobiu doskonale rozwijają 

się w naszym klimacie. 

— Pchełka ziemna. Na terenie gminy po 

granicznej Zaostrowiecze pojawiła się w. wie 

iu działkach obsianych Inem w dużej ilości 

pchełka ziemna. Pasożyt ten niszczy młode 

roślinki Inu obgryzając wierzchołki. Rolnicy 

pchełkę ziemną niszczą przy pomocy zimnej 

wody, którą skrapiają łany Iniane. 

— 100 kg. chleba, Właściciel nowouru-   
chomionej mechanicznej piekarni w N'eš- 

oł 

wieżu Kraszewski Mieczysław zaofiarował 

100 kg chleba na wyżywienie młodzieży 
czerwonokrzyskiej, która przybędzie w licz 

kie ponad 600 osób na zjazd w okresie ty* 
godnia PCK do Nieświeża. P. Kraszewski 
apeluje tą drogą do innych przedsiębiorców 

i handlowców aby składali na ten cel ofiary 

w postaci artykułów żywnościowych, na teh 

cel. 

— Przystań w Zaostrowieczu. Oddział Ll 
gi Morskiej i Kolonialnej w pogranicznej 

wsi Zaostrowiecze otrzymał od oddziału nie 

świeskiego 200 zł. subsydium na budowę 

przystani rzecznej na rzece Łań W ciagll 

bieżącego sezonu przystań zostanie oddana 

do użytku. Władze administracyjne idą na 

rękę poczynaniom L. M. i K., budząc tym 

samym zainteresowanie miejscowej ludnoś- 

ci nie tylko sportem wodnym lecz i sprawś 

mi obrony morskiej. Zaostrowiecze przodu 

Je w szlachetnych poczynaniach i iniejaty* 

wie rubieżom wschodnim. 

BARANOWICKA 
— Imprezy w Parku Miejskim. 5 bm. bf 

odbyła się zabawa taneczna w Parku Mid 

skim, urządzona przez Polski Czerwony 

Krzyż, Dochód w sumie 170 zł. przeznaczo 

no na sprawy organizacyjne. 

W dn. 6 bm. odbyła się znowuż zabawa 

w Parku Miejskim, urządzona przez Ksł0 
Przyjaciół Harcerek. Dochód w sumie 119 

zł .i 60 gr. przeznaczono na harcerstwo.   — Otwarcie 1 poświęcenie drukari 

chrześcijańskiej. 7 czerwca br. odbyła się 3 

w Baranowiczach uroczystość otwarcia i P9 

święcenia pierwszej drukarni chrześcijań* 

skiej. Do lokalu drukarni przy ul. Szeptyć 

kiego 66 przybyło sporo przedstawicieli or 

ganizacyj, władz samorządowych i miejskich 

na czele z wicestarostą Paźniewskin i but 
mistrzem L. Wolnikiem, oraz dużo innych 

zaproszonych gości. Poświęcenia nowootwaf 

tej drukarni dokonał ks. dziekan Borysiuk: 
Następnie goście udali się do Ogniska Ur2% 

dniczego na herbatkę. 

— ŻELAZNYM DRĄGIEM. Gdy pasącj 
na swym polu konie m-c wsi Talminowicz 

gm, niedźwiedzkiej Tatarynowicz Adamt 

zdrzemnął się, napadH na niego m-cy tejże 

wsi Antoni 1 Władysław Korszunowie i po 

bili go żelaznym drągiem z zemsty, że świa 

czył przeciwko nim w sądzie. 

WILEJSKA 
— Poświęcenie szkoły. W pierws) 

dzień Zielonych Świąt, w przygraniczn 
wsi Soczewce, odbyło się bardzo uroczy” 

słe poświęcenie szkoły, wybudowane 

przez miejscowe Koło Rodziny Wojsko” 
wej. W uroczystości wzięli udział starosła 
powiałowy, dowódca miejscowego KOP! 

inspektor szkolny, wojsko, strzelcy, strzel 

czyki, dziatwa kilku szkół powszechnych, 
goście z Wiłlejki i liczne rzesze miejsco” 
wej ludności. Po mszy polowej odbyło 
się uroczyste poświęcenie szkoły, poć” 
czas którego wygłoszono kilka przemó* 
wień, poczem odbyły się produkcje dziś* 
twy szkolnej, orkiestry wojskowej i orki?“ 

stry wiejskiej. Wieczorem wyšwieilono na 
otwartym powietrzu film. 

— Pożar lasu. W dniu 6 bm, od įsk? 
przechodzącego pociągu powstał pożar Jast 

państwowego nadleśn. Wilejka, leśn. Rze 

ki, tuż przy leśniczówce Bohdanowo-Rzć*" 

ki. Spaliło się około 4 ha młodego lasu 3 

Zawdzięczając szybkiej i energicznej ak% 
ratowniczej: Pol. Państyv, z Kurzeńca, 14° 
leśnicz. Szokalskiego, miejscowego leśnic? 
go, gajowych oraz ludności z pobliskich 

sek, pożar został umiejscowiony, dzięki 

mu dało się uratować leśniczówkę, która 

czona lasem i z powodu nadzwyczajnej s 

szy oraz wiatru była w poważnym niebezp” 

czeństwie. Zaznaczyć trzeba, że akcja ratu? 

kowa byla bardzo utrudniona z powodu p 

ku studni i wody na leśniczówce. Straty 

noszą około 3000 zł. 

е 
oto 
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Н ОМ ВЛ 
Oto on! o! juž blisko! 

Dobiegłem. I omałom nie zapłakał ze złości i roz- 

czarowania. 

  

To szare skały najaczyły wśród zielonych mchów. 

Byłem oszołomiony. Oparłem się plecami o ten 

ydym*, by nie upaść. 

Szedłem dalej. Już niedaleko morze... 

Była już g. wpół do 5 gdym je dosięgnął. Tu się 

skończyła moja drożyna. Nie bacząc na spóźnioną 

porę, postanowiłem dotrzeć do ujścia fiordu. Szedłem 

na zachód. 
O g. 5, wlazłszy na wzgórze, znów zauważyłem 

wejście do fiordu. Pustynnym i bezludnym wydawał 

się w tym miejscu fiord. 

— Dobrze, jeżeli dotrę tam po zygzakowatej li- 

nii brzegu przed nastaniem zmierzchu. Lecz cóż da- 

dalej. Ludzi tam nie spotkam. Ludzie może się znaj- 

dują dopiero w końcu fiordu. Jest to cały dzień drogi. 

Co robić? Czy mogę bez wszelkich uprzedzeń po- 

rzucić żonę samą na całe dwie doby, a może i dłużej? 

W uszach mi brzmiały jej ostatnie słowa: 

— Tylko prędzej przychodź z ludźmi. 

Co się dzieje z nią w tej chwili? Może już krwo- 

tok.. e Ч $   
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! Rozpacz ogarnęła mię po. tej myśli. 

A jeśli pod tym względem wszystko pomyślnie, 

to czy posiada ona na tyle siły, by wyjść z namiotu 

i napić się chociażby wody. 

A jeżeli, dobywając resztki sił, wyjdzie z na- 

. miotu podczas przypływu morskiego i ujrzy, że do- 

stęp do źródła zamknięty? Wszak nie uprzedziłem 

ja, że dostęp wolny jest tylko podczas odpływu. Co 

się z nią stanie bez kropli wody? Może gdy wrócę 

do niej z ludźmi, będzie już za późno!? Ё 

— Tylko prędzej przychodź z ludźmi! — znów 

przypomniały mi się jej słowa. 

Co się z nią będzie działo, jeżeli nie wrócę i dziś 

i jutro? Co się jej będzie zdawało? Czy nie pomyśli, 

że zginąłem? : 

Czy będzie mnie cierpliwie czekała, czy ostatka- 

mi sił ruszy na poszukiwanie ludzi i mnie, 

  

Gdzie wtedy mam ją szukać. 

Od tych myśli dreszcze mną wstrząsały, chociaż 

ubranie było już suche, a słońce przygrzewało nie- 

zgorzej. : 

— Tylko prędzej wracaj z ludźmi! — brzmiało 

mi w uszach. 

Lecz z czym do niej wrócę? 

Z wiadomością, że ludzi nie znalazłem? 

Z relacją, że brzeg jest niezaludniony i bezpłod- 

ny? Że nawet grzybów i jagód tutaj nie ma? 
Z tym, że nam tu grozi głodowa śmierć?   

Z czym wrócę? 

Co czynić? 

    
   
   
   

Jeżeli wrócę, to będzie bezowocnie stracony je 

den dzień, być może decydujący dla Haliny. 

Lecz skąd mogę mieć pewność, że w końcu fiordu 

znajdę ludzi? 

Myśli plątały się w głowie, wyżwarzając chao* 

„Jeżeli ginąć, to razem* — przypomniały mi se 
jej słowa. 

Wracałem. | 

Przed zapadnięciem ciemności powinienem wyró” 

cić do niej. Przyśpieszyłem kroku. 

Wzdłuż brzegu raz po raz pojawiały się wyd”. 
fane drożyny, lecz ludzi nie napotykałem. Czas” 

drożyny te doprowadzały mię do szałasów. Zachod?” 

łem do wnętrza. Lecz nie nowego w nich nie znajd” 

wałem. Takie same urządzenia wewnętrzne, też sam 

gazety przeważnie z datą czerwcową. Pudełka od każ 

pałek i papierosów fińskich, puszki od konserw iba 

ki od nafty. Oto wszystko. U wejścia znajdywało, 
drzewo opałowe. Wziąłem to pod uwagę. A więc 3 

na będzie rozpalić ognisko, ogrzać się i dać syB0 

alarmowy. SĄ 

W jednym z szałasów znalazłem nawet ins 

i żarówkę elektryczną pod stołem. Zapewne 

darz przywoził ze sobą akumulator. 

talac 
gosp” 

(D. c. n).



  

- Woda i las 
to nie wszystko 

Wyjechali. Od tego kurzu, od 
rozpalonych chodników, od dusznych 
kamienic, od hałasu miasta uciekli 
na wieś. 

— Mój mąż dostał w tym roku 
Wcześnie urlop — chwaliła się pani 

 Zadrożyńska — A pogoda taka pięk- 
na. Przynajmniej choć z kawałka la- 
ła skorzystamy... 

Państwo Zadrożyńscy zabrali ze 
sobą moc rzeczy. Bo wiadomo i na. 
wsi trzeba mieć wygodę. Swieże po- 
 Wietrze świeżym powietrzem, ale w 
folwarku przyda się składany leżak, 

„Eieply pled i prymus. Nie będzie 
przecież człowiek siadywał stale na 
twardych ławkach w parku, spał pod 
derkami i rozpalał dużego kuchen- 
nego pieca dla usmażenia jajecznicy. 

„„ Można powiedzieć, że państwo 
 Zadrożyńżcy przywieźli z miasta do 
folwarku „cały swój dom*. Wiele 

. Tzeczy oczywiście zabrali na wieś nie- 
potrzebnie. Fle niech tam, dobrze 
mieć pod ręką nawet tylko dla kap- 
rysu ten przedmiot, do którego się 

 przyzwyczaiło. 
'__ Samopoczucie doskonałe. Pod bo- 

em piękny sosnowy las. Tuż przy 
abuć. an'ach folwarcznych duży 
staw. Oddychanie żywicą, jeżdżenie 
łódką — to prawdziwe rozkosze dla 

_ mieszczucha. Majestatycznie chwieją 
się zielone czuby drzew, łagodnie fa- 

luje zboże, oczy nie mogą nasycić 
Się dowoli temi widokami. 

f W takim upojnym uniesieniu mi- 
 nął pierwszy tydzień. Już we wtorek 
Następnego tygodnia pan Zadrożyń- 

! poczuł, że ogarnia go nawpół 
wiadome uczucie czegoś w rodzaju 
nudy. Tu nuda? Czyżby? A jed- 
nak... (Ulrządzono zabawę taneczną 
W folwarku. Sproszono okolicznych 
gości, Ale na niewiele to się zdało. 

„ — Wiesz — mówił nazajutrz pan 
| rożyński do żony — ten stary 
charczący potefon odebrał mi humor. 

a przy nim mogła być zabawa. 
R tąk chciałoby się posłuchać dob- 
lej muzyki. — Ej, sam ty wiesz cze- 
go chcesz — skarćiła go żona... 

>, — O, już.wiem. Wiem. czego mi 
brakuje — wykrzyknął. po chwili. — 
Przywieźliśmy tu moc rupieci i gra- 

w, a nie zabraliśmy rzeczy najważ- 
NL L zabraliśmy radja. Jak 
"Można bylo o tym zapomnieć, Właś- 
nie "dzić e A komodzie 
Popsuty „Detefon*. To. mi odrazu 

Przypomniało. Jutro jadę do miasta 
bi ywożę nasz lampowy radjood- 

ornik. W folwarku jest antena, 
gc „z instalacją nie będzie kłopotu. 

€dziemy mieć i dobrą muzykę i 
domości, co się dzieje na świecie. 
tak człowiek siedział tu, nic nie 

edząc... 
Pan Zadrożyński, mimo, że miał 

_ Już czterdziestkę, począł skakać z ra- 
 dości, jak dziecko. Wpadł w zach- 
_ Wyt nad swojem nagłym odkryciem. 
| — |] letni program Polskiego Rad- 
_ Ja bardzo ciekawy. Dużo niespodzia- 
| Nek. Słuchając uważnie  audycyj, 
Można wygrać motocykl, a nawet sa- 

  

          

pochód, Słowem przyjemne z po- 
ecznym... 
Gdy zjawiło się na folwarku kwad- 

e pudło aparatu wszyscy mieli 
_ Wielką uciechę. 

| — Teraz mi niczego już nie brak 
 — powtarzał pan Zadrożyński. Natu- 

S$ mam pod nosem i kontaktu ze 
 fwiatem kulturalnym nie zerwałem. 

pomyśleć, gdybym nie przypomniał 
jobie o radju — urlop byłby nudny 
- zmarnowany. 

__ Słysząc i widząc to wszystko sta- 
Ty właściciel folwarku też postanowił 

_ Nabyć sobie lampowy radjoodbiornik. 
— Gdy letnicy wyjadą i swój apa- 

 Tat ząbiorą, będę miał własny. Przy- 
A się na zimowe długie wieczory — 
edytował. — A następnego lata 
lęki radju moją „daczę* goście 
cej cenić będą. 

  

   

    

   
     

   
  

„Pies policyjny „Mignoa” przyczynił się 
M nocy do wykrycia większej kradzieży, 

Onanej na Zwierzyńcu, 

Przy pomocy wybicia szyby złodzieje 
dostali się do mieszkania Kazimierza 

а8гсгипа, skąd wykradli garderobę warto 

ER 700. zł. Domownicy spostrzegli kradzież 

w wczoraj rano, gdy obudzili się ze 

s kradzieży niezwłocznie zaalarmowano 

Е ь‚::'і'_і Šiedezy. Na miėjsce wypadku przy 

np kilku wywiadowców z psem  policyj- 

teg „Mignon“, który szybko wpadł na 

L gai p Poprowadził wywiadowców A AE 

Sy k es ślady magle urwaly się. Świad 

ла 0 o tym, że złodzieje przedostali się 

A na drugi brzeg rzeki. Policjanci wraz 
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bz *M również przeprawili się na drugi 

. 7» gdzie poprowadzono dalsze poszuki 

   

dziś i jutro odbywa się w* Wilnie Zjazd 
Społeczny Ziemianek i Ziemian Kreso- 
wych w sali Izby Przemysłowo-Handlowej 
przy ul. Mickiewicza 32. 

PROGRAM ZJAZDU. 

Dnia 10 czerwća 1938 r. 

Godz. 10.00 — Nabożeństwo w koś- 
ciele św. Jerzego przy ul. Orzeszkowej. 

Godz.. 11.00 Ofwarcie zjazdu. 
„Obowiązki organizacyjne i społeczne 
Ziemiaństwa” — referat ks. Andrzeja Sa- 
piehy, prezesa Zw. Ziemian we Lwowie. 
„Wytyczne i organizacja współpracy Zie- 
mianek i Ziemian” — referat p. Eleonory 
Czarnowskiej, prezeski- Związku Ziemia- 
nek w Warszawie. Dyskusja. 

Godz. 15.00 „ Przerwa obiadowa. 
Godz. 17.00 — „Zasady etyki ziemiań- 

ESET * 

KRONIKA 
WILEŃSKA 

— Przewidywany przebieg pogody w-g 

PIM do wiecz. dnia 10 bm.: 

Przejściowy wzrost zachmurzęnia aż do 

burz, postępujących od zachodu kraju, po 

czym ponowne polepszenie się stanu pogo- 

dy i lekkie ochłodzenie. 

Na ogół słabe, lecz w chwilach zaburzeń 

silniejsze wiatry najpierw z kierunków po- 

łudniowych, potem skręcające na zachód, 

Widzialność dobra. 

DYŻURY APTEK, 
Dziś w hocy dyżurują następując 

apteki: * 
Sapożnikowa (Zawałna 41); Rodowi- 

cza (Ostrobramska 4); S-ów Augustow- 
skiego (Mickiewicza 10); Narbutta (Św. 
Jańska 2); Zasławskiego (Nowogródz- 
ka 89). 

Ponadto stale dyżurują następujące 
apteki: Paka (Antokolska 42); Szantyra 
(Legionowa 10) i Zajączkowskiego (Wi- 

tołdowa 22). : 

Hotel EUROPEJSKI 
w WILNIE 

Pierwszorzędny — Ceny przystępne 
Telefony w pokojach. Winda osobowa        

OSOBISTE 
— Wyjazd kuratora. Kurator okr. szkoł 

nego wil. M. B. Godecki wyjechał 9 bm. 

w sprawach służbowych do Warszawy. 

MIEJSKA. 

— Kostka kamienna na W. Pohulance. 
W tych dniach do Wilna nadszedł z ka- 

mieniołomów wołyńskich większy  tran- 

sport kostki kamiennej, zakupionej przez 

Magistrat wileński. 

Kostka fa zostanie zużytkowana na 
budowę nowoczesnej jezdni i regulację 

ul. W. Pohulanki na odcinku od ul. Za- 

walnej aż do cerkwi. 

Roboły zosłaną rozpoczęte pod ko- 

niec bieżącego miesiąca. 
„— Likwidacja ostatnich straganów na 

rynku Drzewnym. W najbliższy ponie- 
działek Magistrat zniesie pozostałych 38 
straganów mięsnych na rynku Drzewnym. 

Zniesienie tych straganów zostało na sku- 

tek interwencji zainteresowanych handla- 

rzy odroczone do czasu ukończenia bu- 

dowy straganów przy ul. Straszuma, gdzie 

skoncenirowany będzie handel mięsem. 

Rynek Drzewny zmieni odłąd swój 
charakter i będzie tam jedynie uprawiany 
handel z koszyków i stoisk ruchomych, 

fak jak to juz ma miejsce na rynku Łu- 
kiskim. 

— Handlarze Interwenlują 0 zezwo- 
lenie na sprzedaż na rynkach manufakiu- 
ry I galanterii. W związku z uchwaleniem 

przez Zarząd Miejski nowego regulaminu   
  

dla rynków wileńskich tzw. wielkich i ma 
REECERSE SECA 

Pies „Mignon“ 
rzyczynił się do wykrycia kradzieży 

— 5 km. prowadził wywiadowców do meliny złodziejskiej 
wania wzdłuż brzegu. W ten sposób przeby 

to drogę długości blisko 5 klm., kiedy „Mi 
gnon* znowu wpadł na ślad i zaprowadził 

wywiadowców do meliny znanego złodzieja 

Adama Downara, który dopiero przed dwo 

ma tygodniami został zwolniony z Łukiszek 

po odbyciu paruletniej kary za kradzież. 

Prawdopodobnie jednak Downar zauwa 

żył zbliżających się wywiadowców, zdążył 

bowiem zbiec, zanim policjanci dotarli do 

jego mieszkania. Węch „Mignona' nie zwiódł 

wywiadowców. W opuszczonej melinie zna 

leziono wszystkie rzeczy, pochodzące z kra 

dzieży w mieszkaniu Kazimierza Wasz?zuna. 

(4). 
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©opierajcie pierwszą w Kraju Śpół- 

dzielnię Śrzeciwgrużliczą w powiecie 

wileńsko-trockim   

Zjazd ziemian w Wilnie 
W dniu 10 i 11 czerwca rb., fo jest | skiej”  referai księdza prałata prof. 

Waleriana Meysztowicza. Dyskusja, Skła- 
danie wniosków. 

Dnia 11 czerwca 1938 r. 

Godz. 7.45 — Wycieczka do Wielkich 
Solecznik — zbiórka na placu Orzeszko- 
wej. 

Godz. 8.00 — Odjazd autobusem do 
Wielkich Solecznik, : 

Godz. 14.00 — Powrė; do Wilna — 

obiad. 
Godz. 16.00 — Dalszy ciąg zjazdu — 

uchwalenie wniosków, 
Godz. 17.00 — „Схата kawa” Zie- 

mianek w Klubie Szlacheckim przy ul. 
Mickiewicza 19 piętro |. ° 

W. zjeździe mogą brać udział również 
nie zrzeszeni w Związku po zaopatrzeniu 
się w karty wstępu, które Zarząd wydaje 
przy wejściu do zjazd. 

  

łych targów, dowiadujemy się, że handla- 
rze manufakturą i galanterią postanowili 
w najbliższym czasie wysłać do władz 

wojewódzkich delegację. W związku ż 
tym, że .handel tymi artykułami został na 
rynkach w myśl nowego regulaminu za- 
kazany delegacja będzie prosiła o udzie- 
lenie zezwolenia na dałsze konfynuowa- 
nie na rynkach handlu zarówno manufak- 
turą jak i galanterią, 

Rewizja gospodarki miejskiej. 
Miejska Komisja Rewizyjna zakończa obec 
nie kontrolę gospodarki miejskiej za rok 
budżetowy 1936/37. W najbliższym cza- 
sie za okres ten sporządzony zostanie 
protokuł sprawozdawczy, który podany 
zostanie do wiadomości Rady Miejskiej. 

ARADEMICKA 
— Ćwiczenia Legii Akademickiej. W 

dniu 11 czerwca br. odbędą się ostatnie 
ćwiczenia Legii Akademickiej w bieżącym 
roku akademickim. 

Zbiórka dla komp. 1 i 2 w koszarach 
| Bryg. w rej. nowych bloków o g. 7.30. 

Dla 3 i 4 komp. na Zakrecie przed 
wejściem na wojsk, cm. niem, o g. 14. 

Żołnierze 3 i 4 komp. zabierają ze so- 
bą bloki meld., względnie notesy, ołów- 
ki i linigki milimetrowe. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Dzieło M. B. Powołań. 10 bm. o g 

6 po poł. w sali Sodalicyjnej przy ul. Zam 
kowej 8 odbędzie się zebranie ogólne człon 

ków Dzieła Matki Boskiej Powołań, na któ 
re są proszeni członkowie Dzieła oraz sym 
patycy. 

RÓŻNE 
— Komitet Rodzicielski i Kierownict- 

wo Publ. Szkoły Powsz. Nr 6 w Wilnie 
składa niniejszym -. wyrazy -- serdecznego 
(gorącego) podziękowania p. prof. dypl. 
Felicji Sykore-Załuskiej i członkom zespo- 
łu studium śpiewu solowego, które. p. 
F. Sykore-Załuska prowadzi, za bezinte- 
resowne zorganizowanie koncertu w dn. 
21.V. 1938 r. 

— Komitet Rodzicielski i Kierownict- 
wo Publ. Szkoly Powsz. Nr 6 skfada ser- 
deczne podziękowanie Rodzinie Wojsko- 
wej w Wilnie za prowadzenie przez sze- 
reg lat świetlicy przy szkole, z której ko- 
rzystało 85 najbiedniejszych uczniów. W 
świetlicy poza pomocą w odrabianiu lek- 
cyj i rozmaitymi godziwymi rozrywkami 
uczniowie dostawali także obfite i smacz 
ne podwieczorki, które dla wielu z nich 
zastępowały obiad i kolację. Szczegól- 
niejsze zaś uznanie i podziękowanie wy- 

rażamy opiekunkom świetlicy pp. Siero- 
sławskiej i Hejnichowej. 

— Bawiące w Wilnie z wycieczką 
uczenłce Państw. Gimnazjum Żeńskiego 
Im. E. Plafer w Sosnowcu urządziły w auli 
Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie 
dnia 7 czerwca br. dla młodzieży szkół 
średnich wileńskich wieczór regionalny 
„Uczmy się Śląska” i całkowity dochód 
w kwocie 74 zł przeznaczyły na budowę 

pomnika im. Adama Mickiewicza w Wil. 
nie. 

ZABAWY 
— KOŁO WILEŃSKIE ORGANIZACJI 

PRZYSPOSOBIENIA WOJSKOWEGO KO- 
BIET DO OBRONY KRAJU urządza na staf- 

ku „Sobleski” w sobotę, dn. 11 czerwca 
b „encięg Dede na wodzie”. Począ- 

tek zabawy o godzinie 20. Dochód z za- 
bawy przeznaczony na letnie obozy wy- 
szkołeniowe dla dziewcząt. Bilety w przed 
wsiępnej sprzedaży są do nabycia w cu- 
klerniach: Rudnickiego przy uł. Mickie- 

wieza, Czerwonego Sziralia w ogródku 
codziennie w godzinach od 18 do 20. 

AAAŁAAAALAKAŁkA ki AAAMAALAGS A 

DRACENA duża 
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W najbliższym czasie zostanie otwarła w Kopenhadze wielka wystawa rolnicza, 
kłóra zilustruje wszechstronny duński dorobek w dziedzinie gospodarki rolnej. 
Na zdjęciu rzut oka na pawilony wystawowe, w których zostaną pomieszczona 

duńskie eksponaty hodowlane. ; : 

Teatr na Pohulanče 
Siostry Halama 

Zizi Halamę widywališmy w zes- 
pole Parnella, teraz zjechaly do Wil- 
na trzy pozostałe z tańczącej rodziny: 
głośna „najbojowsza* tanecznie Lo- 
da, najprzystojniejsza Alicja i naj- 
młodsza z sióstr, utalentowana debiu- 

tantka Ena. 
Loda Halama, niezmiernie popu- 

larna dzięki kabaretom warszawskim, 
filmom i objazdom, oraz jej liczne sio 
stry tańczące — to atrakcja gwaran- 
towana. Publiczności było pełno. Sie 
działa ta publiczność podniecona, kla 
skała, wołała o bisy, no i kiwała gło 
wami: — co tam, proszę pani ta Ni- 
żyńska, — to jest znakomite... Tym- 
czasem „to” wcale nie było takie zna 
komite. P. Enie udała się zabawnie 
stylizowana „Holendereczka* Alicji— 
najlepszy tekst wieczoru (najlepiej za 
śpiewany), Lodzie — prawdziwie dob 
ra groteska „Kretynka wiejska” oraz 
„Gazeciarz*. Inne tańce, jak „Wale z 
balonikiem* Lody, albo wale szope- 
nowski Alicji komponowane w guście 
przestarzałym nie mogły poruszyć 
współczesnego widza, choć miały spo 
ro momentów ładnych. Reszta prog- 
ramu, a więc piosenki Lody i tańce lu 
dowe, to zwykła sieczka rewiowa bez 
wartości artystycznej. 

Siostry Halama, to niewątpliwie 
urodzone tancerki o dużych możliwo 
ściach. Żeby jednak te możliwości wy 
dobyć, trzeba kogoś, kto by potrafił je 
przekonać, że gust starszych panów 
z forsą jest złym doradcą artystycz- 
nym, oraz że idąc po linii łatwego sma 
ku można zyskać rozgłos i trochę pie 
niędzy, ale stracić sztukę, do której 
są stworzone. 

Wielka polityka 
pani ministrowel 
komedia w 4 aktach B. Nusiezia. 

Prawdziwe coup de force kobiet: 
— p. Michalska przedzierzgnęła się 
w chłopca łobuza, p. Billing — w sta 
rą miss angielską, p. Jasińska-Det- 
kowska — w Polskie Radio z piosen 
ki Rentgena, takie radio co to „nam 
babcię zepsuło”. Nie jestem babcią, 
ale... Pp. Buynówna, Oranowska, Cza 
pliński, Woźniak i zabawnie charak 
terystyczny, zwłaszcza na początku 
p. Hierowski zrobili wszystko co mie 
li do zrobienia. P. Jaglarz wykazał 
wiele tolerancyjności i pogody  du- 
cha. Reżysera nie wywoływano. 

Poza tym... Poza tym premiera do 
skonałej sztuki naszego utalentowa- 
nego pobratymca z Bałkan, znakomi 
cie przyswojonej mowie polskiej 
przez p. Edytę Gałuszkową (żonę zna 
„komitego Galuszki z Krakowa), jest 
dowodem, że dyrekcja teatru, nie zwa 
żając na trudności sezonowe, nie od 
stępuje ani na chwilę od swej dewizy, 
że należy dołożyć starań, oraz i t. d. 
perskie oko z koralami akurat, aku- 

rat. : J. M. 
>> AAAAAAAAAAAAAAAAMASAAAA KIA RSS 0 + s 

Teatr m. NA POHULANCE 
Dziś o godz. 8.15 wiecz. 

WIELKA POLITYKA 
PANI MINISTROWEJ 
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Aukcje wełny 
Centrala Bazarów Przemysłu Ludowe- 

go w Wilnie organizuje w dn. 28 bm. 

pierwsze aukcje wełny w Białymstoku. 

Komiteł wykonawczy aukcji składa się 

z 5 osób — przedstawicieli, po -jednym 

z Izby Przemysłowo-Handlowej, Izby Rol 

w Białymstoku 
niczej, Związku Przemysłowców, Związku 

Hodowców Owiec i Centrali Bazarów. 

Impreza ła ma duże znaczenie dla 
podniesienia stanu naszej wełny krajowej   w okr. wileńskim, - 5   

  

PIĄTEK, dnia 10 czerwca 1938 r. 
4,45 Gimnastyka. 7,00 Dzien. por. 7,18 

W takcie marsza — gra Ork. Pol. Państw. 

8,00 Aud. dła szkół. 8,10 Muzyka wakacyje 

na. 8,55 Program na dzisiaj. 9,00—11,00 

Przerwa. 11,00 Audycja dła poborowych. — 

11,15 Audycja dla szkół. 11,40 Lekkie pio- 
senki francuskie. 11,57 Sygnał czasu i hej- 

nał. 12,03 Audycja południowa. 13,00 Wyjąt 

ki z oper. 13,30 Audycja życzeń dła dzieci 

14,00 Muzyka popularna. 14,10 Skecz KKO. 

14,15—15,15 Przerwa. 15,15 Na drodze mlecz 

nej — pog. dła dzieci starszych. 15,30 Roz- 
mowa z chorymi ks. kap. Michała Rękasa. 

15,46 Wiadomości gospodarcze. 16,00 Kon- 
cert popularny. 16.45 „Gdzie rozbijemy na- 

mioty”. 17,00 „Maciej Stryjkowski — pierw 

szy dziejopisarz Litwy“. 17,10 „Pisarze o 

mužyče“ — pog. 17,55 Program ra sobotę. 

18,00 W ogniu ciągłych wybuchów — pog. 

18,10 Recital fortepianowy Al. Wielhorskie 

go. 18,45 Nowości poetyckie. 19,00 „Grandio 
sc“ — aud. muz. 19,20 W przerwie: pogad. 
akt. 20,00 Dziennik wieczorny. 20,10 Peg. 
kt 20,15 Czytanki wiejskie: Bajki i powia 
stki Adama Mickiewicza. 20,25—20,30 Przer 

wa. 20,30 Mędzynarodowy koncert jugosto+ 

wiański. Transmisja z Belgradu. 21,45 Wiad. 

sportowe. 21,55 Pieśni francuskie w wyk. 

Janiny Kelles-Kranze. 22,15 Wileńskie wiad. 

sportowe. 22,20 Wycieczki i spacery prawa 

dzi Eug. Piotrowicz. 22,25 Koncert rozryw 

kowy. 23,00 Ostatnie wiad. i komunikaty, 
23,05 Zakończenie programu. 

SOBOTA, dn. 11 czerwca 1938 r. 

6,45 Gimnastyka. 7,00 Dzien. por, 7,15 

"Muzyka por. 8,00 Audycja dla szkół. 8,10 

Muzyka wakacyjna. 8,55 Program na dzisiaj. 

9,00—11,00 Przerwa. 11,00 Audycja dla po 

berowych, 11,15 Audycja dla szkół. 1140, 

Współczesna muzyka fortepianowa. 11,57: 

Sygnał czasu i hejnał. 12,03 Audycja połud 

niowa. 13,00 Muzyka operetkowa. 14,00 Mu 

zyka popularna, 14,15—15,15 Przerwa. — 

15,15 Teatr Wyobraźni dla dzieci: słuchowi 

sko p. t. „Mały lord". 15,45 Wiadomości 

gospodarcze. 16,00 Z utworów Schuberta. 

16,45 Prawo dziecka do samotności i swo* 

body — pog. 17,00 Polska muzyka ludowa. 

17,50 Wileńskie wiadomości sportowe. — 

17,55 Program na niedzielę. 18,00 Nasz pro 

gram. 18,10 Recital wiolonczełowy Józefa 

Mikulskiego. 18,45 „Kraków w poezji" — 
kwadrans poetycki. 19,00 Transmisja z Ryn 

ku Krakowskiego uroczystego nabożeństwa 

ku czci św. Andrzeja Boboli z okazji prze 

wiezienia relikwi do Polski, 20,00 I Wielki 

Koncert Symfoniczny nadany w ramach Fe 

stivalu Muzycznego z Zamku Wawelskiego. 

21,10 W przerwie: Dziennik wieczorny i po 

gadanka aktualna. 22,15 Wiadomości spor 

towe. 22,25 Godzina niespodzianek. 23,00 Os- 

tatnie wiadomości i komunikaty. 23,05 Zas 
kończenie programu. ŻE 

* Dzisna dla KOP 
W dniu 19 czerwca br. Komitet Oby. 

wałelski m. Dzisny przekaże miejscowej 

kompanii KOP łódź motorową @о ра{го- 

lowania na granicznej Dźwinie oraz 3 ka* 

rabiny maszynowe z amunicją i maskami 

przeciwgazowymi. Jeden karabin maszy- 

nowy ufundowała młodzież i personel 

gimnazjum, 
Uroczystość, która się odbędzie na sa- 

mej granicy bolszewickiej nad rzeką Dźwi 

ną, będzie poiężną manifestacją miejsco* 

wej ludności dla realizacji hasła przygo- 

towania do obrony Państwa oraz jej uczuć 

dla KOP-u, który umiał nawiązać z ludno* 

ścią serdeczny koniakt. 
. Komitet zaprosił na uroczystość pana 

premiera, Dowództwo KOP, p. wojewo- 
dę wileńskiego Bociańskiego. p. kurało* 
ta M. Godeckiego, oraz innych przedsta- 
wicieli władz wojskowych, administracyj. 
nych, szkolnych i samorządowych. 

W dniu uroczysłości odbędzie się w 
Dziśnie koncentracja oddziałów Związku 
Strzeleckiego oraz słraży pożarnych po 

wiatu dziśnieńskiego. *



Soronowa agencja pocztowa 
nad Naroczem 

Na okres od 15 czerwca do 15 września 

1988 r. poczta uruchamia sezonową agen- 

cję poczt.-telekom. 3 stopnia Narocz — Ha 

towicze, w pow. postawskim. Agencja połą 

czona będzie z agencją pocztową w Kobyl 

niku kursem autobusowym Kobylnik — Mia 

dzioł. 

Wyjaśnienie 
W związku 6 notatką „Oszukiwał sę- 

dziów i adwokatów* w „Kurjerze Wileń- 

skim* z dnia 8 czerwca zgłosił się do naszej 

redakcji p. Stanisław Węgliński i oświad- 

czył, że wadomość o jego zatrzymaniu nie 

;„ódpowiada prawdzie. Żadnych fikcyjnych za 
„emówień. Węgliński nie uskuteczniał, a jeśli 

! powstała zwłoka w dostarczeniu „Kodeksu 

Zobowiązań* Domańskiego — tłumaczy s'ę, 

lo opóźnieniem wydrułowania tej książki. 

TEATR i MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE 

2, = Dziś, w piątek dnia 10 czerwca o g. 

8,15 — przedstawienie wieczorowe wypełni 

doskonała komedio-farsa jugosłowiańskiego 

autora B. Nusica p. t. „Wielka polityka pani 

ministrowej*. Udział biorą pp.: I. Jasińska- 

Detkowska (rola główna), G. Oranowska, H. 

Michalska, H, Buynówna, A. Czapliński, Al. 

"Dzwonkowski, R. Hierowski, R. Jaglarz, L. 

Kozłowski, T. Surowa, T. Woźniak. Oprawa 

dekoracyjna — K. i J. Golusów. 

— Popołudniówka. W niedzielę dn. 12 

-bm. na przedstawieniu popołudniowym o g. 

4,15 — ukaże się wodewil w trzech aktach 

ze śpiewami i tańcami K, Krumłowskiego 

„Królowa przedmieścia* w inscenizacji Leo 

na Schillera. Ceny miejsc propagandowe. 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA* 

— Zespół Yemenitów w Lutni. Dziś dru- 

gi występ tego oryginalnego zespołu, który 

z odległych krajów przywozi do nas jej ory 

ginalną orientalną muzykę, narodowe pieśni, 

pełne powagi i plastyki tańce. Tańce te wy 
„ rażają obrzędy mistyczne proroków to zno 

wu obyczaje tej dalekiej krainy. Zespół po 

raz pierwszy bawi w Europie, budząc wszę 

dzie entuzjazm dla piękna poezji, wdzięku 

i sztuki wyrażonych w pieśn:, muzyce, pla 

slyce i tańcu. 

— Popołudniówka niedzielna w „Lutni*. 

Ostatnie tygodnie operetki. W niedzielę, po 

południu Janina Kulczycka wystąpi w swej 

świetnej kreacji w operetce Lehara „Miłość 

tygańska*. Powodzenie i oklaski dzielą z nią 

B. Halmirska, K. Dembowski, A. Iżykowski, 

M. Dowmunt i inni, Ceny miejsc zniżone 
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Kolektura Leterii 
Klasowej 

Nowogródek, Piłsudsk'ego 45, tel. 127 

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

  

Urzeczywistnione 
marzenia 

O pewnym biednym wieśniaku opowiada- 
no taką historię: 

Pewnego dnia wybrał się biedak do lasu 
po drzewo, Wtem, u skraju lasu zauważył 
śpiącego lisa. Przystanął i zaczął mu się 
przypatrywać. Nagle rozmarzył się: „Złapię 
zaraz tego lisa — pomyślał — zabiję go, 
obedrę ze skóry, sprzedam ją i za otrzyma- 
ne pieniądze kupię sobie prosiaka. Gdy pod 
rośnie i nabierze sadła, sprzedam go i kupię 
jałówkę. Z jałówki wyhoduję krowę, która 
da mi parę wołów. Za woły dostanę dużo 
pieniędzy, a wówczas przyjdzie do mnie 
kum Walenty i poprosi o pożyczkę. Ja spoj 
rzę na niego surowo i odpowiemu mu: „Ty 
nie chciałeś mi pożyczyć, kiedy byłem bied 
ny, to i ja tobie teraz nie pożyczę”. 

Biedak: w zapale wypowiedział ostatnie 
wyrazy głośno, w skutek -czego lis zbudził 
się z drzemki i uciekł do lasu, a wraz z nim 
rczwiały się marzenia wieśniaka. 

jRzeczywiście od najdawniejszych czasów 
człowiek marzył zawsze o znalezieniu jakie 
goś sposobu szybkiego wzbogacenia się. — 
Stąd mamy tyle bajek o skarbach ukrytych, 
o królewiczach, żeniących się z Kopciuszka 
mi, a nawet o duszach zaprzedanych diabłu 
Łą cenę rozporządzania wielkimi bogactwa- 
mi. 

My, ludzie dwudziestego wieku, nie wie 
rzymy, naturalnie w jakieś skarby ukryte, 
nie przeszkadza to nam jednak oddawać się 
marzeniom. Człowiek, żyjący w warunkach 
ciężkich, zarabiający w pocie czoła na chleb 
powszedni, zdobywający z trudem środki 
egzystencji, odczuwa podświadomą potrzebę 
marzenia o jakimś radykalnym środku szyb 
kiej poprawy warunków bytu, 

Ale każde rojenie, choćby najbardziej 
fantastyczne „jest mglistym przeczuciem przy 
szłej prawdy. Rojenia o skarbach ukrytych, 
te pragnienie wygrania na Loterii Klasowej. 
Bajka o cudownym środku zdobycia bogact 

„wa stać się może rzeczywistością dla posia 
dacza losu pierwszej klasy czterdziestej dru- 
giej Loterii już w rozpoczynającym się ż2 
czerwca ciągnieniu. 

REDAKCJA i ADMINISTRACJA 

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

Redakcja: tel. 79. Godziny przyjęć 1 —3 po południu 

Administracja: tel. 99—czynna od godz, 9.30—15.30 
Drukarnia: tel, 3-40. Redakcja rękopisów nie zwraca, 

Centrala: 

    

"Wielki film pełen emocji i groz 

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

„KURJER” [4475] - 

Wykorzystaj 

urok lata... 

    
i wyjątkowo dogodne 

warunki zaopatrzenia się w 

aparat fotograficzny "Kodak", 
najwyższej klasy. 

ze sprzężonym dalomierzem; 
obiektyw f. 3,5 — £.2,8 — lub £. 2; 
migawka Compur-Rąpid do '/500 sek. 

wpłała gotówkowa od zł. 22.- 
 SAPEBOSZCZWOORZORKOWYĘZESKG YA raty 12 miesięczne 

  

Zawodowcy i artyści, tak fotografowie jak i filmowcy, 

używają wyłącznie błon panchroma- 
tycznych, celem osiągnięcia najlep- 

szych zdjęć — żądaj więc również błon 

Panatomic 

Informacje w fotoskładach. 
  

  

Kodak Sp. z 0.0. — Warszawa, plac Napoleona 5 

  

  

NWNAJSLEPSZE ODBITKI 
wykonuje w ciągu 6-ciu godzin 

„FOTO-SKEAD“ GSi: 
Prży zamówieniu 50 odbitek — jedną artystycznie powiększoną bezpłatnie       

Premiera. Sensacyjny szpiegowski film 

A| „ORIENT-EKSPRES“ 
W roli gl. Kate de Nagy. Piękny nadprogram 
  

Premiera, Atrakcyjny program. 1) ANNĄ MAY УОМ 
i Charles Bickford w wielkim filmie egzotycznym HELIOS | 

Ali Baba i 40 rozbójników 2 Niebywala atrak- 
cja w kolorach 

Dziś podwójny program. 1) Wesoły sensżcyjny film 

CASINO | 07 WTORKU DO CZWARTKU 
W ro!ach głównych MYRNA LOY i WILLIAM POWELL 

2. Rewelacyjne wznowienie HR 4D SE MARIE 
Jeanelte MACDONALD i NELSON EDDY 

Alarm w Pekinie 
y 

W roll gł. niezrównany GUSTAW ЕВОЕНШСН.  Ulporczywe walki na Dalekim Wschodzie 
asia widza cały ZE w napięciu, Początki seansów 5, 7 I 9. W niedziele I św. od 1 

OGNISKO | 
 RZEESEZCEWE CERZE SKI 

Nadprogram: UROZMAICONE DODATKI. 

  

Chrześcijańskie kino 

SWIATOWID | 

Dziś. łwan Petrowicz i Liana Hald w czar. operetce filmow. 

@) ‹ 
Pocz. seansėw 0 6-eį, w niedz. i św, o 4-ej 

  

      
      

   
       
    

       

Oddziały; Nowogródek, ul. Bazyliańska 35, tel. 169; 
Lida, al. Górniańska 8, tel. 166, Baranowicze, 
Ułańska 11; у 
Pińsk, Dominikańska 40. 

Przedstawicielstwa; Kleck, Nieśwież, Słonim, Stołpce, 
Szczuczyn, Wołożyn, Wilejka, Grodno — 3 Maja 6, 
Suwałki — Em. Plater 44, Równe — 3-go Maja 13, 
Wołkowysk -— Brzeska 9/1. 

Druk. „Znic: 

„Córka Szanghaju" 

  
CENA PRENUMERATY miesięcznie: 
2 odnoszeniem do domu w kraju — 

821, 22 granicą 6 zh, 2 odbiorem w 
administracji zł. 2.50, na wsi, w miej- 

scowościach, gdzie niema urzędu po- 

cztowego ani agencji zł. 2.50. 

    

Bandurskiego 4, tel, 3-40, 

Kawiarnia-bufet na statku 
„Sobieski* 

— Została otwarta Kawiarnia-Bufet na 

statku „Sobieski* przy przystani w Wilnie, 

Gorące izimne, zakąski z wyszynkiem alko- 

holu. Ceny umiarkowane. Czynna w czasie 

ruchu i postoju. Zaprasza — Zarząd. 

UWAGA! Statek „SOBIESKI* kursuje mię 

dzy Wilnem i Werkami tylko w niedziele i 

święta jako spacerowy, Odchodzi z W:lna 

o godz. 9,50; 14,20; 18,00. Z Werek — 13,00; 

16,05; 19,45. 

  

Higiena — to zdrowie 
Wielu higienistów twierdzi, że jedynie 

mechanicznie wykonane opakowanie prosz- 
ków daje gwarancję całkowitej higieny. 

MASZYNOWO — BEZ DOTYKU RĄK 
wykonane proszki „Migreno - Nerwosin* 
Z KOGUTKIEM W TOREBKACH (nowe opa- 
kowanie) DAJE TĘ GWARANCJĘ. 

Dbając więc o własne zdrowie, żądajcie 
prcszków Z KOGUTKIEM tylko w MECHA- 
NICZNIE WYKONANYCH TOREBKACH, — 
gdyż dzięki temu unikniecie narażenia zdro- 
wie na przykre niespodzianki. 

Konkurs 
Izba Rzemieślnicza w Nowogródku 

ogłasza niniejszym konkurs na objęcie na 
stępujących stanowisk w biurze Izby: 

1) Referenta prawnego, 
2) Referenta biura organizacyjno-han 

dlowego, 

3) Referenta działu budžetowo-g0- 
spodarczego. 

Od kandydatów reflektujących na po 
wyższe stanowiska wymagane są następu 

jące kwalifikacje: 
Ad 1. Wykształcenie prawnicze, do. 

kładna znajomość ustawodawstwa prze- 
mysłowego i podatkowego, oraz znajo- 
mość organizacji biurowości. 

Ad 2. Wykształcenie conajmniej śre- 
dnie pożądane handlowe oraz kilkuletnia 
praktyka zawodowa w dziale handlowo- 
spółdzielczym. 

Ad 3. Wykształcenie średnie, dokła 
dna znajomość  buchalłerii I biurowości 
oraz kilkuletnia praktyka w charakterze 
księgowego. 

Uposażenie — po upływie okresu pró 
by — wynosić będzie, zależnie od wyni. 
ków próby — dla pracownika I — do 350 
zł, II — do 300 zł, III — do 300 zł mie- 
sięcznie brufło. 

Reflektujący na jedno z wymienionych 
stanowisk i posiadający wsp. kwalifikacje 
winni złożyć bezpośrednio do lzby w 
terminie do dnia 1 lipca rb. odnośne po- 
dania z powołaniem się. na referencje 
znanych osób lub instytucyj. 

Do podania należy dołączyć: 
1) życiorys, 2) dowody stwierdzają- 

ce posiadanie kwalifikacyj zawodowych 
w oryginałach lub odpisach oraz dowód 
obywatelstwa polskiego. 

Izba Rzemieślnicza 
w Nowogródku. 

RÓŻNE 
WYYYYYYYYYYYYYY 

ZGUBIONĄ legitymację Nr. 180.498, wy- 
daną przez Wileńską Dyr. Kolejową na imię 
Aleksandra Dorejko, zam. w Wilnie przy ul. 
Poleskiej 40 m. 6 — unieważnia się. 
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ŽKino „APOLLO“ 
w Baranowiczach 

Potęžny dramat szpiegowski 
z carskiej Rosji 

Wiedeń-Petershurg 
(Swiecznik królewski) 

W rol gł: Luiza Rainer i Wil. Powell 
TYYYYYYYYYYYYYYYTYVYTYYYYYYYYYYYYYYYYYYVYY 

  

RAKAAŁAAŁAAAŁABAŁAAAAAAAAAAAAAADAŁAAAAADA. 

Kino-Teatr „PAN“ 
w Baranowiczach 

Po'ężny dramat miło:ny 

CONRAD VEIDT jako 

SZEF WYWIADU 
W rol. gł: V.vian Leigh i inni 

Najlepszy film prod. angielskiej 
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ne 500/g. 

  
    

Przetarg 
Rektorat Uniwersytetu Stefana Batorego 

ogłasza przetarg ustny na dzień 11 czerwca 
b. r., godz. 12 na sprzedaż drzewa użytko” 
wego o masie 70 mtr. sześc., wyciętego i 
złożonego w Parku Zakret (Wilno). 

Przystępujący do przetargu winni д0 & 
10. dnia 11 czerwca b. r, złożyć w admini- 
stracji folwarku dowód wpłacenia w Kasie 
Skarbowej wadium w wysokości 5 proc. 
oferowanej sumy za całą ilość drzewa, prze 
znaczonego do sprzedaży. Drzewo przezna* 
czone do sprzedaży można oglądać w f0* 
dzinach od 10—12. * 

Ks, prof, dr. Al. Wóycieki 
Rektor. 

AAAŁAŁAŁADAŁAAAAAA ABA 

LEKARZE 
WYYYTYYYYVYYSYWYTY 

DOKTÓR 3 

„Janina * 
Piotrowicz Jurczenkowa 

ordynator szpitala Sawicz. 
Choroby skórne, weneryczne i kobiece 

przeprowadziła się 
na ul. Jagiellońską 16 m. 6, tel. 18-66, 2 

Przyjmuje od 5 do 7 wiecz. 

    

DOKTOR MED. 

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

od 8—1 i od 3— ^. 

MAAAAAŁAAAŁAAAAAA AAAA AAAA CAŁA AAA AAAA AAA Ab 

AKUSZERKI 
TYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 

AKUSZERKA 

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

3-go Maja obok Sądu. 

„AMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA AMS 

Handel i Przemysł 
TYYYYYYYTYVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 

ŚPIESZ NABYĆ chemikalie do opryskiwań 
do opryskowanie jadnocześnie 

CENTRALA ZAOPATRZEŃ OGRODNICZYCH 
Wilno, Zawalna 28, tel. 21—48. 

wypożyczy Ci bezpłatnie jeden ze swoich op 
ryskiwaczy 

BAAAAŁAAA AAAA ŁA AAA AAAA AAA ADA AAAAAAŁAAAAAAA 

LETNISKA 
LETNISKO — zaciszny dworek wiejski 

przyjmie kilka osób z całodziennym utrzy* 
maniem, mieszkaniem i obsługą za 2 zł 70 gf 

dziennie. Stół b. obfity, dużo jagód. Jest 
tutaj swobodnie i b. miły wypoczynek. Pocz 
ta, stacja kol. b. blisko. Szczegóły osobiście 
od godz. 10—1t rano, ul. Mickiewicza 5—8- 
ma pkn o A 

LETNISKO w majątku 1, 2, 3 lub 4 p0- 
koje z kuchniami, przepiękna miejscowość, 
rzeka. Dowiedzieć się między godz. 16—18, 
Antokolska 62—3. 

  

LETNISKO. 2 pokoje za 60 zł. na całe 
lato. Miejscowość malownicza, las, rzeka 
plaża, 10 klm. od Wilna, przy szosie Nie- 
menczyńskiej, dojazd autobusami (20 min.) 
Informacje: Królewska 7 (kawiarnia). 

„AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAS 

LOKALE | 
2 POKOJE sioneczne z wygodami, os0b“ 

nym wejściem do wynajęcia, ul. Św. Jerska 
Nr. 3 m. 3. 

    

DO WYNAJĘCIA LOKAL  8-pokojowy 
nadający się na biuro. Adres: Wileńska 21. 
Dowiedzieć się u dozorcy. 

AAAAŁAŁAAAAAAAAŁAAAAAAAŁADŁAKAAABAAAA AA MAJ 

PRACA 
"wyr" ——PTYTTYTYYY 

  

URZĘDNIK GOSPODARCZY z szkołą rol 
niczą, dłuższą praktyką, sumienny, energ“ 
czny, żamiłowany rolnik, poszukuje posady 
za skromnym wynagrodzeniem. Adres: Rzep 
czyk, maj. Gabryelin, poczt. Ślesin, pow 
Bydgoszcz. 

BZZZTE POZZO RZTZASKZEREZEÓ 

Nieświeskie 
POWIATOWA SPÓŁDZIELNIA ROLNE 

CZO-HANDLOWA, z odpowiedzialnością #° 
działami, w Nieświeżu, podaje Rolnikom d9 
wiadomości, że przystąpiła do skupu bydła 

Pcsiada na składach: nawozy sztuczne, ma“, 

szyny i narzędzia rolnicze. Skupuje: zboża 

i nasiona. 

KLUB POLSKI „OGNISKO* — Nieśwież 
ul. Piłsudskiego 19. Lokal gruntownie odre 
staurowany. Krajowe napoje wyskokowe 
orzeźwiające oraz różne zakąski. Śniadania 
óbiady i kolacje. Na warunkach przystęP 
rych całodzienne utrzymanie. 

pO RAR — a 0 

Chrześcijański Bank Ludowy w Nieświ 
żu, sp-nia z nieogrąniczoną odpowiedz., na) 
slarsza instytucja kredytowa w powiecie, 
dziela pożyczek członkon., przyjmuje W 
dy na dogodnych warunkach, od 1 zł. ‚ 

Komunalna Kasa Oszezędności pow. nie” 

šwieskiego w Nieświeżu, przyjmuje wkładł 
td 1 złotego. 
Po RABA RARCRA ss A 

a 
Jan. Giedroyė-Juraha — „Warszawie, 

ka", Nieśwież, ul. Wileńska 34. Sprzedaż 

woców południowych i delikatesów. 

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 c 
za wiersz jednoszp. Do tych'cen dolicza się za ogłoszenia cyfrowe tabelary 

Układ ogłoszeń w tekście 5-łamowy, 
treść ogłoszeń i rubrykę „nadesłane* redakcja nie odpowiada. s 
zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje: zastr 9 
żeń miejsca. Ogłoszenia są przyjmowane w godz. 9.30 — 16-80 1 1724 

za tekstem 10-iamowWY+ 
Administraciė 

Redaktor odp. Józef Onusaitis 

moczopłciowe | 

  

   
   

  

    

    

    
     

     
   

   

    

    

    
   
       

   

     

   

    

   
    

      
     

     

   

    

   

   

    

    
   
       

        

      
   

   
     

     
       
    
   

    

    

 


