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Dlaczego Tallin 
po Sztokholmie? 

Żaden z ministrów polskich tak 

nie intryguje ludzi jak ten minister 

Beck. 

Po prostu wyprowadza patrzących 

2 równowagi. Każdy publicysta, każ- 

dy domorosły polityk udziela mu co- 

dziennie niemal swoich rad, wypo- 

wiada swoje krytyki, a on na to nie 

reaguje. Nic nie wiemy aż do ostat- 

niej chwili. Nie zdradził się ani jed 

nym słówkiem eo do treści ultimatum 

rzuconego w stosunku do Litwy za- 

nim zostało przyjęte, a i dziś komuż 

jest wiadome, jakie rozmowy prowa 

dził na Capri lub w Stockholmie, ja- 

kie dziś prowadzi w Tallinie. 

' A wlašnie dlatego, že nie wiado- 

mo, ciekawscy i bardziej nerwowi 

Pic mogą powstrzymač się od kryly 

ki. 

W Wilnie w czasie rozgrywania 

się historycznych dni marcowych 

nerwy nie dopisały p. Mackiewiczo- 

wi. Ostatnio, pomijając innych sta- 

łych krytyków i opozycjonistów „Mer 

kuriusz Polski" *) traci równowagę 

swego „ordynaryjnego* pomyślunku 

i pompatycznie oskarża min. Becka 
o.. bierność w sprawie... Czechosło- 

wacji. 

Zdawać by się mogło komu, 

„eksperiencji reportera merkuriuszo 

wego* zawdzięczając, znana jest re- 

dakcji tego pisma treść „przyjaciel- 

skich rozmów” p. Becka z p. Ribben 

tropem. 

No i na tej podstawie oczywiście 
cpiera się krytyka trasy podróży dy 

p omatycznych pana Ministra. Dlacze 

go Stockholm i Tallin, a nie Rzym i 

Budapeszt — pada pytanie pełne wy 

rzutu. 

że 

Z przyjemnością i niekłamanym 

podziwem można stwierdzić, że stosu 

uek p. Min. Becka do tych niepowo 

łanych „interpelacyj* jest nie mniej 

ickceważący, niż same interpelacje 

są niedyskretne i bezceremonialne. 

No, bo rzeczywiście, jakby na 

złość „interpelantom* — gdzie bawił 

min. Beck w czasie „Anschlussu* i 

Marcinkaniec? 

Na Capril 

Podobno na tej podstawie cały sze 

teg dyplomatów zagranicznych prze 

midywało wojnę niemiecko - czecho 

słowacką w maju b. r. Dlaczego? A 

no bardzo proste! 

Min. Beck wyjechał na północ, 

do Stockholmu, aż za morze, to wyraź 

py dowód, że coś się szykuje tym ra- 

zem u południowych garnic Polski, 

jak poprzednio było na pograniczu 

polsko - litewskim. 

Jakby stąd .można było wniosko- 

wać opinie obsewatorów zagranicz- 

nych i domorosłych polityków bez te 

ki są krańcowc różne. Jedni oskar 
žają go o. bierność, inni nadmierną 

ruchliwość. i spryt iście macchiavel- 
Ski. Nie dość tego, że prowadzi zama 

skowaną i skuteczną grę polityczną, 

ale w dodatku dba o alibi. 
Chcąc nieco poważniej ocenić dzia 

łalność dyplomatyczną min. Becka, 
niż czynią ci wszyscy, których głosy 

— 

*) „Merkuriusz Polski Ordynaryiny, dzie 
ie wszytkiego świata w sobie zamykaiący 

dlą informacyey pospolitey. Założony w ro- 

ku 1661. Gazeta Tygodniowa". Nr. 29. 
  

zacytowaliśmy, najłatwiej uczynić to 

właśnie na podstawie tych głosów. 

Minister, który w takim stopniu sku 

pia zainteresowanie innych, który nie 

daje się prowokować niczyją nerwo- 

wością ani krytyką, wówczas, gdy 

chodzi mu o efekt zaskoczenia, doo- 

koła działalności którego ściera się 

tyle sprzecznych sądów, przykrywa- 

jących ją nimbem tajemniczości — 

naprawdę musi prowadzić politykę 

nieprzeciętnej klasy. 

To, że był na południu wówczas 

gdy rozgrywały wydarzenia najważ- 

niejsze dla Polski na północy, a jest 

na północy, gdy się rozgrywają wiel- 

kie wydarzenia na południu, świadczy 

o wyprzedzaniu zdarzeń, a nie o wle 

czeniu się w ich ogonku. 
Moglibyśmy sądzić inaczej gdyby 

slosunki polsko-litewskie układały się 

inaczej, gdyby się okazało, że nieo- 

becność ministra spraw  zagranicz- 

rych w kraju lub w jakimś miejscu 

w przeszłości łączyła się z zaniedba- 

niem istotnych interesów naszego 

państwa. Doświadczenie, i to bardzo 
riedawne, uczy nas wręcz czego inne 

go. 

A skoro wyprzedza wydarzenia, 

to warto chociażby w _ przybliżeniu 

zdać sobie sprawę, jakie. Nie potrze 

bejemy o tym pisać zbyt wiele. 4 bm. 

w artykule pt. „Polityka, która. zobo- 

wiązuje* poddałem szczegółowej a- 

nalizie cele naszej polityki zagranicz- 

nej i imponujący dorobek Pana Mini 

stra Spraw Zagranicznych. Oś Мо- 

rze Białe — Adriatyk, jako podstawa 

niezależnego bytu i rozwoju państw 

między Niemcami i Rosją, niezależ- 

nego w ogółe, a przede wszystkim od 
Rosji i od Niemiee — Oto cel, ujęty 

w największym skrócie. 

Skoro przewidujemy konieczność 

wzmożonego działania na południu 

musimy być pewni swej pozycji na 

północy i odwrotnie. Stąd ostatnio za 

raz po Stockholmie, przyszła kolej 

odwiedzin na Tallin, który taką sym 

patyczną rolę pojednawczą odegrał w 

marcu b. r., kiedy to wymiana not 

między Polską a Litwą dokonała się 

właśnie w zaprzyjaźnionej z obu kra- 

jami Estonii. Bardzo dużo dziś oba 

kraje: Polska i Litwa, zawdzięczają 

atmosferze Tałlina. 

Na samym początku bieżącego ro- 
Ku kalendarzowego, omawiając na- 

szą politykę zagraniczną i mając o- 
czy obrócone na kierunki Wilnu naj- 

bliższe, zwracaliśmy uwagę na tę ska 

zę, jaką na jej jasnym tle stanowi nie 
załatwiona sprawa litewska. Tak się 
złcżyło, że skaza ta została usunięta 

w ciągu kilku miesięcy, wbrew na- 
szym najśmielszym oczekiwaniom. 

Qbeenie, obracając oczy ku południo- 

wi. widzimy zachmurzony horyzont 

nad Czechosłowacją. Choć nie wiemy 

w tej chwili, jakie zamierzenia na 

tym odcinku ma Pan Minister Beck, 

jego północne podróże nie budzą w 

nas niepokoju ani zdenerwowania. 

Wręcz odwrotnie. Jeżelibyśmy o przy 

szłości mieli sądzić na podstawie 

przeszłości, to któż nam potrafi zarę- 

czyć, czy zanim oLecne liście zżółkną 
i z drzew opadną, niebo nad granicą 

czechosłowacką 1.ie rozjaśni się ku 

triumfowi polskiej racji stanu. 

Piotr Lemiesz.     

  

Wizyta przedstawicieli policji węgierskiej] w Warszawie 

  

Do Warszawy przybyła delegacja oficerów żandarmerii węgierskiej, która na za- 
proszenie komendanta głównego policji zapozna się z organizacją policji polskiej. 
Na zdjęciu goście węgierscy w towarzystwie komendanta głównego policji gen. 
Kordiana Zamorskiego przed frontem kompanii honorowej policji na dziedzińcu 

Komendy Głównej, 
  

Lekarze na wie$ 
Zamykanie list lekarskich projektuje Min. 0. S. 

WARSZAWA, (PAT). — W dniu 13 

b. m. odbyło się w Ministerstwie Opiek! 

Społecznej pod przewodnictwem pana 

ministra M. Kościałkowskiego doroczne 

plenarne posiedzenie Państwowej Naczel 
nej Rady Zdrowia z udziałem p. podsek 
retarza stanu, dr. E. Piestrzyńskiego, przed 
stawicieli poszczególnych ministerstw, 

wydziałów lekarskich uniwersyiełów, na- 
czelnej Izby Lekarskiej, Związku Powia- 
tów R. Р., Zakładu Ubezpieczeń Społecz 
nych, oraz wyższych urzędników Minister 

stwa Opieki Społecznej. 
Na wstępie p. minister m. Kościałkow 

ski wezwał zebranych do uczczenia pamię 
ci zmarłych członków rady. Dziękując ze 

branym za przybycie, p. miń. Kościałkow 

ski podkreślił między innymi, że przywią 

zuje jak największą wagę do działalno 

ści istniejących przy ministerstwie instylu 

cyj, reprezentujących społeczeństwo, co 
umożliwia owocną współpracę w realizo 

waniu zadań resortu opieki społecznej. 

Po dokonaniu wyborów do poszcze- 
  

Powstańicy wkroczyli do Castelion 
BURGOS (Pat). Na froncie Castel 

lon oddziały, znajdujące się na pra- 
wym skrzydle, zajęły Masia Rebolło, 
m. Villa Hermosa i otaczające wzgó- 

rza. Oddziału, walczące w centrum 

zakończyły zajmowanie Lucena del 

Cid i okalające to miasto góry. Lewe 
skrzydło zajęło miejscowość Benlłoch 
Cabanes i wzgórza, położone pomię- 
dzy Cabanes, Oropesa i Puerta Tor- 
nesa. 

Na tym odcinku posunięto się w 
ciągu dnia o 12 km. Wojska, znajdu 
jące się najbliżej Castellon, opuszcza 
ją obecnie najbliższe okolice tej sto 
licy. Odwrót wojsk rządowych jest 
zupełny i wojska gen. Franeo biorą 
licznych jeńców. W dolinie Bielsa 
powstańcy zajęli Fortunada i m. Pu 

crto Las. 

SARAGOSSA (Pat). Komunikat u- 
rzędowy głównej kwatery wojsk gen. 
Vranco: Na froncie Castelion zajęto 
kiika miejscowości i pozycyj o du- 
żym znaczeniu strategicznym. W Cin 

greta i górnej Cinca wojska narodowe 
zajęły miejscowości Seryeto, Penes. 
Ortex, La Iufortunata i inne stano- 
wiska. ‚ 

BURGOS (Pat). Oddziały galiejań 
skie zajęły w ciągu niedzieli m. Bor- 
rdol oraz szczyty las Cordrenas, ed- 
działy gen. Valleno zajęły m. Lucena 
de! Cid, zaś oddziały gen. Solchaga— 
m. Paltierra. 

OROPESA, (PAT). — Agencja Havasa 
donosi: wojska powstańcze otoczyły Cas 
tellon od zachodu i południa. Oddziały 
powstaycze działające na północy, dotar 
ły forsownym marszem wzdłuż wybrzeża 
morskiego do portu Elgrao, położonego 
w bezpośrednim sąsiedztwie Castellon. 

TALLIN (Pat). Dziś o godz. 17,16 
wedle czasu wschodnio-europejskie- 
go, przybył samolotem do Tallina 
min. Beck, w towarzystwie wieedy- 
rektora Kobylańskiego i sekretarza o 

sobistego Krasiekiego. 
Na lotnisku, przybranym  polski- 

mi i estońskimi flagami, ministra pe 
witali; minister Selte”, minister komu 
nikaeji Witaak, wieeminister spr. za 
gran. Oepik i ezłonkowie poselstw2 
polskiego z ministrem Przesmyckim 
na czele, attache wojskowy płk. Strze 
gocki, poseł estoński w Warszawie 
Markus, prezydent miasta Tallina 
Soots, prezes Towarzystwa Zbliżenia 
Polsko-Estońskiego Mueller, prezes 

| Komitetu Prasowego, Estońsko-Pols- 
kiego Truwere oraz wyżsi urzędnicy 
min. spraw zagranicznych. 

Przelot odbył się w warunkach 
pomyślnych. 

Rozmowy Z min. Selterem 

TALLIN (Pat). Po przyježdzie dc 

Talliina minister Beck odbyl dłuższą 

i w bardzo przyjaznym tonie utrzy- 
    

SARAGOSSA (Pat). Dziś po południu wojska gen. Franco 
wkroczyły do miasta Castellon. 

wojska gen. Franco jeszcze w godzinach rannych- oto- 
czyły całkowicie miasto, a po południu ruszyły do szturmu 
na umecnione domy przedmieść. Przed zmierzchem wolska 
gen. Franco dotarły do śródmieścia, walcząc zaciekle z rzą- 
dowcami. którzy rozpaczliwie bronią każdej ulicy, każde- 

  

maną rozmowę z ministrem Selterem. 

Jutro ministrowie będą mieli oka: 
ję wymienić poglądy w czasie podró- 
ły do zamku w Oru, która potrwa 3 
godziny, następnie w Oru i w drodze 
powrotnej. 

Minister Seiter wręczył dziś minis 
trowi Beckowi przyznaną przez Pre- 
zydenta Państwa wielką wstęgę orde- 
ru Herbu Państwowego. Jest to nowy 
order, przewidziany !а Estończy- 
ków, którzy zasłużyli się dla ojezyz- 
ny. Min. Beck jest w ogóle pierwszą 
osobą odznaczoną wielką wstęgą tego 
go orderu. 

Obizd i serdeczne 
przemówienia 

TALLIN (Pat). O godz. 29 minisier 

Selter wydał na cześć min. Becka wiel 
ki obiad galowy w ministerstwie spr. 

zagranicznych. W obiedzie wzięli u- 

dział gen. Leidoner, wszyscy członko 

wie rządu z premierem Eenpalu na 

czele. 

  

  

gólnych sekcyj Państwowej Naczelnej Ra 
dy Zdrowia na najbliższe dwulecie, zab 
rał głos p. wiceminister dr. E. Piestrzyń 
ski, który złożył sprawozdanie ze stanu 
zdrowia publicznego w kraju w r. 1937 i 
omówił aktualne zagadnienia zdrowotno- 
ści publicznej i prac Państwowej Służby 
Zdrowia. Szczególnie wiele uwagi poświę 
cił p. min. niedosłatecznej liczbie i nie 
prawidłowemu rozmieszczeniu lekarzy w 
Polsce. Lekarzy praktykujących jest w Pol 
sce około 12,600, czyli mniej więcej 3,7 
na 10.000 mieszkańców, gdy powinno ich 
być około 25.00. Rozmieszczenie lekarzy 
jest bardzo nierównomierne, np. w 28 
miastach, skupiających 13,5 proc. ogółu 
ludności, wykonuje praktykę lekarską 61 
proc. ogólnej liczby lekarzy. Zmiana tego 
stanu rzeczy jest oddawna wysuwanym 
postulatem społeczeństwa i koniecznością 
państwową. Ostatnio skierowany został 
do Sejmu i opracowany przez Ministerst 
wo Opieki Społecznej projekt noweli do 
ustawy o praktyce lekarskiej, który upo- 
ważnia ministra opieki społecznej do zam 
knięcia w razie potrzeby list lekarzy w 
określonych okręgach, mając na uwadze 
przede wszystkim skierowanie młodych 
lekarzy na obszary najbardziej potrzebu- 
Jące opieki I pomocy lekarskiej, t. J. do 
małych miasteczek I wsl. | 

Japończycy zajęli | 
: Ankina = 
TOKIO (PAT). Agencja Domei do 

nosi: japońskie siły zbrojne zajęły 
Anking, stolicę Anhwei, położoną na 
półowie drogi między Wuhu a Kiu- 
kiang. 

Min. Beck przybył samolotem do Tallina 
W czasie przyjęcia wygłosił prze- 

mówienie minister spraw zagraniez- 

nych Estonii p. Selter, który, nawią- 

zując do poprzednich wizyt min. Bee 

ka w Estonii i rewizyty P. Prezyden 

ta R. P., podkreślił, iż Estonia przywią 

zuje wielkie znaczenie do przyjaznych 

od tak dawna stosunków polsko-estoń 

skich. Min. Selter zaznaczył przy- 
tem, że Polskę i Estonią specjalnie 

łączą wspólna dążność i współpraca 

nad utworzeniem i zapewnieniem po- 

koju. 

Na przemówienie to odpowiedział 

p. min. Beck, który zaznaczył, że 0- 

ba państwa, dzięki wzajemnej znaje 
mości ich krajów przez szefów repu- 

blik, mogą ściśle współpracować nad 
stabilizacją stosunków nad Bałtykiem 

bez względu na koniunkturę i doktry 

ny, powstające od 20 lat w Europie. 

Łączy nas dużo wspólnych ideałów 
i wspólnych trosk. “|| E



iroczysta podróż relikwii y. Andrzeja Robal 
ODJAZD Z KRAKOWA 

KRAKÓW, (PAT). Po całodziennej 
pielgrzymce tłumów wiernych do relikwil 
św. Andrzeja Boboli w kościele Najśw. 
Serca Jezusowego przy ul. Kopernika, o 
godz. 6 rano odprawiona została uroczy- 
sta prymaria, po czym o godz. 8 w asy. 
stencji księży biskupów i licznego ducho- 
wieństwa mszę św. odprawił ks. mefro- 
polita krakowski Sapieha. 

Następnie ulicami miasta rozwinęła 
się olbrzymia procesja, prowadzona przez 
ks. biskupa polowego Gawlinę w asysten 
cji ks. biskupów Konara i Lisowskiego z 
długim szeregiem duchowieństwa świec- 
kiego i zakonnego na czele pośród szpa- 
lerów wielotysięcznych tłumów, podąża 
jac w stronę dworca kolejowego. 

Za trumną ze świężymi relikwiami, któ 
rej asystowała kompania honorowa pułku 
piechoty ziemi krakowskiej z orkiestrą, 
postępowały bardzo liczne delegacje róż 
nych „organizacyj A. związków religijnych 
I społecznych z pocztami sztandarowymi 
oraz wielkie tłumy wierńych. 

Na peronie pociąg-kaplicę z relikwia- 
mi św. Andrzeja Boboli pożegnali przed- 
stawiciele władz i wojska z gen. Narbuti 
Łuczyńskim na czele, dostojnicy kościelni, 
poczfy szłandarowe i tłum delegacyj. 

Na kilka minut przed ruszeniem po- 
ciągu-kaplicy zebrane na peronie i w oko 
licy dworca kolejowego wie!kie tłumy od- 
śpiewały „Boże coś Polskę”. 

Q godz. 10.04 wojsko I oddziały ho- 
norowe organizacyj sprezeniowały broń, 
pschylły się sztandary i przy dźwiękach 
hymnu narodowego wolno ruszył pociąg 
z relikwiami świętego Andrzeja, udając 
się poprzez Katowice do Poznania. 

  

$uż czas nabyć [G5 
w s'częśliwej kolekturze 

"4065 
SZCZĘŚCIA: 

WILNO 
Wielka 41 — — — Mickiewicza 10 

gdzie ostatn'o padł 

MILION 

Kronika telegraficzna 
— Chłopiec o 3 rękach I 2 sercach. 

„Extrapos!“ podaje, że w szpitalu w Cluj 
przyszedł na świat chłopiec o .3 rękach 
i 2 sercach. Jedno z serc znajduje się w 
jamie brzusznej i nie działa. 

— Ojciec święty przyjął rezygnację 
biskupa gdańskiego O'Rourke, mianując 
go łyłularnym biskupem w Safene (Me. 
zopołamia). Równocześnie papież zamia 

nował biskupem gdańskim proboszcza ka 
tedry gdańskiej Karola Maria Splełta. 

— Czworaczki. "W szpitalu miejskim 
w Liverpoolu Estera Taylor, łicząca lat 
29, urodziła czworaczki: 3 chłopców i 1 

dziewczynkę. Matka i cała czwórka mie 
wają się doskonale. Taylor jest prócz 
czworaczków matką czwarga dzieci, z któ 
rych najstarsze ma lat 10. 

  

  

  

  

Przewiezienie relikwii św. Andrzeja 
Boboli przez województwo śląskie zamie 
niło się w połężną manifestację religiiną 
tutejszego społeczeństwa na cześć nowe 
go świętego. 

W Katowicach wzdłuż ulic Pocztowei, 

Piłsudskiego, Francuskiej i Mariackiej us- 
tawiła się w szpalerach młodzież szkolna 
i poczty sztandarowe organizacyj oraz 
olbrzymie tłumy ludności, jakich Katowi 
ce dawno nie widziały. 

Okoła godz. 12 rozległy się syreny 
i wkrótce przy dźwiękach hymnu narodo 
wego wjechał przed rampę wagon — kap 
lica ze świętymi relikwiami. Do wagonu 
podeszli księża biskupi, klórzy odprawili 
krótkie modły. Chór „Echo” odśpiewał 
Gaude Mater. 

Następnie uformowała się procesja, 
na czele której postępowała orkiestra i 
kompania wojska, po czym kroczyły dele 
gacje związków i stowąrzyszeń w charak 
terystycznych strojach ludowych i górni: 
czych, duchowieństwo świeckie i zakon. 
ńe, księża i biskupi, Trumnę z świętym: 

relikwiami ha ea e. „oc   
Sytuacia | poważna 

| „KURIER” (4479) 

przedsławiciele organizacyj katolickich, 
oficerowie, podoficerowie, górnicy, pow 
słańcy, sokoli i t. d. Za trumną postępo 
wali przedstawiciele wiadz z wojewodą 
Grażyńskim i marsz. Grzesikiem na czele. 
Procesja przeszła do kościoła Mariackie 
go, gdzie odprawione zostały uroczyste 
nieszpory, w czasie których ks. prałat 
Szramek wygłosił podniosłe kazanie. 

Po skończonej uroczystości kościelnej 

udano-się z powrołem w procesji na ram 

bę przy Pocztowej, gdzie wśród modłów 
nastąpiło pożegnanie relikwii, po czym 
specjalny pociąg wśród bicia dzwonów 
odjechał o godz. 14,15 w dalszą drogę 
do Poznania. 

W POZNANIU. 

POZNAŃ, (PAT). — W dniu wczoraj- 

szym cały kałolicki Poznań złożył maniłe 

stacyjny hołd relikwiom męczennika pol 

skiego świętego Andrzeja Boholi, które 

go prochy w drodze do Warszawy umiesz 

czone zosłały na przeciąg kilku dni w ko 

ściele OO. Jezuitów w Poznaniu celem 

ce ich 22 

    

Rokowania bedą przawiekie 
Prasa czeska po cnegdajszym głosowaniu 

PRAGA, (PAT). — W związku z | 
zakończeniem wyborów gminnych sy 
„tuacja uważana jest dzisiaj za stosun 
kowo spokojną i oczekują, że prace po 
suwać się będą naprzód w tempie 
przyśpieszonym. 

Niemniej jednak uznawana jest po 
waga sytuacji. „Narodni Politika“ og 
ranicza się do stwierdzenia, że trzeba 

Francia uzgodniła 
PARYŻ (Pat). Agencja Havasa do 

nosi, że poseł czeskosłowacki Osusky, 

który powrócił wczoraj z Pragi, po'n 
formował min. Bonneta w sprawie 
rokowań prowadzonych przez rząd 
praski z reprezentantami Niemców 
sudeckich. Rząd praski ma nadzieję, 
iż zdoła w ciągu tygodnia odpowie- 
dzieć na postulaty heinleinowców. 
Rząd praski bierze pod uwagę przyja 
zne zalecenie Paryża i Londynu. Ro- 
kowania będą się opierały na podsta 
wie rządowego projektu statutu naro 

  

będzie na rozwój wypadków w naj- 
bliższych dniach zwrócić baczną uwa 
gę. „Narodni Listy* przewidują, że 
rokowania będą przewlekłe. 

Narodowo-socjalistyczny dziennik 
„A-Zet* pisze bez ogródek, że na py 
tanie „ile jest nadziei na uzgodnienie 
statutu z mniejszościami należy odpo 
wiedzieć: bardzo mało. 

poglądy z. Anglią 
dowościowego oraz memoriału Niem 
ców sudeckich. W Paryżu i Londynie 
pragną, aby jak najprędzej doszło do 
przyjaznego porozumienia pomiędzy 
stronami. 

Wedle doniesień Agencji Havasa 
pcdczas rozmowy min. Bonneta z am 
bhasadorem brytyjskim stwierdzono, iż 
stanowisko obu rządów w sprawie 
czeskiej są uzgodnione i są równie 
zdecydowane i wyraźne jak uprzed- 
nio. 

Zwycięstwo Niemców w Czechosłowacji 
winno ułatwić rozwiązanie sytuacji 

BERLIN, (PAT). — Dwa wydarzenia 
| ostainiej niedzieli słanowią w  politycz- 

nych kołach tutejszych dominujący temat 
analizy, a mianowicie szczecińska mowa 
min. Hessa oraz zwycięstwo wyborcze 
Niemców sudeckich. Obydwu tym wyda 
rzeniom nadają tu b. duże znaczenie i wi 
dzą w nich decydujący przyczynek do os 
tatecznego wyjaśnienia kwestii sudeckiej 
i czechosłowackiej, a również i sytuacji 
międzynarodowej. Mowę Hessa określają 
czynniki rządowe jako „urzędową dekla 
rację” Rzeszy, która prostuje I ostałecz 
nie wyjaśnić winna całemu świału, że uł- 
rzymanie pokoju w ostatnich tygodniach 
zawdzięcza on wyłącznie i jedynie stano 
wisku kanclerza. Rola Francji i Anglii — 
oświadczają tu — była wręcz negaływ- 
na. Zarówno Londyn, jak i Paryż, nie 
wpłynęły bynajmniej na powstrzymanie 
Czechów od zbrojnego  prowokowania 
Rzeszy. Słuszność zaś jej ządań równo” 

uprawnienia dla swych mniejszości w Cze 
chosłowacji potwierdziły wybory niedziel 
ne. 

„Deutsche Allg. Ztg.” podkreśla prze 
de wszystkim fakt, że mowa zastępcy Fue 
hrera rozwiała „łegendę o słabości” Nie 
miec. Na tym polega głównie — jak oś- 
wiadcza pismo, zasługa Hessa. Stanowcza 
wola utrzymani pokoju, a nie słabość Rze- 
szy — dowodzi pismo — zdecydowała 
o pokoju w Europie. Pismo zwraca uwa 
gę na wzrastające wpływy komunistycz- 

re w Czechosłowacji, 
„Berliner -ТадеЫа!" podkreśla przede 

wszystkim, że dyscyplina Niemców sude 
ckich w trzecim okresie wyborczym wyka 
zała raz jeszcze, iż Niemcy sudeccy po- 
siadają dziś tylko. jedną wolę i jeden ce! 
polityczny. Niemcy sudeccy zrozumieli, 
że w opowiedzeniu się za niemczyzną 
fkwi jedyna możliwość utrzymania poko 
ju. 

Wstrząsy ziemi w Belgii powtarzają Się 
BRUKSELA (Pat). Obserwato- 

rium w Uceles zanotowało dziś rano 
dwa nowe wstrząsy podziemne. 
rą z nieh, dość silny, nastąpił ' 

o godz. 3 m. 46 i trwał 7 sekund. Dru ' 
gi o mniejszej sile nasiąpił o godz. | 

  
  

3 m. 57 i trwał 2 sekundy. Aparaty po 
miarowe tym razem nie zostały uszka 
dzone. Wstrząsy odczuto równocześ 
nie w wiełu miejscowościach prowin 
cji Brabantu. 

I. diplomatą tandlarzon mdtatytów we Francji 
PARYŻ, (PAT). — Prasa paryska poda 

je sensacyjne szczegóły wielkiej afery 
handlarzy narkotyków, ujawnione dzięki 
aresztowaniu głównych szefów międzyna 
rodowej bandy handlarzy narkotyków, 
b. dyplomaty peruwiańskiego Baculi oraz 
znanego na bruku paryskim  aferzysty 
Łouis Liona. Lion, który był człowiekiem 
bardzo dobrze syłuowanym, posiadają- 
cym w pobliżu Paryża własny pałac, był 
we Francji przedstawicielem wielkiego 
trustu grecko-amerykańskiego Zegroples 
Heliopulos, posiadającego w swym ręku 
światowy monopol handlu narkotykami. 

W związku z aresztowaniem Liona wy 
szły na jaw niezwykle sensacyjne meto- 
dy działania handlarzy narkotykami, a 
przede wszystkim udział w ich aferach 
różnych wybitności, m. in. jeden z byłych 
wspėlnikėw Liona, którego ten pokrzyw 

  

dził przy podziale zysków, opublikował 
na łamach prasy list, w którym oświad- 
cza, że wspólnikiem aresztowanego Liona 
był jeden z wybifniejszych adwokatów pa 
ryskich Lionel de Tastes, który swego cza 
su odgrywał nawet poważną rolę w po 
lityce. Markiz de Tastes, który pochodzł 
ze znanej rodziny arystokratycznej, do 
1935 r. sprawował mandat do Izby Depu- 
towanych z okręgu paryskiego. Zawie- 
dziony wspólnik Liona zarzuca markizowi 
de Tasfes, że kilkakrotnie towarzyszył on 
Lionowi w jego podróżach do Sł. Zjedn., 
wchodził w kontakty z bandami gang- 
sterów amerykańskich, interesującymi się 
również handlem narkotykami. 

Poza fym przyjaciółka aresztowanego 
Baculi, Angielka Victoria Salti, do której 
władze francuskie zwróciły się, aby przy | 
była z Londynu i złożyła zeznania przed 

  

sędzią śłedczym, odpisał listem, w któ- 
rym zaznacza, iż przedstawiona była are 
sztowanemu Bacułi przez jednego z by- 
łych premierów francuskich. Brukowa pra 
sa lewicowa siara się z tej afery ukuć 
breń przeciwko wybiinym działaczom pra 
wicowym, do których zalicza się markiz 
de Tastes. 

Z drugiej strony prasa prawicowa po 
daje szczegóły afery, z których wynika, 
že Bacull utrzymywał stosunki z jednym 
z deputowanych socjalistycznych, który 
ułatwiał mu, jako: cudzoziemcowi, spra- 
wy, związane z przedłużeniem prawa po- 
byłu we Francji. 

Alera Lion — Baculi odsłania niezwyk 
łe sensacyjne kulisy działalności trustu 
hndłarzy natkotykami nie tylko we Fran 
cji, ałe także w Ameryce orz na Dalekim 
Wschodzie: w Chinach i w Japonii. 

      
        
    

    
      

      

    
    

  

o godz. 8 m, 30 rano. 

wygłoszonym przez min. Hessa, zabrał 
głos kanclerz Hitler, który, dziękując za 
zorganizowane na jego cześć przyjęcie, 
oświadczył m. in.: 
„Widzę dziś z uczuciem dumnego zado 

wolenia w poszczególnych okręgach nie 
mieckich wszędzie ten sam obraz wielkie 
go I potężnego dążenia wzwyż i coraz 
bardziej nabieram przy tym  przeświad- 

KIELCE, (PAT). —  Kielecczyznę już 

po raz drugi w bieżącym roku nawiedziła 
straszliwa klęsk dradobicia, wyrządzając 
olbrzymie szkody w zasiewach, ogrodach 
i sadach. 

W gminie Korzecko grad zniszczył 
niemał doszczętnie ok. 2300 ha zasiewów 
na polach wsi: Słarochęciny, Przymiarki, 
Lubowice, Radkowice, Wolą Murowana 
I Bolechowice, Ь 

W gminie Dyminy zniszczonych zosta 
ło ok. 1900 ba zasiewów we wałach: — 

Mordercy ksi edza 
zosłali ulęci 

OLKUSZ, (PAT). —— Dochodzenia w 

„sprawie napadu rabunkowego na pleba- 
nię w Minodze koło Skały pod Ojcowem, 
dokonanego w nocy z 30 na 31 maja br. 
1 śmiertelnego postrzełania proboszcza 
š. p. Franciszka Lewińskiego, doprowadzi 

ły do ujęcia przez władze polłcyjne 4 
sprawców napadu, mieszkańców Minogi, 
których nazwiską ze względu na dobro 
dalszego śledztwa, nie zostały ujawnione 

Bandyci zostali przewiezieri pod si! 
ną eskortą do więzienia w Będzinie. 

SIA T я 

nadają Wilnu swą 
Jak się dowiadujemy pułk а- 

nów Zaniemeńskich, ' postanowił w 

dowód swego przywiązania i sympa 

## nadać Wilnu swą odznakę pułko- 

wą. 
Uroczystość ta odbędzie się w ra 

mach święta pułkowego, które przy 

pada na dzień 9 lipca. Podczas wrę- 

czania odznaki wygłoszone zostaną 

przemówienia przez dowódcę pułku i 

W dniu 12 bm. odbył się w Wilnie 

doroczny walny zjazd delegatów podo- 

kręgu wileńskiego Związku Rezerwistow, 

w którym wzięli udział przedstawiciele 

wszystkich kół powiatowych i zarząd 

grodzki, delegaci zarządu głównego w 
osobach posła Tomczaka i mir. Śliwow- 
skiego. Wojewodę wileńskiego reprezen- 

towal nacz Jasiński. 

Zbiórkę zarządzono w lokalu Fede- 

racji PZOO, skąd wyruszono na cmentarz 

Rossa, gdzie złożono na płycie grobow- 

cą z sercem Marszałka Piłsudskiego wią- 

zankę kwiecia. Również uczczono pamięć 

ks, biskupa Bandurskiego, składając kwia- 

ły przed jego pomnikiem w bazylice św. 

Stanisława. 

Zjazd w lokalu Federacji-otworzył pre 

zes ustępującego zarządu sędzia Krukow 

ski, poczem oddano hołd hetmanom. 
Przewodniczącym zjazdu obrano posła 

Tomczaka. 
Po przemówieniach przedstawicieli 

władz i organizacji, odczytaniu protoku- 

łu z poprzedniego zjazdu, sprawozda- 
niach ustępujących władz i dyskusji nad 
sprawozdaniem, udzielono absolutorium 

ustępującemu zarządowi. 
Następriie odbyły się wybory zarządu 

podokręgu, komisji rewizyjnej i sądu ho- 
norowego podokręgu Związku Rezerwi- 
słów. Do zarządu zostali wybrani: Adam 
Galiński, Marian Jasiński, H. Zabielski, 

Stanisław Jankowski, Wacław Jeśman, Jan 

Budrewicz, Józef Batorowicz, Witalis Ma- 
liszewski, Marian Gryglewski i Wiktor Li- 
siecki. Do komisji rewizyjnej weszli: Mi- 
chał Krukowski, Marian Biernacki, Bole-   sław Polkowski, Czesław Iwanicki i Alek- 
sander Żyłko. Sąd honorowy stanowią: 

$.P. 

STANISŁAW KWIATKOWSKI | 
Długoletni Dyrektor Ubezpieczalni Społecznej w Białymstoku Ę 

i Jarosławiu, a ostatnio w Lidzie. 2 

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi 
po cieżkich cierpieniach zmarł w wieku lat €4 w dniu 12 czerwca 1938 r. o g. 16. 

Eksporiacja zwłok z domu żałoby przy ul. 
nastepi w dniu 14 czerwca o godz. 14-ej do kościoła Farnego. 

Pogrzeb odbędzie się na cmentarzu parafialnym dnia 15 czerwca 

O tej bolesnej stracie zawiadamiają 

Pracownicy Ubezpieczalni Społecznej | 

  

  

     

gen. Szeptyckiego w Lidzle 

w Lidzie. 

Partia i armia oparciem Rzeszy 
Perzemówiemie Hitlera 

BERLIN, (PAT). — Po przemówieniu, | czenia, jak konieczne jest, by dwa filary 
w państwi siały się niezachwiane: z jed 
nej strony wiecznie promieniująca polity 
<znie partia narodowo-socjalistyczna, Z 
drugiej zaś armia niemiecka. Zależnie od 
tego, w jakim stopniu te dwa filary bę 
dą się łączyć I stanowić wykładnik cało 
ści przeznaczenia niemieckiego, będzie 
mógł naród niemiecki ze spokojem pat- 
rzeć w przyszłoś". 

KLĘSKA GRADOBICIA 
rujnuje mieszkańców Kielecczyzny 

Mójcza, Zagórze, Suków, Kowala I Bilcza. 

W gminie Morawica zniszczeniu uleg 
ło ok. 100 ha zasiewów we wsiach: Nida, 
Ostrów, Wymysłów, Brzeziny. Ogółem 
grad zniszczył ponad 5.000 ha zasiewów. 

W gminie Brzegi, pow. jędrzejowskia 
go we wsiach Zerniki, Brzegi, Mięsowa I 
Mzurowa burza zniszczyła zasiewy w 50 
proc. na przestrzeni ok. 1000 ha. Szkody 
sięgają ponad 100.000 zł. 

Padający grad dochodził do wielkości 
Aarono a 

. | Turcia zabiera swoich 
STAMBUŁ, (PAT). W Stambule są pro 

wadzone rokowania pomiędzy delegata- 

mi rządu ankarskiego a posłami Rumunii, 

Jugosławii i Grecji w sprawie stopniowe- 

go przesiedlenia do Turcji ludności tu* 

'reckiej, zamieszkałej w krajach bałkań- 

skich. 
Przede wszystkim chodzi o przesiedle- 

nie Turków z Rumunii (Dobrudza) I Jugo- 

sławii. Liczba ewentualnych przesiedleń* 

ców z obu tych krajów ma wynieść oko- 

ło 500.000 osób. 

Ułani Zaniemeńscy 

odznakę pułkową 
prezydenta miasta dra Maleszew- 

skiego. 
Trzeba tu podkreślić, że pułk uła- 

nów  Zaniemeńskich jest pamiętny, 

„Miłemu Miastu* Komendanta, wal- 

cząc o jego wyzwolenie. Tu na uli- 

cach Wilna obficie została przelana 

krew, która trwale i na zawsze zwią 

zała miasto z pułkiem błękiinych uła 

nów. 

Walny Zjazd Zw. Rezerwistów w Wilnie 
Józef Iszora, Wacław Lemieszewski i Pa- 
weł Szulc, 

Po uchwaleniu programu pracy i omó- 
wieniu preliminarza budżetowego oraz 
dyskusji i przegłosowaniu wniosków prze 
dłożonych na zjazd, uchwalono wysłać 
depesze do Pana Prezydenta RP, Marszał- 
ka Śmigłego Rydza, premiera gen. Sławoj 
Składkowskiego, Pani Marszałkowej Pił- 
sudskiej i prezesa zarządu głównego Zw. 
Rezerwistów ministra Kościałkowskiego. 

m L iai 

Giełda warszawska 
z dnia 10 czerwca 1938 r. 

  
Belgi belgijskie . . « « » » » 90,37 
Dolary amerykańskie . э в з в 529,00 

Dolary kanadyjskie + „+ «4 + 523,50 

Floreny holenderskie , + « « » 294,84 

Franki fraccuskie . » + « » » 14,90 

Franki szwajcarskie » « э » + 121.65 

Funty angielskie „ в е » » 4 26,43 
Guldeny gdańskie ., »« « « » » 100,25 
Korony Czeskie » + © + © + » 12,50 
Korony duńskie . « « + s + 117,95 
Korony norweskie „ « » » » » 132,73 

Korony szwedzkie , э е в ь е 136,29 
Liry włoskie „ « « « « » « sa 

Marki fińskie . „ . « « + » a fa 

Marki niemieckie . . sv» D 

Marki niemieckie srebrne „+ « „2 
Tel Aviv . zw areo 26,2 

Papiery 2:04*8, ABE 64,75 

Pożyczka wewnętrzna „ » - 79,50 

Pożyczka inwestycyjna pierwsza 80.50 

Pożyczka iuwestycyjna druga 70.00 

Pożyczka konwersyjna „ » * * 67,25 

Pożyczka konsolidacyjna » » * 107,15 
‚ . - 8 proc. ziem. dol. knpon.



2 „KURJER“ (4479) 

TYMCZASOWY BILANS 
wojny iapońisko-chińskiei 

Zbliżająca się pierwsza rocznica 
załargu japońsko - chińskiego powo 
duje próby podsumowania wyników 
tej dziwnej wojny, której osobliwoś- 
cią jest fakt, że po dziesięciomiesięcz 
nych krwawych zapasach rząd chiń 
ski, jak donoszą ostatnio wiadomoś 
ci prasowe, zdecydował się wreszcie 
ra odwołanie swego przedstawiciela 
dyplomatycznego z Tokio. 

Badając bilans 10-miesięcznych 
zmagań orężnych na Żółtym Lądzie, 
zmagań krwawych i bezlitosnych, 
gdzie bombardowanie gęstych sku- 
pisk ludności należy do zjawisk co- 
čziennych a branie jeńców... do nie 
zwykłych, możemy ogólnie powie- 
dzieć, że strona japońska odnosi, przy 
najmniej optycznie, wyraźny sukces. 

W chwili obecnej bowiem zaled- 
wie 6 chińskich prowincyj, a miano 
wicie: Honan, Kwantung, Kwangsi, 
Kweiczan, Szeszuan i Junan na 24 

prowincje, stanowiące państwo chiń 
skie i 144 miliony ludności na ca 420 
milionów pozostaje pod wyraźną wła 
dzą rządu marszałka Czang Kai Sze- 
ka i Kuomintangu. 

Jeżeli jednak sprawom przyjrzeć 
się dokładniej, widzimy, że sukcesy 
japońskie właściwie nie stoją w sto- 
sunkū prostym do osiągniętych zdo- 
byczy terytorialnych. 

Nie terytoria bowiem i nie lud- 
ność są celem operacji armii japoń- 
skiej — celem tym jest armia chiń- 
ska dowodzona przez marszałka 
Czang Kai Szeka oraz Kuomintang— 
sfuzjowany z sekcją chińską tak znie 
rawidzonego przez Japończyków Ko- 
minternu. 

A armia chińska bynajmniej zni 
szezoną nie jest; oparta o dostawy 
materiałów z zagranicy, wspierana 
radami przez fachowców sowieckich 
trwa, wykazując w walkach obron- 
nych zgoła poważne wałory 

Działania wojenne  japońsko - 
chińskie, angażujące coraz to więk- 
sze siły po obu stronach, przyniosły 
cstatnio bardzo ciekawą rozgrywkę, 

która miała miejsce -w połowie ubieg 
łego miesiąca. 

Armia japońska postawiła sobie 
za cel tym razem zniszczenie gros 
Armii chińskiej, zgrupowanej wzdłuż 
linii kolejowej lunghajskiej, w rejo 
nie miasta Suczou, a liczącej około 
0 dywizyj. 

Operacja, polegająca na dwustron 
nym oskrzydleniu od północy, wzdłuż 
linii kolejowej z Pekinu i od: połud- 
ma, z kierunku Nankinu, miała do- 
Prowadzić do nowego Sedanu i przy 
nieść nareszcie upragnione rozstrzyg 
nięcie w tej, tak dla Japonii przykro 
przedłużającej się wojnie. 

Przystąpienie do urzeczywistnie- 
nia tego planu doprowadziło do naj 
większej w tej wojnie bitwy, której 

„wynik okazał się zgoła niewspółmier 
ny w stosunku do stawianego zada- 
n'a, bowiem nie przyniosła ona tak 
REET PIT STT 

Cicho sza 

Niezbędny warunek 
Po każdej nowej serii wycieczek ukazu 

ją się w prasie wileńskiej skargi na nie 

grzeczne zachowanie się tej czy owej wil- 

n'anki, vel wilnianina w stosunku do tury 

stów. Całkowicie przyłączamy się do tego 

apelu, z pewnym jednak zastrzeżeniem. Je- 
żel: turystyka w Wilnie ma mieć zdrowe 

podstawy rozwojowe, musi być oparta na 

Łainteresowaniu w zyskach, płynących z tu 

rystyki dla jaknajwiększej ilości osób. Po- 

Łaiem dobrze obsługiwać turystów nie mo- 

łe personel wyzyskiwany, przemęczony i 

źle płatny. To też rozwój turystyki w Wil- 
nie zależy w dużym stopniu od należytego 

funkcjonowania inspektoratów pracy. 

Niedawno miałem pecha (a raczej mój 

łołądek) zajść do pewnej jadłodajni, do któ 
tej często zachodzą turyści. W jadłodajni 

Ikwiło pełno przyjeznych pensjonarek, w 
makaronie włosy, befsztyczek był A ła po- 

deszwa, a kilkadziesiąt osób obsługiwały 

dwa przemęczone stworzenia, z których jed 

За wyglądała na bezpłatną praktykantkę. 

Nawet u żwawszych Mazurów byłyby po- 

trzebne! cztery kelnerki dobrze płatne. 

Dobrze, że 6-ścioklasistki, to przeważ- 

Nie naród pogodny, a jednak i one się nie 

Cierpliwiły. 
Biurokracja i społecznictwo wileńskie, nie 

mówiąc już o ekonomach politycznych, to 
ISloty stworzone do wielkich rzeczy! Co 

dą nich taki drobiazg, jak włosy pięknej 
dzięwoj.. w makaronie?! Zdaje się, że bez 

Nagłej wizyty Sławoja, turystyka wileńska 
Lie ruszy naprzód. 

Na nic się nie zdadzą reklamy, a propa 

dy, jeżeli turysta wyjedzie z Wilna nie 

ły dowolony. Zadowolenie powracających, о- 
© fundament każdej turystyki, dobrze zor- 

Banizowanej. N. N. N. 

      

upragnionego przez Japończyków 
rozstrzygnięcia sytuacji militarnej. 

Mimo wprowadzenia do akcji sze 
regu dywizyj, ściągniętych z innych 
frontów i użycia silnych grup pancer 
nych i motorowych zarówno z kierun 
ku północnego i południowego opór 
Chińczyków był tak twardy, uparty i 
nieustępliwy, że w wyniku przeprowa 

dzonej operacji komunikaty japoń- 
skie podały o wzięciu do niewoli 7000 
jeńców w Suczou. Gros armii chiń- 
skiej, poświęcając straże tylne, zdo- 
łało wycofać się na zachód*) 

Jak widzimy, rezultat operacji — 
zamierzonej na skalę Kann lub Seda 
nu zupełnie znikomy. Bitwa pod Su- 
czou skończyła się bezsprzecznie po 
ważnym niepowodzeniem dla Chińczy 
ków, którzy utracili ważne dla nich 
pozycje strategiczne, ale nadzieje ja 
„pońskie, że Chiny po bitwie tej uleg 
ną, jak ulegli Francuzi po Sedanie, 
zawiodły. 

Pozatem, pamiętać należy, że je- 
żeli Chińczycy panują w swych 
sześciu pozostałych prowincjach, to 
nie można jednak powiedzieć, że Ja 
pończycy panują bezspornie w podbi 
tych 18! Tak bynajmniej nie jest — 
a źródła sowieckie — być może stron 
re — stale donoszą o poważnych wal 
kach partyzanckich, które wrą w ca 
łych Chinach. W jednej tylko prowin 
cji Szansi walczyć ma na tyłach Ja- 

pończyków kilkadziesiąt chińskich 
dywizyj (raczej partyj powstańczych) 
których trzonem jest 8. b. komuni- 

*) Sprawozdawcy wojskowi, opisujący tę 

bitwę, podają między m. charakterystyczny 

przykład nieugiętego wytrwania w obronie: 

Jeden z chińskich pułków piechoty wytrwał 

w huraganowym ogniu przez 8 godzin i zo- 

stał zniszczony kompietnie, jednak zadanie 

swe wykonał i kilkudziesięciu pozostałych 

przy życiu żołnierzy przekazało odcinek nad 

ciągającym oddziałom.   

slyczna armia chińska. 
Pozatem zaznaczyć należy bardzo 

poważny a przez prasę na ogół nie do 
ceniony sukces lotnictwa chińskiego, 
jekim był nalot lądowych płatowców 
chińskich na wyspy japońskie. Mia- 
rowicie 20 maja samoloty chińskie 
wykonały z brzegów lądu nalot na 
następujące miasta japońskie: 

Nagasaki — ważny port handlo- 
wy i punkt przemysłowy. 

Sosebo — port wojenny i baza 
letnictwa morskiego. 

Fukuoka — wielka baza lotnicza 
na południu Japonii, skąd odlatują 
japońskie eskadry na ląd chiński. 

Wielkie znaczenie nalotu chińskich 
maszyn lotniczych, które zresztą zrzu 
cały tylko ulotki propagandowe, po 
lega na tym, że pierwszy raz w dzie 
jach narodu Japończycy byli zagro- 
żeni na swym własnym terytorium. 

  

CAŁA POLSKA 
WYGRYWA 

Tam, gdzie w każdej Loterii wypłaca się 
miliony złotych 
Tam, gdzie tysiące rodzin osiąga szczęście 

GRA i 

I dobrobyt 

Tam, 

Ciągnienie I. klasy już 22-g0 b. m. 

Trzeba zaś pamiętać, że w Japo- | [8 SE 
nii panuje niezachwiana wiara w wyż 
szość nacji japońskiej, jako niezwycię 
żonej z Woli niebios, a mająca swe 
źródło w legendarnych faktach znisz 
czenia przez żywioły u brzegów Ja 
ponii najazdów inongolskich. 

Naród japoński wierzy głęboko w 
specjalną opiekę nieba nad wyspami 
Nipponu, których lud, rządzony przez 
Cesarza — Syna Nieba — może spo 
kcjnie i bezpiecznie uprawiać swe 
pola; wiara ta stanowi jeden z mo- 
mientów całego porządku religijnego 
i społecznego. | 

Cień chińskiego smoka nad mia- 
stami Nipponu może wywrzeć daleko 
głębiej sięgające skutki, skutk! nie 
dające się porównać z niszczącym 
działaniem największych bomb letni 
czych, niszczących tylko materię. 

_ Sumując pozycje bilansowe 1 10 
ku wojny możemy tylko stwierdzić, 
że wyraźnego rozstrzygnięcia dotąd 
nie było i wojna w Azji może jezzze 
trwać czas długi. T. 

  

Prezydent chińskiej Izby Ustawodawczej Sun Fo, syn wielkiego Sun Yat Sena od- 
był podróż po Europie, Obecnie udaje się do Rosji Sowieckiej, gdzie spodziewa 
się zawrzeć pewien układ, bardzo jego zdaniem doniosłej wagi dla Chin. 

zdjęciu Sun Fo w towarzystwie syna Sun Tse Kianga. 

  

Zofia Korwin - Piotrowska 
o Balzaku i Hańskiej 

(Z metod propagandy kultury polskiej za granicą) 
Wartość i celowość tego, co nazy- 

waniy propagandą kultury polskiej 
zą gžanicą, nie ulega dyskusji. Jest 
oczywista, konieczna, musi być robio 
ra przez nas samych przede wszyst- 
kim, ze świadomym wyborem tego, co 
jest najbardziej atrakcyjne i warte 
okazania. Zaszczepienie pewnych mo 
mentów w obcej świadomości rodzi 
w dalszych etapach oddziaływania— 
przy sprzyjających  okolicznościa:h 
— czynne zainteresowanie, postawę 
samorzutnie badawczą. Charaktery- 
tycznym objawem, potwierdzonym 
niemal bez wyjątku, jest przychyl- 
ność jako konsekwencja pogłębiają- 
cej się wiedzy. O taką właśnie posta 
wę cudzoziemca wobec Polski i jej 
zagadnień najbardziej chodzić nam 
powinno. 

Ale jeśli konieczność propagandy 
Iraktować możemy jako aksjomat, 
to drogi najskuteczniejszego  zbliże- 
nia problemów polskich są wielora- 
kie, a wartość ich oceniana, bardzo 
niejednolicie, podlega — nie bezpod 

stawnie — dyskusji.   

Istnieje propaganda oficjalna pra 
sowa, która jest narzędziem przeważ 
bie mało skutecznym. Bardziej efck- 
tywne wyniki osiągnąć może propa- 
ganda wystawowa, udział w wysta- 
wach międzynarodowych (mówię to 
abstrahując od niepowodzenia pol- 
skiej reprezentacji z ub. r.), pokazy 
dające przekrój w głąb np. z dziedzi 
ny sztuki. Coraz częściej organizowa 
jie są kursy o kulturze polskiej, czy 
to stałe przy paryskiej Bibliotece Pol 
skiej (Centre d'ćtudes polonaises ja 
ko odpowiednik Instytutu Francuskie 
go w Warszawie), czy też jako doryw 
cze kursy wakacyjne, gromadzące na 

terenie polskim chętnych ku temu cu 
dzoziemeów. 

Niezaprzeczenie _ najskuteczniej, 
rajpoważniej realizuje to zadanie 
książka „która kryje w sobie ogromne 
możliwości, aktualizowane w skupio 
nej lekutrze, a oddziałująca na dłuż- 
szą metę. Są tu różne kategorie. Dzie 
ła wybitnej miary naukowej, z Pol- 
ską związane tylko pochodzeniem au 
tora, są Świadectwem poziomu na-   

Helena z Odyńców 

Zongołłowiczowa 
7 bm. rozstała się z doczesnym światem 

£. p. Helena z Odyńców Żongołłowiczuwa, 

przeżywszy lat 77. 

Ś. p. Helena Żongołłowiczowa wybrała 

trudny i szczytny zawód mauczycielki, które 

mu poświęciła się całkowicie, nie szczędząc 

sił i zdrowia. Wszędzie, gdzie mogła niosła 

„kagamiec oświaty”, walcząc niejednokrot- 

nie, zwłaszcza w okresie rządów  zabar- 

czych, z ogromnymi trudnościami, które zaw 

sze połtrafiła przezwyciężać dzięki niesp>ży 

tej energii i chęci do pracy. 

Nad otwartą mogiłą jedna z jej b. uczen 

nie powiedziała: „Dziecko było dla Niej 

człowiekiem, któremu jak najlepszy Przyja 

ciel pomagała szukać najpiękniejszych, naj 

bardziej szczytnych dróg życia”. 

Słowa te najdobitniej charakteryzują 

świetlaną postać Zmarłej, która w uznaniu 

jej wielkich zasług została przez R:ąd Rze 

czypospolitej nagrodzona krzyżem „Poloni 

Restituta“, 

$. p. Helena Žongoliowiczowa zmarla, ja 

ko emerytowama nauczyciełka. Cześć Jej pa 
mięci. + 
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gdzie od szeregu lat pada stale 
mnóstwo wielkich wygranych 

Tam, gdzie sprawdza się prawo nieprzer- 
wanej serii szczęścia 

a więc w NIEZMIENNIE SZCZĘŚLIWEJ KOLEKTURZE 

„NADZIEJA” 
Lwów, Legionów 11 — Warszawa, Marszałkowska 117 

  

  

  

Cudowna figura M. Boskiej ° 

  

Figura Matki Boskiej we wsi Chustki pod 
Szydłowcem zasłynęła jako cudowna. Na, 
twarzy N. M, P. pojawiły się ślady jak 22 
uderzeniu. Do cudownej figury z różnych 
stron kraju napływają liczne pi 
wynoszące dziennie od 5 do 10 tysięcy! 
osób, Został ustanowiony specjalny komi. 
fet dła utrzymania porządku, zaopatrywa 
ni pielgrzymów w żywność i przyjmowa 
nia darów, składanych przez ludność na 

stopniach figury. 

SRT 

. 

Wiłeńska grupa parlamentarna opracowuje 
postułaty gospodarcze Wileńszczyzny 

W dniu 13 bm. odbyła się w Wil- | tów. W związku z tym postanowiono 
nie konferencja posłów i senatorów 
wileńskiej grupy regionalnej z udzia 
łem dyrektora Wileńskiej Izby Prze 
mysłowo - Handlowej. 

Omówiono wyniki grudniowej kon 
Na | ferencji gospodarczej w Wilnie i sto 

pień realizacji wysuniętych postula 

szej kultury, nie jej odrębności. Ar 
cydzieła poetyckie pomimo specyficz 
nych cech tworzą drogę poprzez tłu 
maczenia. Utwory pisane przez Pola 
ków: ad usum cudzoziemców traktowa 
ne są przez obcego konsumenta jako 
iaformatorium, czasem z pewną do 
zą nieufności w obawie przed autore 
klamą. Książki realizowane przez cu 
dzoziemców, z mniejszą lub większą 
wiedzą o przedmiocie — muszą zain 
tcresować także i Polaków. Wreszcie 
idą dzieła z pogranicza dwóch kultur, 
badające wzajemne wpływy i zależ- 
ności. O wiele częstsze są tu pozycje, 
mówiące o obcym wkładzie, rzadsze 
o ekspansji kultury polskiej. Ale, pi- 
sane w obcym języku, najłatwiej 
przyciągają uwagę cudzoziemskiego 
badacza. O zatrzymaniu i pobudzeniu 
jego uwagi w tym kierunku decydu- 
je klasa pisarska, wartość ustalań da 
nego dzieła. 

Właśnie o takim dziele, bardzo 
niecodziennym, chcę skreślić parę 
słów. Jest nim praca pani Zofii Kor- 
win Piotrowskiej: Balzac et le monde 
slave. Madame Hańska et Foeuvre 
balzacienne. (Paris 1933 H. Cham- 
pion 8” s. 519, tabl. 7, Bibliotheque de 
la Revue de littórature comparće, 93). 

Już tytuł dzieła mówi sugestyw- 
nie o intencjach autorki, która przy- 
stąpiła do tej pracy, by wyjaśnić ro- 
lę słowiańskiego (przede wszystkim   

domagać się na mającej się odbyć 
konferencji w Warszawie wykonania 
zapowiedzianych inwestycyj, do któ 
rych wykonania dotąd nie przystą- 
piono, jak np. budowa chłodni i in., 
oraz przyśpieszenia realizacji rozpo- 
czętych prac, postępujących w zbyt 
wolnym tempie. 

wszakże polskiego) wkładu do dzie- 
ła Balzaka, tak ściśle związanego z 
csobą Eweliny Hańskiej, 

Praca nastręczała bardzo poważ- - 
ae trudności. Wyrastały one w pierw 
szej mierze z rozległości tematu sa- 
mego, bo Balzak to tytan twórczoś- 
ci, zdumiewający obszernością swej 
produkcji, chłonnością wyobraźni, a- 
symilujący i przetwarzający daną 
rau rzeczywistość w sposób niezmier ' 
nie swoisty. Sprawa ustalania związ- 
ków, impulsów rzeczywistości nie 
mogła się oprzeć wyłącznie na dzie- 
łach samych, musiała je konfronto- 
wać z dokumentami rękopiśmienny- 
mi i drukowanymi teraz właśnie do 
tego celu gromadzonymi i selekcjo- 
nowanymi. A któż z nas nie wie, ile 
przeszkód napotyka badacz, który za 
czyna zbierać dokumenty rozproszo- 
ne po rodzinnych zbiorach niedokład 
nie znanych nawet właścicielowi, ileż 
razy odpowiedź jest negatywna, bo 
-obiekiy te niedocenione uległy zagu 
bieniu! 

Ale jeśli poszukiwania dokumenta 
cyjne mają obok rozczarowań także 
momenty radosnego zadowolenia, to 
nie przesądzają w niczym dalszych 
trudności konstrukcyjnych. Te właś- 
nie były bardzo istotne. Autorka u 
wstępu mówi, że zastosowała metodę 
Balzaka—dokładne studium środowi 
ska, z którego wyszła Ewelina Hań-
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Lindbergh ma došė Ameryki. Osiedlit się 
oio na zakupionej swego czasu od władz 
francuskich maleńkiej wysepce w pobl'żu 
Bretanii z mocnym postanowieniem niewra- 
cania więcej do kraju w którym doznał ty- 
lu triumfów, lecz jeszcze więcej bodaj go- 
ryczy. Kidnapperzy gruntownie obrzydzili 
zdobywcy Atlantyku życie po tam. 
tej stronie oceanu. Wolał więc przenieść 

się do Starego Świata, który mu daje więk- 
szą znacznie gwarancję spokoju, 

KIDNAPPERZY, 

Jednocześnie z wiadomością o osiedle- 
niu Cherlie Lindbergha u brzegów malow. 
niczej Bretanii nadeszła wieść o przyznaniu 
się do winy niejakiego Mc Calla, stapo- 
wiącego, króiko mówiąc, drugie wydanie 
Haupimana. Mc Call porwał synka boga. 
tych rodziców Skeegie Casha celem otrzy. 
mania okupu. Po kilku dniacn chłopca zna- 
leziono uduszonego w !esie. Uderzająca 
analogia z tragiczną historią małego Lind- 
berhga. W obu wypadkach chłopcy zgi- 
nęli, zaś zwłoki ich zakopano w lesie, O 
ile jednak małego Lindbergha poszukiwa- 
no dosyć długo, zaś aresztowany Haupt. 
man aż do końca twierdzić, że jest nie win- 
ny, o tyle małego Casha znaleziono szyb. 
ko, sprawcę porwania — też, no i szyb- 
ko rozwiązano mu język, Widocznie po- 
ба amerykańska nabyła już niejakiej 
wprawy w walce z chydnymi przestęp- 
stwami kidnapperów. Spodziewamy się, że 
epilogiem ponurej afery będzie elektrycz. 
ny fotel tak jak w przypadku Lindberghi- 
gdy Nr 1. 

- CIERNIE SŁAWY. 

Tkwią jeszcze żywo w pamięci świa. 
ta makabryczne fazy procesu Haupimana. | - 
Wielkie | słuszne było oburzenie opinii | 
powszechnej na porywaczy. Wylało się 
to w formę ostrego prawa, „lex Lindberg. 
hiana”, karzącego śmiercią udowodnione 
kidnapperstwo. Wprawdzie  porywanie 
dzieci i dorosłych dla okupu nie zostało 
doszczętnie wyplenione, czego dowodem 
Jest chociażby świeży wypadek z małym 
Cashem. Tym niemniej proceder stał się 
zbyt ryzykowny na to, by go móc z lek- 
kim sercem uprawiać, jak się uprawiało 
w swoim czasie potajemny wyszyrk w 

czasie „prohibicji. Na kidnapperstwo ważą 
się teraz li tylko straceńcy. 

Sława przyniosła Lindberghowi pienię- 
dze, żonę, zaszczyty. Sława przyniosła mu 
także nieszczęście. Wśród róż znalazły się 
przysłowiowe ciernie. Przeżycia lat ostat- 
nich mocno nadszerpnęły zdrowy z natury 
system nerwowy „chłopca z nieba”, co się 

nie bał lecieć przez Atlantyk, a nie mógł 
wytrzymać w ojczystym kraju. Przecież na. 
wet po zamordowaniu pierworodnego syn” 
ka zatruwano Lindberghowi życie ano- 
nimami, pogróżkami, wywiadami i całym 

ska. W metodzie porównawczej zna- 
lazło się rozwiązania konstrukcyjne, 
czyniące równocześnie zadość progra 
mowości serii wydawniczej, zamiesz 
czającej rozprawy właśnie porównaw 
cze. - 

Wylaniająca się z tematu koniecz 
ność przedstawienia tego drugiego 
świata, nieznanego we Francji (bo że 
nas nie znają — o tym nie należy za 
pcminać) wymagała dużych wstawek, 
dygresji całkowicie uzasadnionych. 
Dlatego właśnie nie można oceniać 
pracy p. Korwin - Piotrowskiej ina- 
czej jak z punktu widzenia jej fran- 
cuskiego odbiorcy. Te obszerne moty 
wacje, pragmatyczne przedstawienie 
szeregu faktów z dziejów kultury i 
literatury polskiej, charakterystyka 
wyczerpująca odrębności narodowej 
-- są dla Polaka zą obszerne, rozpra 
szeją jego uwagę, która się koncen 
truje na momentach raczej francus- 
kich; ale są one celowe i nieodzow- 
„nie potrzebne „gdy chodzi o obcego 
czytelnika. Tu właśnie trzeba pod- 
nieść trudności, jakie przezwyciężyć 
musi każdy propagator. Podanie syn 
telycznych wiadomości o Połsce w 
pracy niepolskiej wymaga talentu po 
pularyzatorskiego: umiejętnego wy- 
boru faktów najbardziej reprezenta- 
tywnych, zachowania ich powiąza-   
nia, ale bez szczegółów nieraz cieka 

tym hałaśliwym a bezcerenionialnym spo- 
sobem bycia, przed którym co wrażliw- 
si i zamożniejsi Amerykanie uciekają na 
Bermudy, na Hawaje, na Jasny Brzeg 
czy bezludne wyspy. Lindbergh z żoną 
też wymykali się jak mogli przed tą wy. 
czerpującą nagonką. W końcu mieli już 
tego dość i skazali się na dobrowolną 
ekspatriację, nie widząc innej rady. 

PO SPORCIE — NAUKA, 

Zdawałoby się, że te dwie dziedziny: 
sport i nauka są dosyć od sisbie odległe. 
Czempionowie w jednej z nich z reguły 
bywają kompletnymi laikami w drugiej. 
Usprawiedliwiało się to zresztą granica- 
mi wytrzymałości psychofizycznej  czło- 
wieka. Osiągnięcie szczytowej formy cie- 
lesnej, sportowej wymaga takiej z4prawy 
i takich wysiłków, że nie pozostaje tu już 
miejsca na intensywną pracę umysłową, 
naukową. | odwroinie: mózg uczonych 
z reguły rozwija się kosztem ciała. Ma- 
rzenie któregoś z encyklopedystów fran- 
cuskich, by ludzkością rządziły jednostki 
o ciałach atletów i mózgach uczonych za- 
krawa na chimerę, . 

Jak zwykle, reguła miewa wyjątki. kio- 
że odnoszą się one do pewnych tylko 
gałęzi sporłu. Operujemy przykładami: 
Byrd, słynny admira: Byrd, brawurowy 
lotnik i żeglarz, od lat już prowadzi ba- 
dania i studia arktyczne. Lindbergh zaś, 
zdobywca Atlantyku i bohater innych dłu 
godystansowych raidėw loiniczych osie- 
dlił się na samotnej wysepce bretońskiej 
nie tylko z obawy przed kidnapperami 
i innymi uprzykrzonymi typami współcze 
snego porączkowego życia amerykańskie- 
go, lecz również dla studiów naukowych, 
nawet nie związanych z lofnictwem. Na 
sąsiedniej wysepce mieszka pewien fran- 
cuski uczony — samotnik. Z nim to na- 

wiązał Lindbergh żywy kontakt i wspól- 
nie mają pogrążyć się w kontemplacyj- 
nych. dumaniach nad zagadnieniami nau- 
kowymi, 

ZASŁUŻONY WYPOCZYNEK. 

Po człowieku czynu przyszedł do gło- 
su człowiek myśli. W Lindberghu—spor-   

towcu zbudził się Lindbergh—naukowiec. 
Pochlebnie to świadczy o zdobywcy 
Atlantyku jako o człowieku w ogóle. Po 
swych dotychczasowych sukcesach miałby 
Charlie Lindbergh pełne prawo do wy- 
poczynku na łonie rodziny, zwłaszcza, że 
sytuacja finansowa pozwalałaby mu na to. 
Lindbergh ma dziś około 40 lat, co wpraw 
dzie za starość uchodzić jeszcze nie mo- 
że, w zawodzie łotniczym stanowi po- 
ważny minus, kwalifikując obarczenych 
tym wiekiem osobników na weteranów 
lotnictwa. Lindbergh przed kilkunastu la- 
ty był pionierem lotów transatlantyckich. 
Dziś, nie mogąc już pobijać swych mło- 
dzieńczych rekordów, chce być badaczem 
w _ dziedzinie umysłowej. — Czynna 
jego nafura bumłuje się przeciwko kom- 
pleinemu dolce far niente, któremu tak 
by sprzyjało malownicze położenie wy- 
sepki wśród skał bretońskich. Gdzieś tam 
niedaleko wznosi się grobowiec romanty- 

  

  

ka Chateaubrianda i nastrojowo jazgocze 
"Atlantyk, rozbijając się z szumem o urwi- 
ste ziemi dolmenów i menhirów. Lind- 
bergh odczuł widocznie piękno tych oko- 
lic, które powinno przynieść mu ukoje- 
nie po bolesnych przeżyciach. Praca nau- 
kowa, przyroda, samotność, najbliższa ro- 
dzina — oto program zdobywcy oceanu. 

  

  

| Niebezpieczny zawód 
redaktora w Chinach 

Najstarszym dziennikiem na świecie 

był wychodzący w Chinach od 912 roku 

„Tsching-Pao“. Dziennik ten ukazuje się 

jeszcze i teraz, liczy zatem sobie 1025 

lat pracowiłego I użyfecznego żywota. 

Zajęcie redaktora w tym dzienniku za 

czasów panujących dynastyj w ojczyźnie 

Smoka nie należało do najbezpieczniej- 

szych. Za nieostrożne słówko za wyrazy 

krytyki spotykała redakcję  „Tsching* 

Pao" nieubłagana zemsta władzę mają- 

cych. W. ciągu tysiąca lat 800 redaktorów 

zakończyło swoją karierę, oddając życie 

pod toporem kata. Należy wobec tego 

podziwiać odwagę i hart ducha ludzi, któ 

rzy wiedząc, jaki los spotkał poprzedni- 

ków, ważyli się na objęcie stanowiska re- 

daktora. ! 

  

Zdziejėw Rzeszowa—drugiej stolicy COP 
Coraz częšciej slyszymy o Rzeszowie, 

podniesionym dzisiaj do godnošci drugiej 
stolicy COP-u. Począlek dziejów miasta 

ginie w pomrokach historii. 

W gwarze rzeszowiaków reprezenta- 
cyjna ulica nosi nazwę ulicy „Pańskiej”, 
co tłumaczy się tym, że drogą tą szło się 
dawniej z miasta do zamku ks. Lubomir- 
skich. Prywatny, pański charakter łego 
miasta, zaciążył nad jego dziejami. Poło- 
żony na skrzyżowaniu wielkiego szlaku 
handlowego, który biegł z zachodu przez 
Kraków na wschód, i najkrótszej drogi 
z północy na południe do Węgier, miał 
Rzeszów wszelkie dane, by urość, może 
nie do rozmiarów Krakowe, ale w każdym 
razie jako duże centrum handlowe. Tu w 
Rzeszowie, na błoniach, które jeszcze 
| dzisiaj okalają miasto, koncentrował się, 
spęd i handel bydłem ze stepów ukraiń- 
skich aż do chwili, gdy odebrał je miastu 
Jarosław (targi jarosławskie stały się z cza 
sem największymi w Europie targami na 
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bydło), tu w piwnicach, które jeszcze 

| dzisiaj biegną pod rynkiem, były składy 
wina węgierskiego, w fych czasach bar- 
dzo wysoko cenionego arłykułu w handlu 
międzynarodowym. z 

Z nazw ulic i dziełnie miasta wyczytać 
można dzieje Rzeszowa. „Staromieście” 
to pierwotna siedziba Rzeszowskich, właś 
ciwe miasto rozwinęło się nieco zdala od 
niej, w punkcie skrzyżowania wspomnia- 
nych uprzednio dróg handlowych, wzdłuż 
głównej arterii komunikacyjnej miasta, a 
mianowicie ulic: Krakowskiej i Lwowskiej, 
Poza obrębem właściwego Rzeszowa za- 
częło się rozwijać nowe miasto, dzisiaj 
dzielnica „Nowe miasto”, gdzie koncen- 
trowała się napływająca ludność żydow- 
ska, ograniczona w samym mieście do jed 

nej ulicy Żydowskiej. Związek z dawną 
Rusią Czerwoną, na pograniczu której le- 
łał Rzeszów w epoce Kazimierza Wiel- 
kiego, widoczny jest z nazwy jednej z 
dzielni4 + miasta „Ruskiej Wsi”, położo- 

Po stromóie czerwonej 

  

Wysłannicy z ormii czerwcnej na inspekcji w jednej z fabryk broni w Barcelonie 
wśród robotników której poszukują „małeriału” żołnierskiego. 

wych, które mimo wszystko opuścić 
trzeba, by nie przeciążały toku przed 
stawienia. 

I tu podnieść należy, że p. Kor- 
win - Piotrowska przystąpiła do tej 
pracy z pełną znajomością, z jedna- 
kowo rozległym oczytaniem w zakre 
sie literatury polskiej i francuskiej. 
Ustalenie tego faktu może się wyda 
wać banalnym truizmem, gdyby się 
tą drogą nie uzyskiwało podsiawy do 
stwierdzenia, że praca p. Korwin - 
Piotrowskiej daje pierwszorzędny ma 
teriał polski, dokładnie orientuje w 
atmosferze polskości, w realiach pol 
skiego życia. Niejednokrotnie ma się 
wrażenie, iż „autorka korzysta z ja- 
kiejś dygresji, by jak najwięcej „prze 
mycić* wiedzy o Polsce. Gdy to naz- 
wisko osoby lub postaci poetyckiej 
czasem nawet zdaje się być zbęd- 
ne: czy nie rozprasza zbytnio uwagi, 
czy nie nuży kłopotliwością swej wy 
mowy? (wypowiadam tu opinię, któ 
rą autorka mogłaby łatwo obalić, ma 
jąc osąd czytelników francuskich — 
ciekawe to, czy nie są oni przytłocze 
ni nadmiarem tych „egzotycznych 
wiadomości). 

Reasumując te uwagi dotyczące 
konstrukcji pracy, przyznać trzeba, 
że pomimo istnienia tych dykresyj, 
ciągłość przedstawienia nie została 

  

wystawiona na szwank, bogactwo 

zgromadzonego materiału stworzyło 

ratomiast dzieło dające wnikliwy i 

szeroki przekrój kultury polskiej. I 
w tym właśnie spoczywa zasługa pro 

pagandystyczna dzieła p. Korwin - 

Piotrowskiej. 

Ale interesować też może sprawa 

ustaleń autorki. Do tego co się wyżej 
powiedziało, trzeba dodać, że autorka 

nie szczędzi faktów dowodowych na 

poparcie swoich tez, uwzględniając w 

równej mierze korespondencję, pa- 

miętniki, lekturę owej epoki. Ostroż 
ność daleko posunięta prowadzi do 
rczgraniczenia tego, co jest tylko 

przypuszczeniem od tego, na eo wią 

żący materiał dowodowy. Niezaprze 

czenie należało się tu oprzeć pokusie 

wyolbrzymienia wpływu  Hańskiej. 
Wyjątkowy ten romans, tak pociąga 

jący dla badacza Polaka mógłby łat 
wo prowadzić do zafałszowania pro 
porcji wpływu tej kobiety Polki na 

życie Balzaka. 

Ocena wszystkich osiągnięć dzie 
ła p. Korwin - Piotrowskiej wymaga 
równie kompletnego znawcy Balzaka 
dzieła, streszczenie zaś poszczegól- 
nych rozdziałów uznać trzeba za zbęd 
ue Przykładowo zatrzymamy się nad 

jednym ciekawym fragmentem, który 
wprowadzi nas w tajniki laborato- 

  

rium p. Korwin - Piotrowskiej. 
Dokładna analiza powieści „la re 

cherche de l'absolu* nie ogranicza 
się w ujęciu autorki do zreferowania 
utartych sądów, wiążących postać bo 
hatera głównego z osobą Hoene - 
Wrońskiego; stawia obok nich nową 
własną supozycję, istotnie pociągają 
cą, wykazując w otoczeniu rodzinnym 
Hańskiej niezmiernie ciekawy typ 
hr. Aleksandra Chodkiewicza, znane 
go w Polsce eksperymentatora che- 
mika. Jego to postać mogła ulec poe 
tyckiej transpozycji u Balzaka. Sze- 
reg zbieżności czyni tę hipotezę bar- 
dzc prawdopodobną. Zdaje się, że 
można tu przyjąć, że hipoteza p. Kor 
win - Piotrowskiej nie wymaga wy- 
łączności, czyni tylko bardziej boga 
tym ten związek Świata fikcyjnego 
Balzaka z fragmentami polskiej rze 
czywistości. 

Ograniczam się do tego w mych 
nwagach, zachęcając do bezpośred- 
niego zapoznania się z pracą p. Kor- 
win - Piotrowskiej. Rzetelność doku 
mentacyjna, wyczerpujące ujęcie te- 
go dwuwarstwowego tematu, umie- 
jętne przyzwyciężenie trudności kon 
strukcyjnych, piękny język francus- 
ki — oto zalety tego dzieła. Ponadto 
należy ono do tych, które skutecznie 
pełnią propagandę kuliury polskiej za 
granicą, H. Hleb - Koszaūska. 

Człowiek jestełarpliwy... 

  

nej pomiędzy „Staromieściem” a właści- 
wym miastem. Silne wpływy kolonizacji 
niemieckiej pozostawiły ślady w nazwie 
dzielnicy „Bałdortówki”* (dziś „Bałdachów 
ki”); rzemieślnicy niemieccy mieli tu na- 
wet własny cech. 

Na temat pochodzenia nazwy miasta 

łoczą się, jak zwykle w tych wypadkach, 

gdy nie ma dokumentów, liczne spory: 

Tak więc prof. Piekosiński wyprowadza 

nazwę od słowiańskiego imienia Rzesza 

(lub Rzecha), co wskazywałoby na to, że 

Istniała tu prastara słowiańska osada, na* 

tomiast inny badacz, ksiądz Michna, od- 

nosi nazwę Rzeszy do niemieckiego wy- 

razu Reichshof. Według niego Reichshoł 

oznaczał w języku kołonistów niemiec* 

kich dwór pański, a do dzisiejszego 

brzmienia doszedł drogą przemian z Reis 

chof przez Reischow, Riszow, Reszów 

na Rzeszów. Trudno jednak sobie wy* 

obrazić, ażeby na łak ważnym szlaku 

handlowym miasto powstało dopiero W 

związku z kolonizacją niemiecką, a nie 

znacznie wcześniej. Położenie Rzeszowa 

nad rzeką Wisłokiem, do granic którego 

książęta ruscy usiłowałi niegdyś przesu- 

nąć swoje panowanie, w samym środku 

dawnej Galicji, ograniczonej w XIX w. 

polityką zaborcy austriacklego do roli 

produceniki taniej żywności dla przemy” 

słowych prowincji monarchii austriacko=, | 

węgierskiej, sprzyja jego obecnemu prze* 
kształceniu się w drugą stolicą nowego 

centrum przemysłowego, tym bardziej, że 
jak orzekli zagraniczni gsołogowie w cza” 
sie ekspedycji w r. 1905, maidują się W 

głębokości 200 do 300 metrów na wiel- 
klej przestrzeni Rzeszowa bogate pokła- 
dy węgla kamiennego pierwszej jakości: | 

  

Dowody rzeczowe cierpliwości i pracy, 
ludzkiej przejawiają się nie tylko w monit 

mentalnych dziełach. Obok tych dzieł istniej 
je szereg rzeczy drobnych i małych. Oto maj : 

ły i niepozorny Chińczyk, nawrócony nie“, 

downo na chrześcijaństwo przez jedną *, 

licznych misyj, ofiarował Ojcu Świętemu Je, 
go podobiznę, wyrzeźhioną w... jednym, 
ziarnku ryżu. O wielkości tej rzeźby najle, 
piej świadczy fakt, że mależy ją oglądać | 
przez mocne szkło powiększające. W Jap? 
nii został wykonany płaszcz „również prze? 

jednego z nawróconych Japończyków. Nie, 
dziwnego nie byłoby w tym, gdyby nie fakb 

że wykonały go „osobiście" jedwabniki, uło 
żene na obszernym stole i kierowane za po 

mccą cienkich pałeczek przez cierpliweś? 

tkacza. 

Ale i w Europie nie brak takich arcy” 
dzieł cierpliwości ludzkiej. Znane są DP“ 
skrzypce wykonane z zapałek przez pewnć 

ge Szwajcara. Jest to instrument tak dosk? 
rały, że znawcy twierdzą, iż dźwięk jes? 

nie ustępuje słynnym skrzypcom Amati ju 

Siradivariusa. Skrzypce te znajdują się w 
muzeum państwowym w Bernie. Powie 

górnik z zagłębia Saary, Leopold Schre't!t 
wykonał miniaturowy przekrój kopalni weś 
:a.. w butelce. W Goslar istnieje zegar ""' 

korany ze słomy. Kilku rybaków nor we 
kich z okolic Hvaló wykonało bukiet KW“ 
tów... z rybiej łuski. O ogromie tego dzie!* 
świadczy najlepiej to, że zużyłi oni okolo | 
slu tysięcy pojedyńczych łusek. Sam Grot 
ter, farmer z Arizony, zbierał przez 2%, 8 

liście czterolistnej koniczyny, które s4 402 

szechnie uważane za symboł szczęścia Ё 
ti : с piść: išėci tych ułożył olbrzymich rozmiarów 2 

który posłał „na szczęście" ówczesnemu P 

zydentowi Hooverowi. 

W muzeum Beiwederskim w Warszawie 

znajduje się kilka portretów wykona й 

również w bardzo oryginalny sposób. A p 

m'anowicie podobizny Marszałka Józefa * | 

sudskiego i Marszałka Śmigłego Rydza ja 

konane przez pewnego bezrobotnego ie," 

sku ze 111 tysięcy zwykłych szpilek. 

| 
ч 

| 

| 
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„Tydzień Polskiego Czerwonego Krzyża”. 

MW całym kraju zbiórki. Fruwają maleńkie 
pepierowe serduszka z czerwonym krzyży- 

kiem. Osiadają na klapach, rękawach, niby 

wiosenne motyłki. Napis „Czerwony Krzyż 

throni — ratuje”. 

W czasie wojny — pomoc rannym. Szpi- 

tele lekarze, sanitariuszki. W razie klęsk 

żywiołowych, pożarów, powodzi: pociąg sa- 

nitarny: Czerwony Krzyż, samochód: Czer- 

wony Krzyż, białe fartuchy: Czerwony 

Krzyż. A cała olbrzymia praca świetlicowa, 

skupianie młodzieży dla celów zawsze naj- 

tzlachetniejszych, kursy sanitarne, przeciw- 

gazowe. To jest ogólnie wiadomo. Tych rze- 

czy reklamować nie trzeba. Ale jest pewna 

cudna robota tu w Wilnie, o której społe- 

czeństwo nie wie, a szkoda, bo przecież sklad 

ii idą na PCK, zbiórki, trzeba wiedzieć na 

c» się daje. 

Nazwa tej akcji przydługa, nudnawa, su- 

tha. „Odkażanie, remontowanie izb najb:ed 

Liejszej ludności Wilna przez patrol PCK, 

traz udzielanie pomocy doraźnej w naturze 

uajbiedniejszym*. Ale z dopisem „Pod kie- 

rownictwem Dra Adama Bonasewicza“ — 

iVicepreezsa Oddziału PCK, łekarza Starost- 
wa Grodzkiego — daje tej nazwie rumieniec 

4 puls. Akcja żyje. 

,  lleż organizacyj dąży do udzielania po- 

u.vcy najbiedniejszym? A jak opłakanie i u- 

bożuchno zazwyczaj to wygląda. Akcja Dra 
Bonasewicza nie operuje pół i ćwierćśrod- 
kami. To ńie kropła wody dla spragnione- 
do, ale napojenie go. Co tu najbardziej im- 

ponuje, to bajeczna organizacja, odpowied- 

mo dobrani ludzie. Patroł jest tyłko jeden 

1 składa się z 3 oósb a wyremontował w cią- 

gu jednego roku — właśnie 7 czerwca minęła 

t.cznica — no jak się zdaje 100 — 200 mie 

szkań? Nie, 647 wyraźnie sześćset czterdzieš 

& siedem mieszkań. Czy to nie wspaniałe? 

A teraz sobie wyobraźmy mieszkanie naj 

uboższego w dużym mieście. Więc suteryna 

inb komórka na przedmieściu. Temu naj- 
biedniejszemu z biednych wszystko jedno 

lak mieszka i jak wygląda byle przeżyć dziś, 

Ro jutro — jutro się będzie martwił. Nę- 

dą go omotała, głów bije — co go obchodzi, 
łe wszy, pluskwy, że brud guzami zarósł ccś, 

£2 kiedyś było sprzętami, podłogą, że ściany 

Pozaciekane pełne plam, smug. Łóżka nie 

tašcielane od lat. Nie warto tego tknąć. 

Sienniki się sypią, garść słomy przegniłej. 

Mażeby się znalazło parę groszy na tę sło- 

mę. A te okna. Boże miłosierdzia! Zbyt ma 

le. zbyt brzydkie, zbyt brudne. Nie rzadko 

tamiąst szyby szmata. Czy tu słońce kiedy 
NR wedrze? A wraz z tym brudem, ohydą, 
+ tą prostracją, ogarniającą tych, którym 
$UŻ wszystko jedno — choroby czają się z 

kątów, Spod łóżek smrodłiwych, zza szaf 
Mzklejonych, poruszysz, to się rozpadnie, 

lrypa, jaglica, gruźlica pełza po domowi- 

kach, liże jak płomień żywe drzewo... To 
0 dziś jest kaszlem, za miesiąc — będzie 
Xaszlem i gorączką, a za trzy za pięć miesię 

ty —-gorączką, potami, krwiopluciem. Mo- 

že dziś jeszcze nie wiele potrzeba dla niedo 
puszczenia do wybuchu choroby tylko po- 

wietrza i czystej izby... 
Ale o którejś tam szóstej rano wpada pa 

trocl PCK. Energiczna, wszystko widząca p. 
A. Szukielowa i dwóch szybkich pracowni- 
ków. Idą w ruch młotki, piły, gwoździe, 
szczotki, mydło, proszek, pędzle, wapno, 

Šrcdki odkažające. Najpierw wszystkie szma 

by. graty, dzieciaki — z izby. Odpluskwia 

šię ; tynkuje, pobieła, małuje, naprawia, 
Umacnia i mieszkanie, nieraz dach jak trze- 

: bą wszystkie stoły, łóżka rozklekotane. Piec 

Nie działa, dymi, brak cegieł czy drzwiczek. 

Doprowadza się do porządku, podpala kil- 

koma wiązkami. Wilgotne ściany schną 

LžON MOENKE 

TUNDRA 
Lecz na skunerze nikt nie dawał znaku życia. 

Czyżby tutaj nikogo nie było! — pomyślałem 

? przerażeniem, oglądając się dokoła. 
Za drzewami ujrzałem dwie chaty. 

Z płomienną nadzieją podbiegłem do pierwszej: 

8 Z rozpaczą rzuciłem się ku drugiej. Tu byli — 

ludzie! ' 

U RYBAKÓW FIŃSKICH. 

Zacząłem walić pięścią w drzwi. 

Otworzono. Wszedłem do izby pełnej ludzi, któ- 

Tzy leżeli na łóżkach i na podłodze. 
— Do you speak english? Spriichen Sie deutsch? 

Goworitili pb ruski? 

Milczenie było mi odpowiedzią. 
Wszyscy patrzyłi na mnie ze zdumieniem. 
— Do you speak? —zacząłem znowu. 

— Yes y do — przerwał mi jeden z obecnych, 
Podnosząc się z łóżka. 

— I am a political emigrant from Russia — kon= 
DDiowałem. — Uciekłem z żoną. Ona jest bez sił nie- 

Szukając ludzi, zgubiłem ją... Obawiam 

Od wczoraj nie nie jadła.. Proszę Was, 

omóżcie ją odnaleźć! — skończyłem swoją krótką    
leko stąd... 
to nią... 

IStorię. 

  

szybciej i woda gorąca jest do mycia. Bo 

dużo wody potrzeba. Pracownicy dłubią coś 

przy oknie, nareszcie je otwierają! Szkią, 

urządzają lufciki. Energiczna pani chwyta 

dzieciaki. Latem na podwórzu, zimą u są- 

siadki, u której za chwilę będzie robiony 

porządek. I do balii. Odszorować, odświe- 

żyć. Najpierw porządek z głową. Potem 

„Dawajcie czystą koszulę, sukienkę. Starą 

trzeba uprać". Nieraz się znajdzie, a nieraz 

mie nie ma. Energiczna pani zawczasu się 

dowiedziała że prawdziwie brak, znajduje 

sie więc sukienka i koszulka i zimowy pal- 

Iocik. Sam Dr Bonasewicz dobiera. Chodzi 

po straganach, przymierza, żeby duże, cie- 

płe, solidne. Biedacy to wiedzą. Dostaną nie 

raz z innego źródła szmatę jaką taką, to no- 

sem kręcą „Panu Doktorowi daliby pienią- 

dze to by nam dobre kupił". 

Rodzicom daje się kartki do łaźni, ale ma 

ją przynieść pokwitowanie i dopiero wtedy 

dostaną siennik ze słomą, czasem dwa i kart 

ki na obiad. Będą syci chociaż przez kiika 

dni. Już teraz łatwiej zakrzątnąć się koło 

swego życia. 

Zanim patrol przerzuci się do następnego 

mieszkania, zapowiada, że porządek musi 

być utrzymany, bo przyjdą sprawdzić. W 

czasie sprzątania znajdzie się czas, aby ze- 

branemu towarzystwu z podwórka rąbnąć 

bigieniczne kazanie. Najczystsi otrzymują 

podarki świąteczne. W bieżącym roku po 

0% rodzin podczas większych świąt zostało 

obdzielone. Wiceprezes P. C. K. ma miły sy 

stem dawania tzw. ciepłą ręką. Nic nie po- 

leca, na nikogo się nie zdaje. Sam się Śmie 

je, że przed świętami zamienia się w rzeźni 

ka. Rękawy zakasuje — kraje, rozdziela 

skarby zebrane na 96 części sprawiedliwie i 

oszczędnie. Wie gdzie cukru, gdzie mięsa 

dsłażyć. : 
No, a teraz koszta. Skąd są na to šrodki? 

Tygodniowy wydatek na całą akcję wynosi 

zł 100. Najwięcej daje Czerwony Krzyż, Fun 

|   

© 7. „rKURIER” (4479) mA 

Czarodziejska robota 
dusz Pracy dla Bezrobotnych, trochę Magi- 

sirat, trochę Wojewódzki Komitet Pomocy 

Dzieciom. Przed świętami samochód jeździ 

po mieście zbiera „natucę* po sklepach, in 

stytucjach. Dają. Hurtownia Kupców i Prze 

mysłowców 50 kg cukru, Związek Rzeźników 

Żydów — 30 kg kiełbasy. Wszystko stoi w 

sprawozdaniu. Długa lista. Cały wykaz zac 

ności ludzkiej. 

Materiał do remontu kombinowany. Co 

tytko można bezpłatnie. Glinę, piasek, parę 

tegieł czy desek. Gospodarz domu ma w tej 

akcji swój interes. Przecież remont podtrzy- 

muje jego mieszkanie. 

Połski Czerwony Krzyż zwraca się do 

wszystkich orgańizacyj, instytucyj, czy łudzi 

dcbrej woli — o poparcie swej pracy, ma- 

jacej tak wielkie znaczenie dła zdrowia i 
dobra społecznego. Prosi o adresy, ale tylko 

prawdziwie potrzebujących pomocy. To jest 

pemoc dła tych, którym trzeba straszliwie. 

a nie dła biednych którym by się przydało. 

A może kto się znajdzie dobry, mądry. We- 

sprze materialnie, czy moralnie, zainteresu 

j- się. Warto pomóc tej czarodziejskiej ro- 

bocie, zamieniającej ohydne nory na czyś- 

cintkie schludne mieszkanie: Czy to nie prze 

mawia do wyobraźni? 

Pomyślmy ileż ta cudna praca wykryje 

nędzy, mrącej z głodu, ile chorób zakaźnych, 

których w zarodku zdusi. A przede wszyst- 

kim jaki to ma ogromny wpływ na psychi- 

ke tych biedaków. Coś w ich życiu drgnęło. 

Rozpacz, bezwolę wymieciono wraz z bru- 

dem i robactwem. Wstępuje nadzieja, siła 

do życia. Dzieci czysto ubrane mogą pójść 

du prewentorium, czy do ochronki, gdzie je 
nakarmią, nauczą, zabawią. 

Przez otwarte okno wpada snop światła 

na ścianę niebieską czy żółtą». czy to šwia- 
tło. Czy uśmiech rzadki w życiu biedaka, 

może liczony na palcach. 

Dr. M. Kołaczyńska. 

  

Popis publiczny uczniów 
Konserwatorium Muzycznego 

Tegoroczne zakończenie roku szkol- 

nego przynosi ze sobą tę inowację, iż 

pokazu swych prac dokona uczelnia nie 

na jednym popisie, ale w paru koncer- 

tach, kłóre w jak. najpełniejszej formie 

zobrazują osiągnięcia wychowanków. Bez 

względu więc na to, iż po pierwszym nie 

dzielnym koncercie nie można dać oceny 

syłetycznej, już łeraz na dobro tej ino- 

wacji należy policzyć umiar w skompono- 

waniu progremu. Nareszcie zerwało się 

z tasiemcowym programem muzycznym 

w równej mierze słuchaczy jak wykonaw- 

ców. $ 
Niedzielny popis zaprezentował klasy 

fortepianowe 3 profesorów oraz klasę 

kompozycji dając wyłącznie muzykę sym- 

foniczną. Dyrygował orkiestrą Kazimierz 

Hordulak, młody dyrygent z Warszawy. 
Trudności płynące z opanowania mało 
znanego zespołu oraz akompaniowania 

początkującym pianistom pokonał umie- 

jętnie Hordulak stwarzając młodym wy- 

konawcom atmosiorę pewności tak nie- 
słychanie ważną przy debiucie. Jeśli w 
akompaniamencie konceriu Szopena moż 
na by orkiestrze zarzucić nadmierne zma- 

towanie partii orkiestralnej, to wykonanie 

Allegra Bułhaka (z klasy kompozycji prof. 

Szeligowskiego) wskazało, iż bałuta Hor- 
dulaka potrafi również wydobyć pełnię 

brzmienia. Utwór ten świadczy o pewnej 
łatwości w pokonywaniu trudności roboty   

kompozytorskiej, posiada zgrabne powią 
zania poszczególnych wątków melodycz- 
nych. To też z ciekawością oczekiwać па- 
leży dalszych kompozycji Bułhaka. 

Ponadto wykonano 3 koncerty forte- 
pianowe. Na wstępie — C-moll Beethove 
na odegrała Podzelwerówna (klasa dyr. 
Szpinałskiego). Miła poprawność interpre 
łacyjna i opanowanie całokształłu łego 
trudnego koncertu mówią o postępach, ja 
kie zrobiła Podzelwerówna w ciągu b. r. 

Koncert Szopena f-moll wykonały 
dwie uczenice z klasy prof, Krewer. 
Część | odegrała Uszajewówna składając 

dowody muzykalności interpretacji. Bez 

zarzułu odtworzyła cz. Il Sładkinówna, 
wykonując także i część III tego koncertu. 
Wykonawczyni należy życzyć zrównanie 
jej możliwości technicznych z nieprzecięt- 

ną muzykalnością. 
Wykonawcą koncertu A-moll Liszta 

był Karużas z klasy prof. Romaszkowej. 
Uczeń ten zaprezentował wirtuozowski 
rozmach techniczny, duże możliwości dy- 
namiczne nieodzownie potrzebne przy 
wykonaniu tego koncertu oraz swobodę 
interpretacji. Znać w jego grze duży po- 
stęp osiągnięty w tym roku, 

Nie sumuję tych uwag — z tym za- 
czekać trzeba do dalszych popisów kon- 
serwałorium. Natomiast zachęcić należy 
publiczność wileńską do większego zain- 
teresowania się tymi koncertami, 

iKurjer Sportowy 
  

W wyniku konferencji wileńskich klu- 
bów żeglarskich posłanowiono  organi- 
zację międzykłubowych (miejscowych) re- 
gat żeglarskich na j. Skajście powierzyć 
Sekcji Żeglarskiej AZS. 

Regaty mają się odbyć 29 czerwca. 

Regaty łe aostępne będą jedynie dla 
członków klubów wileńskich, kióre do 20 

Zarząd Wileńskiego Okręgowego Związ- 

ku Lekkoatletycznego składa podziękowa- 

nie wszystkim instytucjom i osobom, które 

okazały pomoc przy zorganizowaniu maczu 

lekkoatletycznego Prusy Wschodnie — Pol 
ska Północno Wschodnia 5 czerwca w Wił 

nie, w szczególności: 

Panu Wojewodzie Wileńskiemu, p. nacz 

Jasińskiemun, Wojewódzkiemu Komitetowi 

WF i PW. 
Władzom wojskowym: płk, dypl. Barcza 

kowi Kazimierzowi, płk. dypl. Szeligow skie 

przez przyjaciół 

Wileński Automobilklub łącznie z Wil. 

Aeroklubem i klubami motocyklowymi orga 

geń za szybowcem”, 

Tak wspaniała impreza zbiorowa, dają 

ca zawodnikom wiele emocji -— polega na 

tym, że z lotniska na Porubanku zostaną wy 

holowane w powietrze kolejnuo dwa szybow 
ce typu wyczynowego: „Komar“ i „S. G“, 

które odczepią się od samolotu holującego 

nad miejscem z góry wyznaczonym i poda 

nym do wiadomości wszystkim zawodnikom. 

Automobiliści będą poszukiwać szybowiec 

„5. G.*, motocykliści natomiast — „Koma 

ra'. Wielka trudność będą mieli zawodnicy, 

ieśli dwa szybowce będą równocześnie znaj 
dować się w powietrzu, gdyż wówczas może 

się zdarzyć łatwy wypadek ścigania niewłaś 

ciwego szybowca. Jak widzimy, aby „uchwy 

cić" przeznaczony szybowiec, należy być nie 

tylko dobrym kierowcą, lecz także i wybit 

nym obserwatorem.   Czas przebywania szybowca w powietrzu 

  

nizuje we czwartek, dnia 16 czerwca „Po- - 

  

Renaty żeglarskie na j. Skajście 
bm. zgłoszą swój akces do Polsklėgo 
Związku Żeglarskiego za pośrednictwem 
Delegatury Wileńskiej PZŹ. 

Uchwalono ponadio, że do regał do- 
puszczone zostaną łodzie posiadające 
certyfikat pomiarowy Delegatury PZŻ, 

Szczegółowy program regat podany 
zostanie przez organizaforów w sajbliżć 
szych dniach. dy 

Lekkoatleci dziękują 
mu Bohdanowi i mjr. Fruzińskieiint,! 

Władzom Policji Państwowej p. p.f ta 

turowi Jacynie Henrykowi # podkomisarżó: 
wi Frankowskiemu Janowi. 

Redakcjom pism wileńskich, 3 
Polskiemu Radio. 
Lidze Morskiej i Kołoniałnej. 
Wszystkim członkom Komitetów: w 

zacyjnego i honorowego nie ona I * 

skład zarządu WIOZLA, a przede wszystktiń 
p Piotrowi Kudukisowi za ofiarną pracę s 

ganizacyjną. 

l 

Owacyijne powitanie Kolczyńskiego 

  

Niedawno powrócił do Warszawy po swoich sukcęsach w Ameryce bokser polski 
Kolczyński, kłóry po 2 zwycięstwach w Stanach Zjednoczonych 
się jako najlepszy bokser europejski, przynosząc chlubę sportowi polskiemu. Na 
zdjęciu Kołczyński wraz z żoną po owacyjnym powitanłu 'na dworcu kolejowyin 

i sympatyków sportu. 

Pogon za szybowcem samochodami 
i motocyklami 

zakwalifikował 

będzie trwać jedną godzinę, a miejsce lądo 
wania będzie się znajdowało nie dalej jak 

46 km od Porubanku. 

Zgłoszenia do tejeiekawej imprezy, któ 
r3 wzbudziła w kołach motocyklistów i au 

tomobilistów Wilna zrozumiałe zaintereso 

wanie można zgłaszać telefonicznie Nr 10— 
40 lub osobiście piśmiennie w sekretariacie 
Wil. Automobil. (Góra Boufałowa 10) od 

10 @о 13 w WTCM, w KPW. — Ognisko, w 

Zw. Mot. Zw. Strzel. do dnia 16 czerwca do 

godz. 18. 

Ognisko — Śmigły 1-b 
7:0 Е 

Rozegrany w niedzielę, dn. 12 b. m. 
mecz o mistrzostwo kl. A. WH. O. Z. P. N. 
między K. P. W. Ogniskiem — W. K. S. 
Smigtym I-b zakończył slę zwycięstwem 
Ogniska 1:0 (1:0). 

Decydującą bramkę zdobył Bariosze- 
wicz I. 

  

Wyjąłem mapę 

Lecz on nie zrozumiał mię. — Znalazł zaledwie 

parę słów angielskich. Na szczęście jeden wśród obec- 

nych trochę rozumiał po rosyjsku. 

Zostałem w końcu zrozumiany. 
— Gdzie jest ona? — zapytano. 

— Przypuszczam, że na wschód od tego miejsca. 

Mój rozmówca wyraził powątpiewanie. 
i pokazałem im miejsce, w któ- 

rym dotarliśmy do morza i trasę mojej wczorajszej 

podróży. 
— Ona znajduje się na zachód stąd — zawyro- 

kowano. 

`° — — The or caffee? — spytano mię krótko. 
— (Caffe — odrzekłem. 

Rzekł coś po fińsku. Rospałano ogień w piecu. 

Następnie, zbliżywszy się ku mnie i zauważyw- 

szy, iż mam ubranie doszczętnie przamoczone, ka= 

zał mi się rozebrać. : į 
Szybko rozebrałem się do naga. Wówczas, jak 

z rogu obfitości, posypały się ku mnie bielizna, weł- 

niane skarpetki, ubranie i duże buty fińskie z zakrzy- 

wionymi nosami. Rzeczy zaś moje natychmiast po- 

wędrowały nad płytę. 

Słów mi było brak dla wyrażenia im swej wdzię- 

CZNOŚCI. 

Na kawę nie długo trzeba było czekać. Na stole 

jednocześnie ukazał się chleb, cukier, ryba. Rzuciłem 

się chciwie na jedzenie. 

Widząc mój apetyt, znawca nielicznych słów an- 

gielskich zbliżył się ku mnie i rzekł: 

powtórzysz... 

na wschód.   

— Nie jedz tak dużo odrazu. Zachorujesz. Potem 

Z wdzięcznością spojrzałem na niego. 

— Macie rację — odparłem. 

Rybak uśmiechnął się dobrodusznie. 

Inni już byli gotowi do drogi. 

— Oni idą szukać waszej żony — rzekł „Anglik, 

— Pójdę z nimi — odrzekłem. 

Ubrano mię natychmiast w watowaną kurtkę, 

a ponadto dano do nałożenia na wierzch kurtkę skó- 

rzaną bez rękawów, czapkę i jeszcze jedną drugą 

parę skarpetek wełnianych. Byłem rozczulony wprost 

tą troskliwością matczyną, z jaką ubierali + ci po 

raz pierwszy spotkani ludzie. 

Jeden zaś z nich ładował tymczasem do Audos 

artykuły spożywcze. 

Ruszyliśmy. 

Rybak, który ładował prowianty, umiał trochę pa 

rosyjsku. Pomagając sobie mimiką, zaczął mi wyra- 

żać swoje współczucie, a wrogi stosunek- do Sowietów. 

— Siostra moja jest aresztowana i siedzi już pół- 
tora roku w Usłonie. Nas Finów tam gnębią i prze- 

śladują, ja tam również byłem. Lecz my jeszcze się 
porachujemy — zakończył, spoglądając z nienayiścią 

DEREK 

W czasie tej rozmowy przyniesiono wiosła i 7a= 
częto spychać łódź na wodę. 

(D. e. a).



  

Ruch pocztowy w Trokach 
zshamowaty 

Byłe powiatowe miasto Troki ma obec- 

nie około 3 tys. mieszkańców. Rozbudowuje 

się, ruch w mieście co rok większy. W 

czasie letniego sezonu przyjeżdża bardzo du 

ło wycieczkowiczów, odbywają się w schro 

misku Ligi Morskiej i Kol. kursy żeglarskie, 

pływacki itd. Jedną bolączkę ma miasto, 

ruch pocztowy w Trokach jest zahamowa- 

ny. 

Wymiany ładunku pocztowego z ambu- 

lansami pocztowymi na przystanku kolejo- 

wym Troki, względnie Landwarowa, nie od 

bywa się, t. j. urząd pocztowy Troki nie 

wysyła nikogo na wymianę poczty z ambu 

iansami, stąd korespondencja trocka leży 

niepotrzebnie w Landwarowie i w Wilnie 

po kilkanaście godzin. 

_  Ambulans poczt. Warszawa — Wilno 

nadchodzi do Landwarowa o godz. 15 m. 15. 

"Ładunek pocztowy dla Trok odbiera Urząd 

pocztowy Landwarów, gdzie i zalega do jut 

„га do godziny 8 m. 45. Ambulans pocztowy 

Wilno — Warszawa nadchodzi do Landwa 

roewa o godz. 8 m. 50, otrzymana korespon 

dencja dla Trok leży w Landwarowie 2 go 

dziny. 

Co się tyczy ekspedycji, też nie lepiej. 

Zamiast skierować do Landwarowa na amb. 

poczt. o godz. 15 m. 15 odsyła się do Wilna 

© godz. 20. J. Z. 

Czekamy na pociąg... 
Słyszałem kiedyś przysłowie „Dobrze bieg 

niesz, ale poza drogą”. Na szłaku kolejowym 

Podbrodzie — Królewszczyzna, między Po- 

stawami a Woropajewem, dzięki staraniom 

miejscowego społeczeństwa uruchomiono na 

103 km. tak zwany „punkt zatrzymania” dla 

pcciągów motorowych i zastępczych. Był to 

Gzień wiełkiej radości, bo odczuwaliśmy, że 

nareszcie za słowami pięknych haseł „fron 

tem do wsi* przyszedł „czyn*. Słusznej na- 

szej prośbie, choć połowicznie, ale stało się 

zadość, bo na przestrzeni 28 kiłomentrów od 

Pcstaw do Woropajewa nie ma żadnego przy 

śianku prócz Ułanki „odległej o 1 kilometr 

od Postaw. Niestety radość nasza krótko 

trwała. Jesteśmy przy punkcie zatrzymania. 

Czekamy na pociąg. Chcemy jechać, ale po 

ciąg mie zatrzymał się. Tymczasem leży w 

Urzędzie Gminy w Łuczaju pismo Dyrekcji 

Kclejowej, w którym wyraźnie się mówi, że 

ptciągi motorowe i zastępcze będą się za- 

trzymywać na żądanie na 103 kilometrze aż 

de odwołania. 

Członek Rady Gromadzkiej w Łuczaju. 

Dar uczniów w 70-1ecie 
Rodziewiczowej 

W dniu 10 bm., jako w 75 rocznicę urc 

dzin i półwiekowej pracy literackiej Marii 

Rodziewiczówny, uczniowie Szkoly Rzemic.s1 

w Pińsku wręczyli jubilatce bardzo orygi- 

ralną pamiątkę. Jest nią książka „Dewaj- 

tis“ 

nia. Uczeń nad książką tą pracował półwra 

wykonana z drzewa przez jednego ucz 

roku. 

Obozy dla młodzieży 
szkolnej 

W ciągu bieżącego miesiąca w róż- 

nych miejscowościach  p6graniczna pol. 

sko-itewskiego i polsko-łotewskiego zor- 

ganizowane zostaną obozy dla młodzie- 

ży szkolnej, która w obozach tych spę- 

dzi lato. Na terenie Wileńszczyzny spę- 

dzi lato około 10.000 młodzieży, z róż- 

nych stron Polski, Obozom tym patronuje 

KOP, 

Dziś: Bazylego Wielk. 

Jutro: Wita, Modesta, 
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Wschód słońca — g. 2 m. 44 

Zachód słońca —.g. 7 m. 54 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii USB 
w Wilnie z dn. 13. VI. 1938 r. 

Ciśnienie 756 

"Temperatura średnia -+ 12 

Temperatura najwyższa + 17 

Temperatura najniższa + 12 

Opad: 3,1 

Wiatr: północno- zachodni 

Tendencja: zmienna 

Uwagi: pochmurno, wieczorem pogodnie, 

przelotne opady 

NOWOGRÓDZKA 
— Zebranie ZPOK. W dniu 29 maja 

rb. odbyło się w Nowogródku Walne Ze- 
branie Zrzeszenia Pow. Zw. Pr. Ob. Ko- 
biet. Powołano do zarządu następujące 

panie: 
na przewodniczącą — p. Nałalię Wa- 

dasową, na wice-przewodn. p. Anielę Fle. 
szarową, na wiceprzewodn. p. Marię Ro- 

galewiczową, па skarbniczkę p. Marię 
Syrtowtową, na sekretarkę p. Kazimierę 
Kotarbińską. 

Poza tym poszczególne referaty obję- 
ły: I referat wych. pol. ob. p. Wadasowa, 
Il Opieki nad matką i dzieckiem — Sipaj- 
łowa, Spraw wiejskich: Kotarbińska, Spraw 
kobiecych — Białkowska, referat praso- 
wy — Fleszarowa. ref. Dochodów niesta- 
tych pp. Jakowiczowa i Kaczyńska, 

Na Walnym Zebraniu obecny był de- 
legat starostwa p. Sipajło i ksiądz dzie- 
kan Dalecki, którzy w serdecznych sło- 
wach złożyli członkiniom ZPOK życzenia 
dalszej owocnej pracy. 

Należy zaznaczyć, że Zrzeszenie Pow. 
ZPOK w Nowogródku na terenie powia- 
tu ma następujące, dobrze rozwijające się 
placówki: 14 świetlic, 8 dziecińców sta- 
łych, 4 Stacje opieki nad! matką i dziec- 
kiem, 2 bursy, 1 przedszkole i 1 poradnię 
prawną dla kobiet oraz 1 żłobek sezo- 
nowy. 

Zrzeszenie co roku prowadzi w porze 
letniej półkolonie dła dzieci w wieku 
szkolnym (200 miejsc) oraz w ubiegłym 
roku przeprowadziło 6 kursów kroju i szy 
cia 2 kursy hygieny, urządziło w 5 pun- 
ktach wystawy robót kob. i zorganizowa- 
ło wystawę obrazów pł. Salon sztuki w 
Nowogródku. 

Poradnia prawna udzieliła bezintere- 
sownie 30 porad i przeprewadziła przez 
p. Marię Rogalewiczową 5 spraw o ali- 
menta. 

— Ograniczenie w komunikacji. Wydział 

Kcmunikacyjno - Budowlany Nowogródzkie 

go Urzędu Wojewódzkiego informuje, że z 

powodu prowadzonych robót w pow. bara 

nowickim, ograniczona jest komunikacja na 

następujących odcinkach: 

1) na drodze państw. Nr 4 (szosa Brzes 

kz) na 407—409 km. w czasie od 8 czerwca 

do 15 sierpnia br.; : 

2) na drodze państw. Nr 3/19 (Słonim— 
Baranowicze) na km 48 od 1 czerwca do 1 

Lpca 1938 r.; 

3) na drodze wojew. Nowogródek — Ba 

ranowicze na 53—86 km (w Baranowi- 

czach) od 1 lipca do 1 sierpnia 1938 r. 

Podczas trwania robót, ruch publiczny 

będzie się odbywać po poboczu dróg. 

— Kolonia letnia dla dzieci. Okr. Stowa 
rzyszenie Rodziny Urzędniczej w Nowogród 

ku urządza w Nowojelni jak co roku kolo 

nię letnią dla dzieci urzędników. Zapisy 

przyjmuje sekretariat Stowarzyszenia do 

dria dzisiejszego włącznie. Opłata za dziec 

kv» członka Rodziny Urzędniczej wynosi 30 

zł, dla innych 40 zł. miesięcznie. 

        

  Zgłoszenia nadsyłać należy na adres Se 

Odznaczenie lotników polskich 

  
Onegdaj min. komunikacji płk. Ulrych udekorował krzyżami zasługi w gmachu 
Ministerstwa Komunikacji załogę samolotu „Lockhead 14" z dyrektorem „Lotu” 
mjr. Makowskim na czele, która dokonała przelotu z Ameryki do Europy. Na zdję- 
ciu — udekorowani lotnicy z ministrem Ulrychem i wiceministrem Bobkowskim 

po środku.   

so „KURJER” [4479] - 

NIKA 
kretariatu Rodziny Urzędniczej — Kancela 

ria ogólna Urzędu Wojewódzkiego. 

— Zjazd Delegatów Zw. Mł. Wsi. W przy 

szłą niedzielę odbędzie się w Nowogródku 

w sali Teatru Miejskiego Zjazd Delegatów 

Związku Młodej Wsi Ziemi Nowogródzkiej. 

Prcgram zjazdu: nabożeństwo, otwarcie zjaz 

da, zagajenie i przemówienia powitalne, refe 

rat, przyjęcie protokółu z  poprzedninego 

zjazdu, sprawozdania, plan pracy i prelimi 

oraz budżetowy na 1938-39 r., dyskusja, 

przyjęcie wniosków i uchwał walnego zjaa; 

du, wybór władz związku i delegatów, wol 

ne wnioski, 

— Popis uczniów Instytutu Muzycznego 

im. Stanisława Moniuszki odbył się we czwaT 

tek dnia 9 bm. o godz. 17 w sali Inst. Muz 

Program zawierał 22 numery, wykonane 

przez uczniów klas: fortepianowej, skrzyp 

cowej i śpiewu solowego. Wyróżniała się 

klasa fortepianowa dyr. S. Niekraszowej, z 

której uczniowie i uczenice odegrali utwory 

Bacha, Beethovena, Schuberta, Clementiego, 

araz polskich kompozytorów S. Paderew- 
skiego, L. Różyckiego, A. Michałowskiego. 
T. Starczewskiego, M. Klechniowskiej oraz 

preludium „Boże Narodzenie", Buczińskie: 

go. Wśród młodocianych talentów wyb.ja 

się T. Żmigrodzka, z pośród starszych ucz 

ni p. Z. Lejzerowska i Jerzy Buzuk, 
W klasie skrzypiec: Czesław Jeśman, któ 

ry wykazał rozwiniętą muzykalność w utwo 

rach Bacha i Haendla. Z klasy śpiewu p. H. 

występowała Maria Niedźwiec- 

ka wykazując dobrą szkołę. 
Uroczystość szkolną zaszczycił swą obec 

nością p. w. wojewoda dr S. Radoliński, o- 

raz liczne grono sympatyków naszej pierw 

szej uczelni muzycznej. 

Ramińskiej 

LIDZKA 
— Zaprzysiężenie rekruta w Lidzie W 

dniu 12 bm. w garnizonie miejscowym odby 

Is się uroczyste zaprzysiężenie młodego rocz 

nika poborowego. Po wysłuchaniu nabożeń 

stwa w kościele garnizonowym, kompanie 

przemaszerowały na Zamek Gedymina, 

gdzie przed sztandarem pułku strzelców ko 

wieńskich odbył się akt przysięgi. Po przy 

siędze kompanie strzeleckie przedefilowały 

rewią przed trybuną dowódcy pułku. 

— Qdtwarcie wystawy uczniowskiej, W 

g'mnazjum państwowym im. hetmana Karo 

lo Chodkiewicza w Lidzie w związku ze zb! 

żającym się zakończeniem roku szkolnego 
otwarto w dniu 12 bm. wystawę prac ucz- 

niowskich, która trwać "ędzie do 16 bm. Na 

wystawie reprezentowane są eksponaty 

wszystkich działów pracy uczniów, a więc 

począwszy od żeńskich robót ręcznych i ma 

iarstwa, do radio - mechaniki włącznie, 

Jest to już druga z rzędu piękna wystawa 

uczniowska w Lidzie. 

— Dzień spółdzielczości. W niedzielę 12 

czerwca br. społeczeństwo lidzkie bardzo u- 

rzczyście obchodziło święto spółdzielczości. 

W. ramach obchodu dnia spółdzielczości od 

był się w sali teatru „Era* poranek arty- 
styczny połączony z przemówieniami, dekla 

macjami i śpiewem chóralnym. Należy za 

znaczyć, iż poraz pierwszy wystąpił z hym 

nem chór młodzieży spółdzielczej. W pro 

gramie udział wzięły, bawiące w Lidzie na 

zjeździe dorocznym, koła młodej wsi i koła 

gospodyń wiejskich, które popisały się sze- 

regiem pięknie odśpiewanych pieśni regio 

nalnych. 

— Zjazd Młodej Wsi. W sali szkoły Nr 

2 w Lidzie odbył się doroczny walny zjazd 

kół młodej wsi z terenu powiaty lidzkiego. 
W chwili otwarcia zjazdu obecni byli przed 

stawiciele władz państwowych, wojska, sa- 

mcrządu, szkolnictwa, organizacyj społecz 

nych oraz senator Wł. Malski. Ze sprawoz 

dania złożonego przez prezesa Najdę wyni 

ka, że młoda wieś liczy w pow. lidzkim 67 
kół czynnych w ogólnej liczbie 1314 człon 

xów. Powiatowy związek młodej wsi spero 

członków wysyła do szkół rolniczych w Ró- 

żance i Berdówce, aby w przyszłości wieś- 

dzka mogła się poszczycić posiadaniem wy 
kwalifikowanych rolników. 

BARANOWICKA 
— Pociąg popularny na kiermasz Pietra' 

1 Pawła w Wilnie. Polskie Tow. Krajoznaw 

rze w Baranowiczach wraz z „Orbisem* u- 
rządza w dniu 28 czerwca b. r. wycieczkę do 

Wilna pociągiem popułarnym. Wyjazd 2 

Baranowicz nastąpi 28 czerwca o godz. f 

rano, powrót w dniu 30 czerwca około godz. 

21. Cena karty kontrolnej na przejazd tam i 

£ powrotem wynosi 6 zł 50 gr. oraz 50 gr. 

kosztów organizacyjnych. Zapisy przyjmuje 
da dnia 24 czerwca br. włącznie PBP „Or 

bis“ Baranowicze, zl. Ułańska 11, tel. 256, 

— 3-letnie, prywaine gimnazjum 
Z. P. O. K. w Baranowiczach. Zarząd 
Z. P. O. K. powiadamia, że w roku szkol. 
nym 1938/9, Prywatna Żeńska Szkoła Kra- 
wiecko-Bielizniarska zostanie zreorganizo 
wana na prywałne 3-letnie gimnazjum kra 
wieckie. Warunki przyjęcia: od dn. 1 do 
18 czerwca rb., codziennie od godz. 9— 
11 przyjmowane są podania o przyjęcia 
i dopuszczenia do egzaminów wstępnych 
w lokału szkoły przy ul. Szosowej Nr 29. 
Do klasy | przyjmowane są kandydatki, 
które: a) przedstawią świadectwo ukoń-   

Wycieczka Ślązaków do COP 

  

  

  

Na terenie Centralnego Okręgu Przemysłowego w Stalowej Woli i Sandomierz 
bawiła grupa szkoły sztygarów z Katowic i wychowanek szkoły rolniczej z Moko* 
szyna. Ślązacy, którzy wystąpili w tradycyjnych strojach górniczych i regional 
nych śląskich, zwiedzili szereg robót inwestycyjnych na terenie COP. Na zdjęciu 
— wycieczka śląska przed Ratuszem w Sandomierzu, 

czenia 7 kl. szk. powsz., b) kończą 13, 
a nie przekroczą 17 lat życia. 

Egzamina wstępne odbędą się z przed 
miotów: jęz. polskiego, arytmetyki z geo- 
mefrią, rysunków, historii i przyrody w 
dniach 20—21 czerwca br. 

Do podania o przyjęcia dołączyć na- 
leży: świadectwo szkolne, względnie za- 
świadczenie szkoły powsz., metrykę uro- 
dzenia, świadectwo szczepienia ospy, kar 

tę zdrowia ze szkoły do której uczęszcza 
ła kandydatka i 5 zł opłaty za egzamin. 
Opłata za naukę: 10 zł wpisowego i 17 zł 
miesięcznie. 

Zarząd. 

NIEŚWIESKA 
— Strzelecki kurs korespondencyjny. 

W Zaostrowieczu pow. nieświeskiego od- 
było się strzelanie Związku Nauczycielst- 
wa Polskiego „Ku chwale Ojczyzny”. 
Strzelanie to poprzedził strzelecki kurs 
korespondencyjny, jaki został zorganizo- 
wany przez Zarząd Główny ZNP w po- 
rozumieniu i przy pomocy Zarządu Głów 
nego ZS. Wyniki strzelania dobre i wy- 
kazują duże korzyści, jakie słuchacze wy- 

nieśli z kursu. Tarcze strzeleckie zaopa- 
trzone w poświadczenia zosłały wysłane 
do Warszawy. 

— Do Nieświeża przybyła wycieczka 
dzieci szkoły powszechnej z Niedźwiedzi- 
cy, powiatu baranowickiego. Wycieczka 
zwiedziła zabytki Nieświeża oraz zamek. 
W godzinach popołudniowych miejscowy 
pułk gościł u siebie dziatwę, przyjmując 
ją skromnym żołnierskim obiadem. 

— Awanfurnicze ghetio. Mieszkańcy 
miasteczka Zaostrowiecze, powiatu nie- 

świeskiego są świadkami bójek i awantur, 
jakie wywołuje ludność żydowska na ze- 
braniacn w miejscowej synagodze. 

Ludność chrześcijańska, zamieszkująca 
w pobliżu synagogi narzeka na brak spo- 
koju. Ostatnia awanfura miała miejsce 
dnia 6 bm. Ponieważ tego rodzaju zakłó- 
cenia spokoju publicznego nie są odo- 
sobnionym wypadkiem, a zdarzają się co 
kilka dni, sprawą tą powinna się zainte- 
resować miejscowa policja i ukrócić te 
bójki gorącokrwistych kupców. Leży to 
zarówno w interesie spokoju publicznego 
ogółu, jak i w interesie ludności żydow 
skiej. Zły przykład zawsze źle działa! 

NIEŚWIESKI ZWIĄZEK INWALI- 
DÓW WOJENNYCH organizuje w naj- 
bliższym czasie „Święto inwalidy”. Pro. 
tektorat nad tą uroczystością objął ordy” 
na; niešwlesko-klecki Leon ks. Radziwiłł, 
oddając na czas święta sale zamkowe 
i park. Punktem kulminacyjnym uroczy- 
stości będzie poświęcenie sztandaru, za- 
kupionego ze składek członkowskich za 
sumę 1500 zł. Należy zaznaczyć, że na 
dzień ten przybędzie do Nieświeża gen. 
Żeligowski I pułk. Dąbrowski, pod któ- 
rych rozkazami wielu z żyjących w powie- 
cie nieświeskim inwalidów walczyło o nie 

podległość. 
— Szczepienie tyfusu. Wobec poja- 

wienia się na terenie powiału nieświes- 
kiego szeregu wypadków tyfusu brzusz- 
nego, władze powiatowe zarządziły przy 
musowe szczepienia ochronne. Szczepie- 
nia przeprowadza bezpłatnie personel 
ośrodków zdrowia. 

— Były prezes rozwiązanego przez 
centralę Związku Weferanów Powstań Na- 
rodowych w Nieświeżu Antoni Kondrato- 
wicz, znany z afery niepodległościowej, 
otrzymał nakaz zdjęcia szyldu nieistnieją- 
cego już związku. Po kilku dniach Kondra   

łowicz szyłd wywiesił. Władze admini: 
stracyjne nakazały przymusowe zdjęcie 
szyldu, zarządzając jego konfiskatę. 

— Niešwieski związek inwalidów wojeń | 

nych organizuje w najbliższym czasie „Świę 

to inwalidy". Protektorat nad tą uroczystoś 

cią objął ordynat niešwiesko - klecki Le08 | 

ks. Radziwiłł, oddając na czas święta sale 

zamkowe i park. Punkiem kulminacyjnym 

uroczystości będzie poświęcenie sztandarw 

zakupionego ze składek członkowskich. NA 
leży zaznaczyć, że na dzień ten przybędzić 
do Nieświeża gen. Żeligowski i płk, Dąbrow 
ski, pod których rozkazami wiele z mieszka | 
jzcych w powiecie nieświeskim inwalidów 

walczyło. 

DZIŚNIEŃSKA 

— Komitet uczczenia pamięci Marszał- 
ka Józefa Piłsudskiego w Tumiłowiczach 
uprzejmie prosi Szanowną Redakcję o ła” 
skawe umieszczenie sprostowania treści 

następującej: W „Kurj. Wileńskim” z dn. 
15.V rb. Nr 132 w notatce pt. „Piękne 
formy uczczenia Marszałka Piłsudskiego 
w powiecie dziśnieńskim”* — została bl 
nie podana informacja, że pomnik został 
ufundowany przez społeczeństwo gminy 
dokszyckiej. Pomnik powstał dzięki wy* 
siłkom samej tylko gromady tumiłowic* 
kiej, składającej się z czterech wsi, poło: 
żonych przy granicy sowieckiej”. 

Przewodn. Miecz. Andrzejewski: 

— Gmina parafianowska zbiera na karś 
kin maszynowy. Wzorem innych gmin pow 
dziśnieńskiego społeczeństwo gminy parafia 
nowskiej postanowiło ufundować arm.i 64 
rubin maszynowy z zaprzęgiem. W tym CĖ 
lu wyłoniony został komitet obywatelski 

który przystąpił do zbierania ofiar. Podkre 
Śli6 należy ofiarność nauczycielstwa gminy 

parafianowskiej, które dobrowolnie cpodał 
kowało się na ten cel w kwocie po 20 zł. 

BRASŁAWSKA 
— Komitet Pomocy Pogorzelcom W 

Ściganiach składa wójtowi gminy lipnis* 
kiej Stanisławowi Kowalskiemu najserdeć? 
niejsze podziękowanie za opiekę i pomoć 
udzieloną mieszkańcom wsi 
dotkniętych klęską pożaru, który straw! 

tea 

w miesiącu maju br. 52 gospodarstw wrdł 
z całym dobytkiem. 

S$. Kowalski działalnością swoją zdó* 
był gorące zaufanie z przywiązanie całej 
ludności. W akcji swej nie tylko rozwina 
na szerszą skalę dożywianie głodnej ud: 
nošci, ale zajął się również słroną wycho 
wawczą. Słaraniem jego w najbliższyć 
dniach powstanie w Ściganiach przedszk? 
le dla dzieci do lat 7. Ponadto $, Kowal: 
ski potrafił przekonać tutejszych mies% 
kańców o celowości i zaletach komasacji 
| poczynił starania o ulgi dła pogorze” 
ców w kosztach jej przeprowadzenia. 

Ogólna akcja wójta gminy lipniskiel 
może być wzorem we wszelkich poczy” 
naniach pracy społecznej. 

Komitet Pomocy Pogorzekof* 
> — 

Wysiedlenie obiežyšmiatė? 
Władze administracyjne wysiedliły 

z terenu pow. święciańskiego do Low 

dwóch obywałeli łotewskich, którzy pro 
dostali się nielegalnie przez granicę 
Polski zamierzając udać się w podróż 

okoła świała. Nie posiadali oni ani pr2% 

pustek, ani zezwoleń. : 

do 
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Spłonęło 50 ha lasu 
W dniu 10 bm. w godzinach południowych, 

od zaprószenia cgnia, powstał pożar Таза 

w okolicach majątku Nierocze — własność 

Floriana Bochwica. Spaliło się 50 ha drze 

wostanu wartości 50.000 zł. 

Zawdzięczając wydatnej pomocy wo 

t mieszkańców okolicznych wsi pożar 

się zlokalizować i ugasić. 

Ściganie 
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Nowinki radiowe 

1000 dzieci 
Śniewało w Oszmianie 

Transmisje prowincjonalne naležą do 
najcenniejszych pozycji Polskiego Radia. 
Pierwszą taką pozycją w sezonie letnim 
była wczorajsza transmisja że „Święta 
pieśni” w Oszmianie. Poprzedziło ją treś- 
ciwe słowo wstępne. 

z którego dowiedzieliśmy się, że popis 
obejmuje, aż 1,000 dzieci, przeważnie 
umyślnie w tym celu przybyłych do Osz- 
miany. Dzieciaki przygofowywały się dłu 
go i solidnie do występów, wiedząc, że 

„kędzie ich słuchała cała Polska. 
382 Jakkolwiek ocena poziomu występów, 
należy do recenzenta muzycznego, jed- 
nakże będziemy zdaje się zgodni w oce- 
nie z naszymi czytelnikami. Jako słucha- 
cze byliśmy od początku do końca całko- 
wicie zadowoleni. 

Ciekawe rzeczy opowiedział . poza 
fym jeden z działaczy społecznych gmi- 
ny Rudnia. Za czasów zaborczych w gmi- 
nie były tylko 3 szkoły powszechne. Obec 
nie jest 13. Wymowna statystyka | same 
święto, czyż nie świadczy najlepiej o kul- 
turalnym dorobku Oszmiańszczyzny po 
odzyskaniu Niepodległości. 

Miejmy nadzieję, że w niedługim cza- 

sie znowu jakiś powiat da znać o sobie. 
Święto pieśni w Oszmianie zostało zorga- 
nizowane z inicjatywy inspektoratu miej: 
scowego. Przykład do naśladowania. 

Е 

Wiadomości radiowe 
WE CZWARTEK 16 CZERWCA SŁUCHA- 

MY AUDYCJI PREMIOWEJ 

wiełkiej akcji letniej Polskiego Radia. 

Przypominamy, że we czwartek dnia 16 

bm. o godz. 17.50 Warszawa transmitować 
będzie na wszystkie rozgłośnie pierwszą au 
dycję wielkiej letniej akcji premiowej Pol- 

skiego Radia. W audycji tej wszyscy radio 

słuchacze pragnący wziąć udział w akcji 

premiowej Pdfskiegg Radia zapoznają się 

lub przypomną sobie melodie wszystkich sy 

' gnałów wywoławczych rozgłośni polskich. 

Audycja ma na celu ułatwienie wszyst- 

kim radiosłuchaczom, którzy opłacą abona 

ment radiowy za czerwiec, lipiec i sierpień 

 r.b., wzięcie udziału w wielkiej akcji premio 

wej, na którą Polskie Radio przeznaczyło 

liczne i niezwykle cenne nagrody, w posta 

© samochodów, motocykli, motorowerów i 

tuksnsowych odbiorników radiowych. 
Ubiegający się o jedną z tych nagród 

Winien podać w kuponie, który znajdzie w 
tygodniku radiowym „Antena”, sygnał jed 

Tej z rozgłośni, zdaniem jago brzmiący naj 
melodyjnej i najdźwięczniej. 

Przypominamy również, iż w akcji pre- 

miowej mogą brać udział nie tylko abonen 

©, którzy opłaciłi abonament radiowy za 

Czerwiec, lipiec i sierpień r. b., ale również 

Członkowie najbliższej rodziny, o ile zamel 

dowani są w tym samym miejscu zamiesz 

kania co i właściciel radiowej karty reje 
šlrecyjnej. 

Wycieczka pracowników „Wspól- 
noty Interesów" w Wiln'e 

13 bm. przybyła do Wilna specjalnym 
pociągiem turystyczna wycieczka „Wspól. 
Noty Interesów” z Katowic pn. „Poznaj 

polskie wody”. W wycieczce, która już 
zwiedziła Gdynię—Hel-—Warszawę, bie- 
rze udział 400 osób spośród sfer robot- 
niczych i urzędniczych. 

Po nabożeństwie w Ostrej Bramie zło- 
Żono wieniec przy mauzoleum na Rossie. 

Poniedziałek i wtorek poświęcony bę. 
dzie zwiedzaniu miasta, jego zabytków 
I okolic. We włorek w godzinach popo- 

„ łudniowych uczestnicy wycieczki udadzą 

się statkiem do Werek, a następnie wy. 
ladą do Zułowa. Środę spędzą na jezio- 
rze Narocz. 

Po trzydniowym pobycie na Wilef- 
Szczyźnie goście z Górnego Śląska odja- 
dą do Pińska. * 

Potrzebni są przewodnicy 
Ze względu na wzrastający wciąż ruch 

turystyczny na Wileńszczyźnie, Związek 
Propagandy Turystycznej Ziemi Wileń- 
skiej przystępuje do uzupełniania swoich 
= przewodników. Nauka odbywać się 
ędzie indywidualnie, przez przerabianie 

Materiału podanego przez Związek, z pra 
*Wem korzystania z czytelni Związku, w 
Sodzinach od 9 do 15. 

Egzamin z przerobionego materiału 
ędzie się 27 czerwca. Wszelkie infor- 

acje w fej dziedzinie, zgłoszenia udzia- 
podanie obowiązującego materiału 

Orzystanie z czytelni — bezpłatnie, w 
żodzinach urzędowych (9—15), w lokalu 
Wiązku — ul. Mickiewicza 32, 

fote! EUROPEJSKI 
w WILNIE 

a Pierwszorzędny — Ceny przystępne 
Slefony w pokojach. Winda osobowa 
p L 

      
  

T. Łopalewskiego, | 

  

- „KURJER” [4479) 

- „Wieczór japoński" w Wilnie 
W dniu 20 czerwca rb. o godz. 20 w 

sali Zw. Ofic. Rez. odbędzie się organi- 
zowany staraniem Związku Młodzieży z 
Dalekiego Wschodu „Wieczór japoński”, 

na który przybędą przedstawiciele amba- 
sady japońskiej z Warszawy, 

Na program wieczoru złożą się: krół- 
kie przemówienie w języku japońskim, 

KRONIKA 
— Przepowiednia pogody według PIM-a 

na 14 czerwca 1938 г.: 

Nocą rozpogodzenia. W. ciągu dnia przejś 

ciowy wzrost zachmurzenia typu kłębiaste 

go. Skłonność do burz i przelotnych desz- 

czów. 

Po nocnym ochłodzeniu w ciągu dnia 

temperatura około 20 C. 

DYŻURY APTEK: 

Dziś w nocy dyżurują następujące an- 
feki: Cz. Nałęcza (Jagiellońska 1); S-ów 
Augustowskiego (Kijowska 2); B. Romee- 
kiego i M. Żelańca (Wileńska 8); B. I I. 
Frumkinów (Niemiecka 23); A. Rostkow- 
skiego (Kałwaryjska 31). 

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

ADMINISTRACYJNA. 
— 900 protokółów za nieumiejętną 

jRzdę I chodzenie. Komisariaty P. P. Wil- 
na w ciągu ub. miesiąca sporządziły po- 
nad 900 prołokółów za różne wykrocze- 
nia. Najwięcej kar sporządzono za nie- 
przestrzeganie przepisów o ruchu koło- 
wym i pieszym oraz sanitarno-porządko- 
wych. $ 

MIEJSKA. 
— 4200 rowerów w Wilnie. Zarząd 

Miejski do 10 bm. zarejestrował już oko- 
ło 4200 rowerów. 

— Zafrudnienie bezroboinych. W cia- 

gu ubiegłego tygodnia przeszło 300 bez- 
robotnych znalazło pracę bądź na terenie 
miasta, bądź też na licznych robotach 
drogowych, prowadzonych w powiatach. 

— Przyśpieszenie robót przy budowie 
nowoczesnej jezdhi na ul. Mickiewicza. 
Dowiadujemy się, że Magistrat postano- 

wił przyśpieszyć budowę nowoczesnej 
jeżdni z kostki granitowej na ul. Mickie- 

wicza na odcinku od placu Katedralnego 
do ul. Dąbrowskiego. 

Roboły te rozpoczęte zostaną w koń- 
cu bieżącego miesiąca, względnie w po- 
czątkach lipca, nie zaś w sierpniu, jak to 
było początkowo projektowane. 

— Spęd bukhał. Dnia 21 bm. na rynku 
Ponarskim o godz. 9 rańo odbędzie się 
spęd buhai w wieku ponad 10 miesięcy. 

Doprowadzenie buhai do przeglądu jest 
obowiązkowe. Ustawa o nadzorze nad ho 

dowlą bydła irakiuje spęd, jako przymus. 
Przewidziana jest kara w wysokości 20 
złotych, 

W czasie przeglądu wydawane będą 
książeczki kwalifikacyjne i wypłacane bę- 
dą premie pieniężne za piękne okazy. 

WOJSKOWA 
— Przegląd lekarski absolwentów 

szkół średnich. Po zakończeniu przygo- 
łowań do przeglądu lekarskiego tego- 

rocznych absolwentów szkół średnich, wła 
dze administracyjne wyznaczyły komisję 
poborową, która urzędować będzie w ter 
minie od dn. 12 do 18 bm, w lokalu przy 
ul. Ostrobramskiej 25. 

ARADEMICKA 
— Na walnym zebraniu Koła Studen- 

tów Wydziału Sztuk Pięknych USB w dn. 
28 maja rb. wybrano nowy zarząd w 
składzie: 

prezes — mgr Kaszkurewicz Arystarch, 
wiceprezes — Sadowska Maria, wicepre- 
zes gopspodarczy — Szafranowska Miro- 
sława, skarbnik — Sawerah Włodzimierz, 

sekretarz — Rudakówna Anna, zastępcy 
mastazja Kortt (referent WF) Łotow- 

ski Józef; komisja rewizyjna — Bobary- 
ko Halina, Lewandowski Wincenty, Her- 
manowicz Antoni, Giwkówna Wł. Sera- 
finowiczówna Leokadia, 

SPRAWY SZKOLNE | 

— W roku szkolnym 1938/39 przy Uni 
wersytecie Stefana Batorego w Wil. 
nie otwiera się Panstwowe Liceum im. Ja- 

na i Jędrzeja Sniadeckich dla młodzieży 
męskiej. Zwierzchni nadzór nad Liceum 
sprawować będzie rekior USB. Zgiosze- 
nia na wydziały: humanistyczny, matema- 
tyczno-fizyczny i przyrodniczy przyjmuje 
do 22 czerwca br. i in!ormacji udziela 
kancelaria Liceum, ul. Bakszta 15, tel. 
28-28, codziennie w godz. 10—12. 

— Dyrekcja Pr. Gimnazjum Koeduka- 
cyjnego im. ks. Piotra Skargi — Wilno, 
Ludwisarska 4, tel. 23-08, przyjmuje wpisy 
do kl. I-II i III do dn. 15 czerwca. Egza- 
min wstępny dnia 17.VI. Przy gimnazjum 

zostaje otwarte Liceum Koedukacyjne, ty- 

pu przyrodniczego. Wpisy przyjmuje się 
do dnia 18.VI. Egzamin od dn. 24.VI. 

  

referat p. ltaru Maruo pt. „Współczesna 
Japonia" — w języku polskim oraz wy- 
świetlone będą filmy obrazujące kraj, 
ludzi, zwyczaje i kulturę współczesnego 

Nipponu. 
Wieczór poprzedzi poranek filmowy 

dla szkół średnich i powszechnych w ki- 
nie „Mars“. 

— Kurator okręgu szkolnego wileńskie- 
go M. B. Godecki powrócił z podróży służ- 

bowej z Warszaw; i w dniu 14 bm. obejmu 

je urzędowanie. 
— Prywatna VI-klasowa koedukacyjna 

szkoła powszechna im. Stefanii Świda „Dzie 

cko Polskie" z uprawnieniami publ. szk. 
powsz. Wilno, ul. Mickiewicza 11 m. 11 
przyjmuje zapisy do wszystkich klas codzien 

nie w godzinach do 13—15, 

— Prywatna Męska Szkoła Krawiecka 

Im. „Promlenistych“ Pol. T-wa "Światło" 
w Wilnie. Kurs trzyletni, z pełnymi pra- 

wami, obejmujący naukę teoretyczną 
i praktyczną kroju i szycia. 

Kandydaci posiadający co najmniej 4 
i 6 oddz. szk. powsz. w wieku lat 14 do 17 
"przyjmowani są po złożeniu egzaminu 

wstępnego. 
Zapisy przyjmuje i informacji udziela 

sekretariat szkoły — ul. Żeligowskiego 1 
— w dniach od 15.VI do 30.VI i od 
15.VII1 do 30.VIII w godzinach od 10 

do 13. 
PRYWATNE  KOEDUKACYJNE 

GIMNAZJUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W 
WIILNIE przyjmuje uczni I uczenice w wie 
ku szkołnym na r. szk. 1938/39. 

Bliższych szczegółów udziela i zapisy 

przyjmuje kancelaria Kursów Dokształca- 
Jących Im. Komisji Edukacji Narodowej, 
ul. Benedyktyńska 2, róg Wileńskiej w 
godz. od 9—12 oraz od 15—19. 

Dyr. gimnazjum Br. Zapaśnik przyjmu- 

Je codziennie od 10—12 w tymże lokalu. 

Z POLICJI. 
— Nowe mundury policji. Policjantom 

przydzielane są letnie mundury nowego 

typu. Są to mundury koloru khaki z gra- 

natowymi wyłogami na kołnierzach, spod 
nie zaś mają granatowe wypustki. 

Z KOLEI 
— Zjednoczenie Kolejowcėw Połskich 

wzywa swych członków do licznego udzia 
łu w uroczystości procesji Bożego Ciała 
w najbliższy czwartek, 16 bm. 

Zbiórka w lokalu organizacji o g. 6 

rano. 

ŻE ZWIĄZKÓW I STOWARZY: SZEŃ 

— Wakacje na Węgrzech. Sekcja węgier- 

ska PAZZM „Liga* organizuje w dniu 14 
czerwca 1938 r, (wtorek) o godz. 18, zebra 

nie zapoznawczo - informacyjne o kursach 

letnich przy uniwersytecie w Dobrocenie. In 
formacyj udzieli p. Prof. Z. Domaniewska. 

— Zwyczajny Zjazd Delegatów  Towa- 

rzystw Ogrodów Działkowych Województwa 

Wileńskiego w Wilnie odbędzie się dnia 19 

czerwca 1938 r. (niedziela) w sali Związku 

Irżynierów Kolejowych, Wiłeńska 33, o go- 

dzinie 10. Na porządku obrad między in.: 
Program prac na rok 1938 i 1939. Uchwale 
nie dezyderatów i wytyczne do prelimina 

rza i działalności Zarządu Okręgu w r. 

1938-39. Wybór nowego Zarządu i Komisji 

Rewizyjnej. 

Po zakończeniu obrad odbędzie się zwie 

dzanie terenów ogrodów działkowych. 

RÓŻNE 
— Polskie Towarzystwo Tatrzańskie or- 

ganizuje w dniach 25—30 czerwca wyciecz- 

kę do Rygi. Koszt udziału 55 zł. Zapisy i in- 

formacje: Polskie Biuro Podróży „ORBIS* 

ut. Mickiewicza 16a i Wielka 49. 

— Ferie letnie w sądach. W przyszłym 

miesiącu rozpoczynają się ferie lełnie w 
sądownictwie. W myśl wprowadzonej w 
roku bieżącym ustawy od dnia 15 lipca 
do końca sierpnia w wydziałach cywil- 
nych sądów załatwiane będą tylko spra- 
wy najpilniejsze, jak ekzekucje itp. 

— Dzieržawcy kina „Mars“ walczą 
© przedstawienia rewiowe.  Dzierżawcy 
sali miejskiej przy ul. Ostrobramskiej 5, 
gdzie, jak wiadomo, mieści się obecnie 
kino „Mars”, zwrócili się do Magistratu 

z ponowną prośbą o udzielenie. zezwole- 

nia na urządzanie przedstawień rewio- 

wych niezależnie od wyświetlanych obra- 
zów kinowych. Sprawa ta będzie rozpa- 
trzona na dzisiejszym posiedzeniu Zarzą- 

du Miejskiego. 

HOTEL 

„ST. GEORGES" 
w WILNIE 

Plerwszorzędny — Ceny przystępne 
Telefony w pokojach 

  

50 rodzin żydowskich 
może wyjechać 

Syndykat Emigracyjny komunikuje, 
że Komisja Dewizowa przyznała oddziel. 

ną sumę ogólną dla wychodźtwa żydow- 

skich rodzin rolniczych. W sezonie roku 
bieżącego, to jest do 15 października bę- 
dzie mogło wyjechać 50 rodzin.   

   
     

AŚ O : 

GRYPA. PRZEZIĘBIENIE 
BÓLE GŁOWY ZĘBÓW: 

ŻĄDAJĄC ORYGINALNYCH PROSZKÓW zn.rasa. 2, KOBUTKIEM” 
PATRZCIE JAKIĘ PROSZKI-WAM DAJĄ: 

3 ЗА JUŻ NAŚLADOWNICTWA, 
ŻĄDAJCIE PROSZKÓW „MIGRENO-NERVOSIN* 

TYLKO W NOWEM OPAKOWANIU 

8 TO R EB KACH HIGIENICZNYCH, 

  

  

        

  

I Tydzień TOM-u 
Zakończeniem I Tygodnia TOM-u, któ 

ry odbył się na terenie województwa wi- 

leńskiego od 29 maja do 6 czerwca br. 

| odbywa się na terenie województwa 

nowogródzkiego od 11—18 czerwca br. 

jest rozprzedaż mareczek, malepek na 

okna oraz zbiórka pieniężna przeprowa- 

dzona w lokalach zamkniętych I na uli- 

cach m. Wilna w dniach od 13 do 15 

czerwca. 

Odnosząc się z należytym zrozumie- 

niem do ważności sprawy kształcenia zdol 

nej a niezamożnej młodzieży szereg or- 

ganizacji społecznych zadeklarowało 

swój udział w kweście. 

Jeżeli ogół społeczeństwa z takim sa- 

mym zrozumieniem poprze akcję zbiór- 

kową TOM-u, I Tydzień da wyniki po- 

myślne, co ma bardzo poważne znacze- 

nie ze względu na możliwość rozwinięcia 

jeszcze bardziej aktywnej działalności To 

warzystwa przez zwiększenie jego fundu- 

TEATR I MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE, 

— Dziś, we wtorek dnia 14 czerwca o 
godz. 8.15 — przedstawienie wieczorowe w 

Teatrze na Pohulance wypełni doskonała ko 

medio - farsa współczesna jugosłowiańskie 

go autora B. Nusića p. t. „Wielka polityka 

pani ministrowej* w wykonaniu premiero- 

wej obsady zespołu, z p. I. Jasińską - Det 

kowską w roli głównej. Oprawa dekoracyj 

na — K. i J. Golusów. 
— „Królowa przedmieścia* w muszli 

koncertowej w parku Żeligowskiego! W 
dniach: 16, 18 i 19 czerwca — Teatr Miejski 

ra Pohułance daje trzy przedstawienia 

„Królowej przedmieścia* w muszli koncerto 

wej w parku Żeligowskiego. Początek przed 

stawień o godz. 8.30 wiecz. 
i 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA“ 

— Wystepy J. Kulczyckiej. Ostatnie wy- 

stępy operetki wileńskiej w Lutmi przynoszą 

dziś w repertuarze „Miłość cygańską* op 

retkę Lehara, która jest widowiskiem repre- 
zentacyjnym i pięknym, zarówno przez swą 

wartościową muzykę jak i doskonałe wyko 

nanie całości. W roli głównej Janina Kul- 

czycka. - 

„Wiktoria i jej huzar*. W końcu ty 
godnia będzie wystawiona wspaniała i ulu 

biona operetka Abrahama „Wiktoria 1 jej 

huzar* z J. Kulczycką w roli tytułowej, w 

oioczeniu całego zespołu artystycznego. 

RADIO 
WTOREK, dnia 14 czerwca 1938 r. 

6,45 — Gimnastyka; 7,00 — Dziennik po 

ranny; 7,15 — Muzyka poranna; 8,00 — Au 

dycja dla szkół; 8,10 — Muzyka wakacyjna; 

8,55 — Program na dzisiaj; 9,00 — Przerwa. 

11,00 — Audycja dla poborowych; 11,15 

—- Audycja dla szkół; 1140 — Wyjątki z 

oper polskich; 11,57 — Sygnał czasu i hej 
nał; 12,03 — Audycja południowa; 13,00 — 

Wesołe orkiestry i piosenki francuskie; 14,00 

— Muzyka lekka; 14,13 — Komunikat Zw: 

K. K. O. 14,15 — Przerwa. 

15,15 — „Jawor, jawor, jaworowi ludzie" 

— bajka dla dzieci; 15,35 — Przegląd aktnał 

nceści finansowo-gospodarczych; 15,45 — 

Wiadomości gospodarcze; 16,00 — Kwintet 

Wiesława Wilkosza i Halina Zachert-špiew 
16,45 — „Jan Matejko" — opowieść biogra* 

ticzna; 17,00 — „Z zagadnień fotografiki“ 
— pog. Jana Bułhaka; 17,10 — Utwory na 

altówkę w wyk. Bikołaja Dodaronka; 17,30 

— Pieśni Fryderyka Chopina w wyk. Zofii 

Plejewskiej-Monkiewiczowej; 17,50 — Wileń 

skie wiadomości sportowe; 17,55 — Prog- 

ram na środę; 18,00 — Otwieramy ul — po+* 

gadanka; 18,10 — Sonaty * wiolonczelowej 

18,45 — „Hanka i Jagusia" — scena z powie 

ści Wł Reymonta „Chtopi“; 19,00 — Recie| 
tal Śpiewaczy Edwarda. Bendera; 19,20 aš 

Pogadanka aktualna; 19,30 — Špiewa kwartet 
ludowy; 19,50 — „W mojej wsi“ — poga- 

danka; 20,00 — II wielki koncert symfonicz 
ny z Zamku Wawelskiego; 20,50 — W przer 

wie: Dziennik wieczorny i pogadanka aktuaf 

na; 22,15 — Wiadomości sportowe; 22,25 — 

„Mozaika muzyczna”; 23,00 — Ostatnie wia | 

domości i Komtmikaty; 23,05 — Zakończenie 

programu. 

ŚRODA, dnia 15 czerwca 1938 r. 

6,45 Gimnastyka. 7.00 Dziennik poranny. 

7,15 Koncert poranny. 8,00 Audycja dla 

szkół 8,10 Muzyka wakacyjna. 8.55 Prog- 

ram na dzisiaj. 9.00 Przerwa. 11,00 Audycja 
dla poborowych. 11,15 Audycja dla szkół. 

11,40 Odgłosy wiosenne. 11,57 Sygnał czasu 

i hejnał, 12,038 Audycja południowa. 13,00 

Fragmenty kameralne. 14,00 Muzyka popu 

larna. 14,15 Przerwa. 15,15 „Popołudnie spe 

вКега“ — zapowiada Kazimierz Kieniewicz. 

| 15,45 Wiadomości gospodarcze. 16,00 Koncert 

Orkiestry P. P. W. 16,45 „Lotnictwo sanitar: 

ne" — odczyt. 17,00 Pogadanka radiotech- 

niczna Mieczysława Galskiego. 17,10 Na 

strażnicy Telesfory — słuchowisko popular 

ne ks. Dr Piotra Śledziewskiego. 17,45 „Na 
granicy łotewskiej" — pogadanka Jana Husz 

czy. 17,55 Program na czwartek. 18,00 Re- 

zerwat wykapów Wisły — pogadanka. 18,10 

Rozpoczynamy naukę pływania — audycja 

sportowa. 18,22 Recital fortepianowy Mar 

gerity Trombini - Kazuro. 18,47 „Hanka i 

Jagusia" — scena z powieści Wł Reymon 

ta „Chłopi*. 19,02 Pieśni polskich kompozy 

torów w wyk. Ady Wiłowskiej Kamińskiej. 

19,20 Pogadanka aktaulna. 19,30 Pieśni pol 

skie w wyk. chóru Konserwatorium Muzycz 

nego. 19,45 Wileńskie wiadomości sportowe. 

16,50 Jakie mamy łąki? — pogadanka inż. 

Józefa Steckiewicza. 20,00 III wielki kon- 

cert symfoniczny z Zamku Wawelskiego. 

2100 W przerwie: Dziennik wieczorny i po 

gadamka aktaulna. 22,00 Transmisja frag- 

mentów międzypaństwowego meczu bokser , 

skiego Polska — Framcja. 22,50 Z operetek 

Millóckera. 23,00 Ostatnie wiadomości i ko 

munikaty. 23,05 Zakończenie programu. 

KE TTUPREZEIE WZSPERZ OPOOOSTOEZTCERA   Popierajeie Przemysł Krajowy! 
CHRT ESET ATET ETO SESI OS PSYTSTERO TRIO EERSSSS SESI 

Spadek po wilnianinie zmarłym w Ameryce 
czeka rodzinę Bujwidów 

Prezydent miasta dr W. Maleszewski 
otrzymał 7 Amevyki Północnej od jedne- 

go z tamtejszych towarzystw asekuracyj- 

nych pismo, w kłórym towarzystwo, to za 

blega o wiadomości o rodzinie Józefa 
Bujwida, urodzonego w roku 1895. 

Józef Bujwid wyemigrował w swolm 
czasie do Ameryki, gdzie dorobił się 
znacznego majątku. Przed wyjazdem za- 
mieszkiwał stale w Wilnie, gdzie też uro- 
dził się, W Wilnie posiadał rodzinę, skła- 

dającą się z dwóch braci I 5 sióstr. Jednej 

z sióstr na Imię Elżbieta. Obecnie Józef 

Bujwid umarł I pozostawił po sobie znacz 

ny spadek, był Jednocześnie zaasekuro- 

wany na życie. ża 

Wszczęte przez Magistrat poszukiwa- 

nła nie dały pozytywnego rezultatu. 

Gdyby znalazł się obecnie ktoś z krew 

nych zmarłego wychodźcy proszony jest 

o zgłoszenie się do Biura Ewidencji Lud- 

ności Miasta, gdzie otrzyma dałsze wska- 

zówki. 

Dwa napady rabunkowe w Wilnie 
Policja aresztowała 5 sprawców 

Wczoraj w mieście zanotowano dwa 
napady rabunkowe. 3 ZI 5 

Na Lipówce, szosą prowadzącą do Ru- 
domina, mknął na rowerze 18-letni To- 
masz Kwiatkowski (Karlsbadzka 13). W od 
ległości paru kilometrów od miasta, nie- 
daleko wsi Popówszczyzna, rowerzystę 
zatrzymało dwózh osobników, którzy ste- 
roryzowali go, pobili, a następnie, ode- 
brawszy mu rower, zbiegli. | 

Kwiatkowski złożył meldunek o napa-. 
dzie. Policja zorganizowała pościg. Ujęto 
sprawców napadu. Okazali się nimi miesz- 
kańcy wsi Popowszczyzna: Feliks Sosnow- 
ski I Paweł Liskiewicz. Obaj napastnicy 

liczą po 18—19 lat. 
Tegoż dnia policję śledczą zaałarmo- 

wano wiadomością 0 drugim napadzie 
rabunkowym, którego ofiarą padł hand- 

larz z Wilna, Monis Wersocki (Pionierska 

16). Wersocki wracał furmanką z Mejsza- 

goły. Na odcinku drogi pomiędzy Fabla- 

| nłszki, a Górą Szyszkińską, tzn. na terenie 

wielkiego mlasta Wilna, został on znie- 

nacka napadnięty przez trzech osobników, 

kiórży go dotkliwie pobili Е zrabowali mu 

letni płaszcz garbardinowy wraz z port- 

monetką, zawierającą, jak zeznawał Wer- 

socki, 25 zł w gotówce. 

Policja, w wyniku dochodzenia, are- 

sztowała sprawców napadu. Okazali się 

nimi mieszkańcy wsi Fabianiszki: 20-letni 

Stanisław Butajło, oraz bracia Bartoszewi- 

cze, 19-letni Jan i 17-letni Stanisław. 

"Wszystkich napastników osadzono w 
areszcie centralnym. Dotkliwie pobiiego   handlarza opatrzyło pogotowie.  (C).
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wykonują tyliko 

_ ZAKŁADY GRAFICZNE „ZNICZ” 
Be 6 a 

WILNO, BISKUPA BANDURSKIEGO 4,   

NAJESTETYCZNIEJ 

NAJSZYBCIEJ 

NAJDOKŁADNIEJ 

NAJTANIEJ 

TEL. 3-40   
    

inspekcja wojewody 
nowogródzkiego 

W dniu 10 bm. wojewoda nowogródz. 
ki A. Sokołowski dokonał inspekcji po- 
wiatu wołożyńskiego. W lwieńcu woje- 
woda dokonał inspekcji gminy, interesu- 
jąc się stanem kasy gminnej, wykonaniem 
budżetu, sprawami melioracyjnymi, Iniar- 
skimi. komasacyjnymi i innymi zagadnie- 
niami gospodarczymi, poczem zwiedził 
przedszkole ZPOK, szpital państwowy, 
ośrodek zdrowia oraz gmach nowowybu- 
dowanego domu ludowego przez miej- 
scową ludność wspólnie z KOP. W Pier- 
szajach, po lustracji urzędu gminy woje- 
woda zwiedził budowę ręmizy strażac- 
kiej oraz szkół im. Marszałka Piłsudskie- 
go. W Wołożynie — złustrował starostwo 
powiatowe oraz zwiedził będącą w bu- r 
dowie szkołę im. KOP, wreszcie w Woł- w. X : AE > 

mie urząd gminy i budowę szkół im. Mar- | uAkAMAAAAAAAANAAAAAkAAŁAŁAŻAAAŁAŁAAKKAAA ŻA 
szałka Piłsudskiego. 
NRTIC PTSS TTT TNS Teatr m. NA POHULANCE m. NA POHULANCE 

Dziś o godz. 8.15 wiecz. 

Qnłoszenie WIELKA POLITYKA 
Uniwersytet Siefana Batorego w Wilnie 

ogłasza „Publiczny Przetarg Ustny* na budo PANI MINISTROWEJ 

wę płotu w Klinice Ginekologiczno - Położ- YYYYYYYYYYYYYYYYVYVYYYYYVYTYYVYVYVYYVYVYTYT 

uiczej. Przetarg odbędzie się dnia 18 czerw 
ca o godz. 11 w lokalu Biura Technicznego 
uł. Uniwersytecka 3. 

TANIE. CZYSTE i CICHE 

W HOTELU ROYAL 

Opis robót i plany nałeży nabywać w wy 

Warszawa Chmieina 31 

żej wymienionym biurze do dnia 16 czerw- 

Dia pp. czytalników „Kurjera Wileńsk.* 

25 eksmisji w ciągu 
dekady 

W ciągu pierwszej dekady bm. na te- 
renie miasta dokonano eksmisji 25 rodzin. 
Wyeksmiłowanymi zajęła się Opieka Spo- 
łeczna Zarządu m. Wiłna. 

Eksmisje mieszkaniowe stale wzrastają. 
Sądy wydają niemal codziennie po kilka 

wyroków eksmisyjnych, 

    
   

  

    

      
    
     
  

AS AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, 

Teatr muzyczny „LUTNIA“ 

Dziš o godz. 8.15 wiecz. 

Występy Janiny KULCZYCKIEJ 

MIŁOŚĆ CYGAŃSKA 
Ceny zniżone 

Przedsiębiorcę obowiązuje: 
a) Złożenie kaucji w gotówce w wyso- 

Kości 5 proc. od sumy oferowanej do Kasy 
I Urzędu Skarbowego na r-k depozytowv 
Uniwersytetu Stefana Batorego. 

b) Znajomość Dziennika Ustaw Rzeczy- 
pospolitej Polskiej Nr 138 z dnia 26 lutego 
1938 r., poz. 92. 

  

ca w godz. 9—12. 

15% rabatu   Prof. Dr St. Hiller 
Prorektor 

NAJLEPSZE ODEBEUW KCI 
wykonuje w ciągu 6 ciu godzin 

M. RABINOWI: Z 
„FOTO-SKLEAD“' Wilno, Wielka 8 

Przy zamówieniu 50 odbitek — jedną artystycznie powiększoną bezpłatnie 

  

    
  

Początek o godz. 4-ej. Sensacyjny szpiegowski film 

A| „ORIENT- EKSPRES" 
W roli gł. Kate de Nagy. Piękny nadprogram 
  

CASIN | | Podwójny program. 1) Czarująca subtelnym dowcipem komedia 

Lekarz pięknych kobiet 
W rolach głównych: Loretta Young Warner Baxter. 

2) Najlepszy film dżunglowy BORNEO Kraina tysiąca niebezpieczeństw 

mówiony w języku polskim 8 Tajemnicza wyspa tysiąca dziwów 

u ` najnowszej, wesolej, melo- 
E Anny Ondra En komedii mszyęznej 

с + ° 
66 „Ostrożnie z miłością 

Początki seansów: 5, 7 I 9. W niedziele i święta od 3-ej 

; Dramat dwojga zwierząt, który trafi do serca każdego człowieka 

e | „Dzikie ścieżki” 55 
-*W rolach głównych: John Arledge | Lolse Latimer 

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

  

  

  

Chrześcijańskie kino 

ŚWIATOWID | 

Reżyserii Karola Lamacza, 
  

  

    

    

     
   
    

    

REDAKCJA i ADMINISTRACJA 

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

      

    

    
     

    
   

    

Ułańska 11; | 
Pińsk, Dominikańska 40. 

Wołkowysk — Brzeska 9/3. 

  

    

Wydawnictwo „Kuijer Wileński* Sp. z 0. 0 

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

Lida, ul. Górniańska 8, tel. 166, Baranowicze, 

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

Polecą w świąt bociany 
z magnesem u dzicba 
Podjęte w zeszłym roku przez prof. 

Wodzickiego badania nad lotem bocia- 
nów, będą kontynuowane i w tym roku. 

Prawdopodobnie już w środę 15 bm. 
nastąpi z lotniska na Okęciu „start”* no- 
wej partii bocianów, które tym razem bę- 
dą odwiezione do Berlina, Helsinek i Liz- 

bony. 
Tam bociany zostaną wypuszczone na 

wolność i zapewne w niedługim czasie, 
o ile nie zmylą drogi — powrócą do 
Polski. 

Należy zaznaczyć, że doświadczenia 
zeszłoroczne zostały uwieńczone pomyśl- 

nymi wynikami: 3/5 wypuszczonych w ob- 
cych krajach płaków powróciło 
do Polski. 

Między innymi powrócił bocian z Lyd. 
dy w Palestynie, odbywając wielką pod- 
róż 2260 km w ciągu 12 dni. 

Pewna część bocianów, które zostaną 

teraz wywiezione. z Polski — będzie za- 

opatrzona w magnesy, które zostaną za- 

lożone ptakom między oczami i przykle- 

Jone do pičr. 
Ma to na celu stwierdzenie, czy bo- 

cian z magnesem na dziobie (neufralizu- 

jącym magnetyzm ziemski), odnajdzie 

drogę powrotną, czy też zabłądzi, 

Giełda zbożowo-towarowa 
i Iniarska w Wilnie 

z dnia 13 czerwca 1938 r. 

ь Сепу za towar średniej, nandioyai ja- 

Ь ryta no, przy nor- 

ma AAA (Ian za 1000 kg 

t-co wag. st. zał.) Ziemiopłody — w ladun- 
kach wagonowych, mąka I otręby—w mnle|- 

szych ilościach. W złotych » 
Żyto I stand. 696 g/l 18.75 19.25 

” u . 670 , 18— 18.20 

Pszenica I „ 148. 25.50 26.50 

M ży, 7065 2450 25.50 

Jęczmień l _ „678/673, (kasz) —  — 
oł asi 0 M1 

„ IM  „ 620,5, (past) 16.50 17— 
Owies 1  „ 468 „ 18.25 19.— 

- II „ 445 „ 17.50 18,25 

Gryka - 630, 16— 16:0 

„ „ 610 . 15.50. 16.— 

Mąka żytnia gat. I 0—50% 31,25 32— 

* . „ 10—65% 28.25 29.— 

” » „ Il 50—65% - — 

. „  razowa do 95% 22— 22.75 

Mąka pszen. gat. I 0—50% 40.25 41.25 

° ° „` 1А 0—65% 3925 40.00 

° ° „ П 30—65% 32.— 33.— 

» » „ ILA 50—65% 23.50 24.— 

a. „ Ш 65—70% 20.— 21— 

° „  pastewna 16.25 17.— 

„ žlėmniaczana „Superior“ — — 

° ” „Prima“ — — 

Otręby żytnie przem stand. 11.25 11.75 
Otręby pszen. śred. przem.stand. 12.50 13.00 
Wyka — — 

Lubin niebieski 1275 13.50 

Slemię Iniane b. 9096 f-co w. s. 7. 49.— 50— 

Len tržepany Wotožyn 1450.— 1490.— 
" . Horodziej = — 

+ „  Traby 1450.— 1490— 

° „ Мюгу 1400.— 1450.— 
Len czesany Horodziej 2120.— 2160.— 
Kądziel horodziejska 1530— 1570— 
Targaniec moczony 750.— — 790.— 

» Woložyn 920.— — 960,— 

CENA PRENUMERATY 

     

    

   

  

   

  
      
    

     
        

      

£ odnoszeniem do domu w kraju — 

8 zł., za granicą 6 zł., e odbiorem w 

administracji zł. 2.50, na wsi, w mieje 

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

Film kinowy 
jest obrazem życia! 

Już możesz sam „nakrę- £ 

cać” pełne życia i natural- 

ności filmy amatorskie 

dzięki 

systemowi ratałnemu ̂ 
*Kodak” 

Cinė “Kodak“ 
obiektyw anastygmat f.3,5    

  

   

  

,Wypożyczalnia Filmów 
Cinó *Kodak* 8 

zawiera filmy naukowe 

k rozrywkowe (Flip i Flap, 

Chailie Čhaplin i t. d.); 
Idužo filmów dła dzieci. 

  

  

wpłata 

gotówkowa zł. 

reszta na 12 rat miesięcznych 

Koszt jednej sceny filmowej wynosi 
tyle, co koszt 1 zdjęcia 6x9 cm 
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SPÓŁDZIELNIA ROLNICZA 
z Odp. udz. w LIDZIE, ul. Min. Br. Pierackiego Nr 1, 

telefon Nr 157. 

ODDZIAŁY: w Bieniakoniach 
w Iwiu 

w Zabłociu | 

prowadzi zakup i sprzedaż wszelkich ziemiopłodów, nawozów sztucz= | 

е nych, maszyn rolniczych. \ 

SKUP TRZODY i BYDŁA. | 

| 

  

  

  LUDOWY BANK SPÓŁDZIELCZY 
z nieogr. odp. > 

w LIDZIE, ul. Min. Pieracklego 1 (dom własny). Kanto P.K.O. Nr 80.294, 
tel. 43. Rach. żyr. w Banku Polskim w Wilnie. 

Przyjmuje wkłady na oprocentowanie, udziela członkom pożyczek na potrzeby ! 
gospodarcze, załatwia inne czynności bankowe przewidziane statutem. 

Tajemnica wkładów zastrzeżona art, 52 ustawy o spółdzielniach. 
— 

  

Ak 

LOKALE _ 

‚ РОМ nowozbudowany o sześciu miesz- 
kaniach na własnej ziemi sprzedam. Adres 
w Redakcji. 
  

MIESZKANIE do wynajęcia z 3 pokoi ł 

kuchni z wygodami, przy ul. Jakuba Jasińs 

kiego 18. Dowiedzieć się Trocka 4 m. 1. 

LETNISKA © 
HOTEL-PENSJONAT „RADOSNA“ Dru- 

$kieniki, ul. Rotniczańska 8, pod zarządem 
Marii Sawickiej poleca komfortowe słonecz 
ne pokoje z wykwintną kuchnią po cenach 
przystępnych. 

    

LETNISKO w Landwarowie (osobniak) 
położone w uroczej miejscowości (las s0$- 
ncwy) niedaleko dworca (15 min. drogi aut. 
5 min.) do sprzedania lub wynajęcia, do- 
w'edzieć się ul. Wileńska 52—4, 

„AAŽAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AA 

Kupno i sprzedaż 
TYTYYYYYYYP""""Yv"v*" 

WODNY MŁYN TURBINOWY ZARAZ 
Du SPRZEDANIA. Spad 3 metry, woda dob 
ra. 2 klm. od m. Duniłowicze. Budynek mu- 
rowany. St. kol. Woropajewo. Miejscowość 
leiniskowa. Cena 30.000 zł. Adres: Duniłowi 
czę Kościukiewicz. Obejrzeć można codzien 
nie podczas pracy młynu. 

RÓŻNE 
У VVVVYVYYYYYYYVYV 

ZGUBIONO legitymację służbową Nr 392 
wydaną w Wilnie dnia 15 października 
1938 r. na nazwisko kpr. nadterm. Osesika 
Tadeusza unieważnia się. 

    

WILCZYCĘ młodą oddam w dobre ręce 
Mostowa 29 m. 14 między 4—5 godz. 

miesięcznie: 

Druk. „Znicz*, Wilno, ul. Bisk, Bandurskiego 4, tel, 3-40, 
> Bl, 

@ 

  

Kolekturą Loterii 
Kłasowej 

Nowogródek, Piłsudsk'ego 45, tel. 127 | 
poleca LOSY do 1 klasy 42 Loterii.     

  
CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem 75.gr., w tekście 

za tekstem 30 gr, drobne 10 gr. za wyraz, kronika redakc, i komunikaty 

za wiersz jednoszp. Do tych cen dolicza się za ogłoszenia cyfrowe tabel ary 

ne 50%, Układ ogłoszeń w tekście 5-łamowy, za tekstem 10-łamowy* 

treść ogłoszeń i rubrykę „nadesłane* redakcja nie odpowiada. 
zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje 1 19 
żeń miejsca. Ogłoszenia są przyjmowane w godz. 9.30 — 1630 1 1 

Zlecenia zamiejscowe załatw. pocztą 

  

й Ryc i wy 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAS AAA AS AAA AA AAA A) 

LEKARZE 
DOKTÓR 

Janina 
Piotrowicz Jurczenkowó 

ordynator szpitala Sawiez. 
Choroby skórne, weneryczne i kobiece 

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

Przyjmuje od 5 do 7 wiecz. 

DOKTÓR MED. = 

Zygmunt Kudrewicz 
choroby wenery-zne, skórne * moczopłciow? 
ul. Zamkowa 15, tel 19-60. Przyjmuje w 80 

od 8—1 i od 3—7. 

AAAAŁAŁAAAAAAA AAA ŁA ŁA SkA AAAA ŁAŁ AA A AGA ŁAŁ 6 

AKUSZERKI , 

AKUSZERKA 

Maria Laknerowa 4 
przyjmuje od godz. 9 ran» do godz. 7 wi ul 
— ul. Jakuba Jasiūskiego 1a—3, 

3-gu Maja obok Sądu. 

AKUSZERKA 

Smiałowska : 
oraz Gabinet Kosmetyczny, odmł pl 
cery, usuwanie -zmarszczeęk, wągrów: cd 
gów, brodawek, łupieżu, usuwanie ш2Оа 
z bioder i brzucha, kremy odmł«dza rzyć 
wenny elektryczne, elektryzacja, Ceny B 6. 
stępne. Porady bezpłatne. Zamkowa 

   608 ® - 

60& 

Administradė 

   
   

Redaktor odp, Jėzet Onusaitis  



  

ROK XV. Nr. 161 (4480) 

RJER WILEŃSKI 
Nowogródzki, Grodzieński, Suwalski, Poleski I Wołyński 
  

WILNO, środa 15 czerwca 1938 

Rośniemy w cenie 
Wkrótce, bo jeszcze w ciągu bie- 

żącego miesiąca odbędzie się w War- 

* szawie wielka narada * gospodarcza 

poświęcona naszym ziemiom. 

Będzie to druga z kolei konferen- 

cja, o tym samym typie, jak ostatnia 

grudniowa wileńska, na której oglą- 

daliśmy całą plejadę naszych mini- 

strów resortów gospodarczych z p. 

wicepremierem  Kwiatkowskim na 

czele. 

Jak sobie przypominamy, na kon- 

ferencji wileńskiej cały szereg pod- 

niesionych zagadnień zostało roz- 

strzygniętych na gorąco, to znaczy, 

że usłyszeliśmy na postawione zapy- 

tania całkiem konkretne odpowiedzi 

i obietnice wiążące. 

W pierwszym rzędzie dotyczy to 

hydroelektrowni, której budowa zo- 

stała wówczas zapowiedziana. Jak 

wiemy, projekt budowy oraz miej- 

uległy zmianie, a de- 

cyzja p. wicepremiera mimo tych 

trudności nie uległa jednak zmianie. 

" Nie Szyłany to Turniszki! Słow» 

się rzekło i budowa zaczyna się w 

tym roku z prawdziwie męską kon- 

sekwencją. у 

Oprócz tych pytań, na które od- 

Tazu znalazła się odpowiedź zostało 

jednak po tej pierwszej wileńskiej 

wielkiej naradzie wiele kwestyj pil- 

nych a nie załatwionych. Dla omó- 

wienia i rozwiązania ich już: wów- 

czas p. minister przemysłu i handlu 

zapowiadał odbycie specjalnych na- 

rad po przygotowaniu odpowiednich 

materiałów. 

Z przyjemnością musimy stwier- 

dzić, że tym razem wbrew dotych- 

czasowym smutnym doświadczeniom 

naszych ziem na realizację zapowie- 

dzi nie czekaliśmy zbyt długo. W pół 

roku po pierwszej.konferencji nastę- 

puje druga i to tym razem specjalnie 

pod auspicjami przemysłu i handlu 

ip. min. Romana. 

Pomiędzy „grudniem roku ubieg- 

łego a czerwcem - bieżącego zaszły 

przecież ważńe wydarzenia, zwłasz- 

cza dla Wilna i ziemi wileńskiej. 
Worek wileński. przestaje być wor- 
kiem. W lipcu ma pójść pierwszy po- 

ciąg do Kowna. W związku z tymi 

wydarzeniami całkiem naturalne jest 

i zdwojenie zainteresowań całej Pol- 

ski Wileńszczyzną i charakter han- 

tlowy tych zainteresowań. 

Rana, jaką organizmowi gospo- 

Varczemu tego kraju zadała granica 

oddzielająca od siebie tereny od wie- 

ków współżyjące ze sobą gospodar- 
tzo, zabliźnia się wreszcie i można 

mieć nadzieję, że życiodajne soki po- 

czną wkrótce krążyć pomiędzy obu 

stronami tej blizny. 

Rolniczy charakter Litwy kowień- 

Skiej i ziemi wileńskiej sprawia, 

Że nie można mieć zbyt wielkiej na- 

dziei na wielką intensywność handlu 

Poprzez granicę litewską, zwłaszcza, 

sce budowy 

  

że polityka handlu zagranicznego 

obecnie powszechnie opiera się na 
zasadzie kompensacji. Raczej należy 
przypuszczać, że przedmiotem nasze- 
to eksportu do Litwy staną się arty- 

kuly naszego przemysłu z zachodniej 

Polski, co będzie stanowiło wyrów- 

nanie rachunku z tytułu zarobku Lit- 

winów na tranzycie z Wileńszczyzny 

do portów przez Litwę i imporcie 
artykułów spożywczych litewskich 
na rynek wileński. 

Choć rozmiary tych operacyj nie 
będa zbyt duże, muszą one spowodo- 

wać pewne ożywienie gospodarcze 
Wilna.   

Dotychczas zwracając uwagę czyn- 

ników gospodarczych na potrzebę ak- 

tywizacji naszych ziem operowałiśmy 

albo argumentami sentymentu, albo 

argumentem, że przerobienie tego te- 

renu z kopciuszka i żebraka na kon- 

trahenta i kupca leży w interesie bo- 

gatszych i uprzemysłowionych reio- 

aów Polski. : 

Wiemy jak znikomą rolę w „bus- 

sznesie* odgrywają sentymenty, to 
też cieszymy się, że poczynając od 
marca br. zjawił się nowy argument 
całkiem materialny, podnoszący na- 
szą cenę u naszych rodaków z połu- 
dnia i zachodu. P. Lem. 

TASTE SATA TTT CZZEEOZOZYT ZZ TREOORETŃ WPRO TZS 

Konferencja ministrów spraw zagranicznych państw 
bałtyckich w Rydze 

  

W Rydze odbyła się konferencja ministrów spraw zagranicznych Łotwy, Estonii 
i Litwy. Na zdjęciu — prezyden; Łotwy dr. Karol Ulmanis (w środku) wraz z mi- 
nistrami spraw zagranicznych: (na prawo) Seltersam (Estonia), oraz na lewo — 

Muntersem (Łotwa) i Lozorajtisem (Litwa). 
ENTERTA ETTTITTTTĄ 

Tallin pod znakiem przyjąźdj polsko - stośskij 
Najwyższe odznaczenie estońskie otrzymał min. Beck 

TALLIN. (Pat.) Po wczorajszym 
obiedzie goście udali się do pięknych 
salonów Ministerstwa Spraw Zagra- 
nicznych, gdzie odbyło się przyjęcie, 
które w nadzwyczaj miłej i serdecznej 
atmosferze przeciągnęło się do póź- 
nej nocy. 

Minister Beck przeprowadził oży- 
wione i bardzo serdeczne rozmowy 
z generałem Laidonerem, ministrem 
Selterem, byłym ministrem spr. zagr. 
Akelem i innymi dostojnikami, mię- 
dzy innymi także z posłem litewskim 
w Tallinie Dailide. 

W kołach politycznych, jak rów- 
nież w prasie obszernie omawiany 
jest fakt odznaczenia ministra Becka 
wielką wstęgą orderu herbu państwa 
estońskiego (ciemno-błękitna wstęga). 
Estonia, wręczając kierownikowi pol 
skiej polityki zagranicznej najwyższe 
odznaczenie jakie posiada, a które 
przeznaczone jest zasadniczo tylko 
dla Estończyków i w dodatku wrę- 
czając po raz pierwszy w  ogó- 

Gen. Espejel spólnik Cediilo 
zastrzelony w czasie ucieczki 
MEKSYK, (PAT). Gen. Espejel, wspól. | generał próbował uciec konno, lecz zo- 

Nik gen. Cedillo, został zabity w chwili 
Aresztowania. Gdy policja zjawiła się w 
lego letnim mieszkaniu, gen. Espeje! oraz 
ilku jego towarzyszy próbowali się bro- 

ostrzeliwując przybyłych. Następnie 

  

, stał zabiły strzałami karabinu maszyno- 
wego. 

Prezydent Cardenas zarządził w dn. 
10 bm. usunięcie gen. Espejel z armii oraz 
postawienie go przed sądem wojennym. 

  

le wielką wstęgę tego orderu, dała 
jeszcze jeden dowód jak wysoko ceni 
przyjaźń z Polską i jak bliskie i ser- 
deczne węzły łączą oba kraje, węzły, 
umocnione wspólnotą celów, metod 
i poglądów politycznych. 

U PREZYDENTA ESTONII. 

TALLIN. (Pat.) Wczoruj o godz. 
10 minister Beck udał się do Oru, 
gdzie o godz. 18 został przyjęty na 
audiencji przez prezydenta Paetsa. 

Oru jest to letnia rezydencja gło- 
wy państwa, położona w odległości 
ckoło 200 km od Tallina, niedaleko 
Narwy, w upoczej nadmorskiej miej. 
scowości. W czasie podróży minister 
Beck miał okazję do przeprowadze- 
Lia rozmėw i wymiany poglądów z 
min. Selterem. 

* * * 

TALLIN. (Pat.) Tallin žyje pod znakiem 

przyjažni polsko-estoūskiej. Na gmachach 
państwowych powiewają chorągwie o bar- 

wach polskich i stońskich, a prasa poświęca 
całe stronice pobytowi min. Becka, zamiesz- 

zając szczegółowe opisy przyjęcia, teksty 

wygłoszonych mów i podkreślając nadzwy- 

czaj serdeczną atmosferę wizyty. Na pierw- 

szych strona pism widnieją fotografie mini- 

slra Becka, powitanie na lotnisku. fragmen- 

ty z wczorajszego przyjęcia itd. Mowy oku 
m nistrów komentowane są jako dowód nie 

tylko zrozumienia ale i zbieżności i równo- 

ległości poglądów obu mężów stanu, którzy 
w atmosferze serdecznej i ścisłej współpracy 

prowadzą wielkie dzieło nad ugruntowa- 

nem pokoju w tej części Europy 

obok obszernej biografii ministra Becka i 

Prasa , 

  

„dzie Sogueros i na placu Rey Don Jaime   

  

r. 
Pismo nie jest datowane naprzód. 

Cena 15 gr 

  

Gen. Franco wzywa do poddania się 
SALAMANKA. (Pat.) Gen. Franco 

wystosował, po zwycięstwie pod Ca- 
Etellon wezwanie do wojsk rządo- 
wych, aby biorąc pod uwagę bezna- 
dziejność dalszego oporu, poddały 
się dowództwu powstańczemu. 

Władze powstańcze, dążąc do po- 
kojowej odbudowy nowej Hiszpanii, 
zapewniają bezkarność wszystkim 
frontowym żołnierzom rządowym. 

Apel gen. Franco stwierdza w dal- 
szym ciągu, że dowództwo rządowe 

utraciło nie tylko Castellon, lećż tak: 
że elitę swych operujących na wsch6 
dzie wojsk. Rządowa armia kataloń-. 
ska cofa się również w popłochu w. 
kierunku Walencji, poniósłszy olbrzy, 
mie straty pod Balagućr. 

Gen. Franco żąda jednak, w obro 
nie praw ludzkości, wydania wszyst- 
kich dowódców wojsk rządowych. 
W razie niezastosowania się do tego 
wezwania, prowadzona będzie dalszą 
walka aż do oswobodżenia ostatnie- 
go zakątka Hiszpanii. 

Rządowcy w popłochu uciekli z Castellon 
BILBAO, (PAT). Specjalni wysłannicy 

niemieckiego biura informacyjnego, któ- 
rzy byli naocznymi świadkami zajęcia Ca- 
stellon, donoszą, że w szeregach wojsk 
rządowych nastąpił popłoch i zamiesza- 
nie. Przez pewien czas odnosiło się wra- 
żenie, że przeciwnik nie zdawał sobie 
sprawy z grozy położenia. Uchodzący nie 
przyjaciel pozostawił na miejscu 26 armat 
zmontowanych na samochodach ciężaro- 
wych i całkowicie gotowych do odjazdu. 

W innym miejscu, gdy nieprzyjaciel 
zdał sobie sprawę z niemożności odwro 
tu, spalono około 50 samochodów cięża- 
rowych. Naczelny dowódca wojsk nieprzy 
jacielskich pod Castellon, wyjechał wczo 
raj wczesnym rankiem do Walencji, nie   wyznaczając żadnego zastępcy i zwięk- 
szając tym samym zamieszanie. W jednym 

z ostałnich ataków wzięto do niewoli 
z górą trzy tysiące żołnierzy nieprzyjaciel 
skich. W. ręce powstańców wpadł również 
wielki park artyleryjski, 

Gdy gen. Franco wydał w poniedzia- 
łek rozkaz osłałecznego szturmu, zaleca- 
Jąc przy tym oszczędzanie o ile możnoś- 
cl miasta, na większości budynków иКа- 
zały się białe flagi. W godzinach wie- 
czornych w zdobytym Castellon panowai 
już całkowity spokój. Służbę bezpieczeń 
stwa pełnią oddziały falangi hiszpańskiej. 

Przed wycofaniem się z miasta, od- 
działy  nieprzyjacielskie  wymordowaly 
łam wielu spokojnych obywateli. Niemal 
wszystkie kościoły są zniszczone. Od dzi- 
siejszego ranka do miasta napływają licz- 
ne transporty z zapasami żywności dla 
cierpiących głód mieszkańców. 

Mieszkańcy Castelion 
mie chcieli się ewakuować 

CASTELLON, (PAT). Brygada galicjań. | ły powstańcze przerwały tor kolejowy. — 
ska, która wkroczyła 
wschodu oraz brygady nawarskie, które 
atakowały od północy i północo-zacho- 
du, połączyły. się w środku miasta w ogro 

około godz. 19 po przezwyciężeniu ośro 

dków oporu przeciwnika. 
Nieprzyjacielski. pociąg pancerny zdo 

łał wycofać się ku Walencji zanim odzia 

do Castellon od | W mieście pozostało około 1200 żołnie 
rzy nieprzyjacielskich, z których z górą po 
łowa poddała się bez walki. Zdobyto 
wielkie zapasy broni i amunicji. Około 11 
tysięcy mieszkańców Castellon nie usłu 
chało wezwania do ewakuacji i pozostało 
w mieście. 

Sąsiednie miasła Oropesa i Benicasun 
nie były także ewakuowane. 

Powstańcy przekroczyli rzexę Yana 
SALAMANKA, (PAT). Komunikat kwa- 

fery głównej powstańczej: Zdobycie mia- 

cytat głosów prasy polskiej zamieszcza rów 

nież artykuły poświęcone gospodarczemu i 

kulturalnemu rozwojowi Polski, 

„Uus Esti* obszernie omawia olbrzymie 

zraczenie obronne i gospodarcze Centralne- 

go Okręgu Przemysłowego, twierdząc, że 

dzieło to jest zakrojone na gigantyczną mia- 

rų, jeszcze większą aniżeli Gdynia i budzi   podziw za granicą. 

  RORYTZZEM 

Marynarka japońska zajęła wyspę 

sta Casielion De La Plana oraz portu El 
Grao nastąpiło w poniedziałek o godz. 
19.15. Wojska powstańcze wkroczyły do 
miasta po zaciętej walce, w której nie- 
przyjaciel poniósł olbrzymie straty. 

Połączenie między Castellon i Villa 
Real uległo przerwaniu. Ludność cywilna, 
której większość pozostała w mieście, po 
witała zwycięskie wojska powstańcze z en 
tuzjazmam. 

Na froncie pirenejskim zdobyły woj- 
ska powstańcze m. Sin I szpital, położony - 
na wschód od Portoles. Wojska te prze- 
kroczyły rzekę Yaga. 

Na froncie Teruelu zdobyli powstańcy 
mimo zaciętego oporu przeciwnika, Górę 
Bultre. Lotnictwo powstańcze zaatakowa- 
ło port lotniczy w Alicante, gdzie znisz- 
czyło bombami wytwórnię samolotów 
Montage. 

  

Czinmen 
TOKIO. (Pat.) Ožiejalnie komuni- | wyspę Czinmen, położoną o 25 km. 

kują, że marynarka japońska zajęła | na wschód od Amoy. 

Japończycy na wybrzeżu Żółtej Rzeki 
TOKIO. (Pat) Tysiące włościan 

chińskich zginęło, jak donosi agencja 
Domei, w powodzi wywołanej umyśl 
nie przez wojska chińskie po odwro- 
tie z Czengczau. 

Wały okalające Rzekę Żółtą zo- 
stały przerwane pomiędzy Kaifeng a 

lie ludzi zginęło od 
TOKIO, (PAT). — Agencja Domel do 

nosi: władze podległe Czang-Kai-Szeko- 
wi rozpowszechniają pogłoski, że pod- 
czas nałarcia samolotów japońskich na 
Kanton dni 6 czerwca zginęło 1.500 mie 
szkańców miasta a zburzeniu uległo 1000 
domów. Według tychże informacyj liczba 
ofiar bombardowania miasta przez samo- 
loty Japońskie od dnia: 28 maila br. wy   nosi 7.000 zabitych i rannych. 

Lzengczau na przestrzeni około 200 
m. Spienione fale rzeki zalały olbrzy- 
mie przestrzenie, położone na połud- 
nio-wschód. Bezpośrednie okolice 
Czungmau na linii kolejowej Lung- 
hai w połowie drogi pomiędzy Kai- 
feng a Czengczau znajdują się row 
nież pod wodą. 

bomb w Kantonie? 
Liczby te, jak zaznacza Domel, nie od 

powiadają danym ogłoszonym przez na- 
czelnika policji chińskiej w Kantonie, któ 
ry podaje, że od dnia 18 sierpnia ub. r. 
do ostatnich ataków powietrznych es- 
kadr japońskich ogółem zginęło w Kanto 
nie około 270 osób, a 700 odniosło rany. 

Liczba domów zburzonych przez poci 
"skl rzuconych z samolotów nie przewyž- 
sa 400. 1
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Chamberlain przeciwxo bom5ardowaniu 
wolnych miast 

LONDYN. (Pat.) Premier Cham- 
berlain złożył dzisiaj w Izbie Gmin 
cświadczenie na temat wypadków 
bombardowania statków brytyjskich 
u wybrzeży hiszpańskich. 

Premier oświadczył, że wysunięto 
dwa projekty, mające na celu poło- 
żenie kresu, a przynajmniej przyczy- 
nienie się do zmniejszenia iłości tych 
ataków. Pierwszy z tych projektów 
zmierza do stworzenia strefy bezpie- 
czeństwa dla statków w niektórych 
portach. Ghociaż projekt ten napoty- 
ka poważne trudności, jest obecnie 
badany przez kompetentne czynniki. 

Drugim projektem jest propozy- 
cja otrzymana od władz w Burgos 
w ubiegłą sobotę. Rząd gen. Franco 
proponuje wybranie portu na tery- 
terium należącym do rządu hisz- 
pańskiego, jednakże poza strefą dzia 
łań wojennych. Do portu tego brytyj 
skie statki mogłyby zawijać i opusz= 
„czač go beż przeszkód. 

Zbadanie dokładne sytuacji — 
«świadczył Chamberlain — skłania 
rząd brytyjski do przekonania, iż-nie 
może być okazana skuteczna ochro- 
na statkom utrzymującym stosunki 
handlowe z portami w strefie wojen 
nej z chwilą gdy znajdą się onę na 
wodach terytorialnych. Zdaniem rżą: 
du brytyjskiego należy unikać zarzą- 
Czeń, które mogły by przyczynić się 
do rozszerzenia obecnego konfliktu. 
Rząd brytyjski musi więc powtórzyć 
ostrzeżenie, jakie zostałą już udzielo 
re statkom brytyjskim, iż w dalszym 
ciągu może udzielać, jak dotychczas, 

ochrony statkom płynącym pod ban- 
derą brytyjską na pełnym morzu, ale 
wchodząc do portów narażonych na 

ataki powietrzne, statki te czynią to 
na własne ryzyko. $ 

Jednocześnie jednak należy zazna 
czyć, iż powtarzające się często ata- 
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ki na statki brytyjskie, pociągające 
za sobą wielokrotnie utratę życia ludz 

kiego muszą wpłynąć ujemnie na 
przyjazne stosunki, jakie władze w 
Burgos pragną utrzymać z rządem 
brytyjskim. 

Od 11 kwietnia 22 statki brytyj- 
skie zostały zaatakowane przez sa- 
moloty, 11 z nich zatonęła, lub dozna 
ło poważnych uszkodzeń. W wielu 
wypadkach ataki te były wyraźnie 
tmyślne. 

Kończąc swe przemówienie i mó- 
wiąc o różnych możliwościach akcji 
mającej na celu ochronę statków bry 
tyjskich, Chamberlain oświadczył, iż 
rząd brytyjski rozpatrywał różne 
środki odwetowe, ale nie jest skłon- 
ny do zastosowania zarządzeń. które 
z całą pewnością nie doprowadzilvby 
do celu. 

Dzieci ziem wschodnich 
w Warszawie 

WARSZAWA, (PAT). == Do Warsza- 
wy przybyła z Śródka wołyńskiego wy- 

cieczka dzieci szkół powszechnych, nag 
rodzonych w konkursie Komulanych Kas 
Oszczędności pod hasłem „Oszczędzaj 

— poznasz Polskę”. Pobyt dzieci w sło- 

licy zorganizowany został słaraniem Towa 

rzystwa Rozwoju Ziem Wschodnich. 

W czasie zwiedzania w dniu wczoraj 

sżym przez wycieczkę gmachu Sejmu ł 

Senatu, wyszedł do dzieci marszałek se- 

nafu p. Al. Prysłor, przewodniczący Rady 
Głównej T-wa Rozwoju. Ziem Wschod- 
nich, który. przez dłuższy „czas rozmawiał 

z uczestnikami. wycieczki, 

POKOJE 
TANIE. CZYSTE | CICHE 
W HOTELU ROYAL 

Warszówa Chmielna 81 

Ola pp. czytelników „Kurjera Wileńsk,* 
` 150, rabato 

  

Dogi tygrysy 
rasowe (szczeniaki) 6-tygodniowe do 
sprzedania — ul. Tomasza Zana 7—3 

godz. 17=19 codzień 
RITEK 
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BO PICIA 

SOLANKOWE 
BOROWINOWE 
KWASOWĘGLOWE 
TLENOWE 
PIANKOWE 

ELEKTRO-i WODOLECZNICTWO. 
INHALATORIUM. 

IRYGACJE i PŁUKANIA JELIT. 

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

| PIĘKNIE POŁOŻONA STACJA KLIMATYCZNA. 

z Sezon trwa od 15 maja do 1 października. 
„Intormaciė: Dyrokcja Zakładu i Komisja Zdrojowa w Druskienikakh, Związek Uzdró- 

  

isk Polskich w. Warszawie oraz wszystkie placówki „Orbisu“ w kraju za granicą 

Prokurator nie za. owiedział kasacji od wyro- 
ku uniewinniającego red. Al. Zwierzyńskiego 

* Dowiadujemy się, że wyrok. unie- 
winniający red. Zwierzyńskiego w pro 
cesie '6' znićsławienie pamięci Mar- 
śzałki J. Piłsudskiego uprawomocnił 
się, gdyż Urząd Prokuratorski nie za- 

powiedział zgłoszenia skargi kasacyj- 
nej. W ten sposób w Sądzie Najwyż- 
szym rozpatrywana będzie jedynie 
sprawa docenta dra Cywińskiego, 
wskutek kasacji jego obrońców. 

| Zniżki kolejowe | 
na jarmark ziół leczniczych w Wilnie 

Ministerstwo Komunikacji udzieliło od- 
wiedzającym | Świętojański Jarmark Z:ół 
Leczniczych w Wilnie (w dniach 24 i 25 
czerwca) 50-procenłowej zniżki kolejo- 
wej w drodze powrotnej. 
„Tryb uzyskania zniżki kolejowej jest 

nasłępujący: osoby, które zamierzają od- 
wiedzić jarmark, powinny listownie zgło: 
sić się dó Izby Przemysłowo-Handlowej 
w Wilnie (Miekiewicza 32) o karty ucze” 
słnictwa. Opłafa za kartę uczestnictwa wy 
nosi 50 gr od osoby, przy czym opłatę 
fę można przesłać znaczkami pocztowy- 

mi. Kartę uczestnictwa należy okazać 
przy nabyciu bilełu (za normalną cenę) 
do Wilna, w Wilnie zaś należy kartę ucze 
stnictwa ostemplować w Izbie Przemysło- 
wo-Handlowej. Na podstawie ostemplo- 
wanej w ten sposób karły uczestnik jar- 
marku otrzyma 50-procentową zniżkę w 
drodze powrotnej. 

Ze względu na ograniczoną ilość ulg 

kolejowych należy zwracać się po karty 
uczestnictwa w terminie jak najwcześniej- 

szym. 
  

957 „KURJER” [4480] 

Wzrost głosów polskich 
ma Siląsku zaolzańskim 

MOR. OSTRAWA. (Pat.) 

ostatecznych wyników wyborów z dn. 12 

bm. Polacy, zgrupowani w Związku Pola- 

ków i Polskiej Socjalistycznej Partii Robot- 

niczej, uzyskali 107 mandatów i 6.002 gło- 

sów, Polacy tzw. ślązakowcy 10 mandałów 

i 1.059 gó sów, czyli razem listy polskie 

zgrupowały 117 mandatów i 7.061 głosów. 

W porównaniu z wyborami gminnymi w r. 

1932 Polacy wraz ze śłązakowcami (bez ko- 

munistów) uzyskali przyrost 2.222 (33 proc.) 

głosów i 20 (25 proc.) mandatów więcej. 

Sukces połski występuje jeszcze wyraźniej 

w zestawieniu z wyborami do parlamentu 

w r. 1935. Listy polskie w zestawieniu z ty- 

mi wyborami zyskały znaczny 

2447 tj. około 45 proc. głosów. 

przyrost 

Momentem charakterystycznym, jak zre- 

sztą i w poprzednich wyborach z 29 maja 

br., jest fakt, że komuniś 

dowaną klęskę na całej i 

    

  

    

ponieśli zdecy- 

, przy. czym 19 

СО 

Kronika telegraficzna 
— Ambasador amerykański w Londy- 

nie Kennedy, który jutro udaje się na krół 
ki pobyt do Stanów Zjednoczonych, za- 
mierza przedstawić Waszyngtonowi plan 
załatwienia długów wojennych W. Bry- 

tanii wobec Ameryki. W. Brytania zapła- 
ciła Ameryce dotąd 416 milionów funtów 

sterlingėw ż ogólnej sumy długów, usła- 
lonej na 920 milionów funtów sterlingów. 
W roku 1932 W. Brytania zawiesiła wpła- 
tę stałych półrocznych rat przesłała tylko 
kwołę „symboliczną” w wysokości 3 i pół 
miliona funtów sterlingów, którą powła- 
rzała dwukrotnie, a w czerwcu 1933 roku 
przestała płacić nawet i symboliczne ra- 
ły, nie dokonując od 15 lat żadnych 

wplat. 
— Na poludnio-zachėd od Bazylei 

ulewne deszcze wywolaly powodzie w 

szeregu miejscowości. W. kilku wioskach 

część domów znajduje się pod wodą, Na 

niektórych polach poziom wody docho- 

dzi do | metra. Szkody są bardzo znacz- 

ne. Pod Bazyleą poziom wody na Renie 

wzrósł od rana do wieczora o 55 cm. 

— Obieg polskich monet srebrnych 

i bilonu w dn. 10 bm. przedstawiał się na 

słępująco w mil. zł, —'w nawiasie obieg 

w dn. 31 maja): obieg ogólny 425,8 — 

(425,3) w tym: moneły šrebme (343,7), 
bilon niklowy | brążowy”82,0 (81,6). 

— Nód gminą Brudzice, pów. radóm- 
szczańskiego przeszła niezwykle gwałtow 
na burza gradowa. Grad był wielkości 

gołębiego jaja. Burza zniszczyła zboże 

na przestrzeni około 1000 mórg. Straty 

wynoszą według prowizorycznych obl:. 

czeń 160.000 zł. 

— Przeszło 100.000 włościan chiń 

skich, jak donosi agencja Domei, zatonę 

ło w powodzi wywołanej uszkodzeniem 

wałów, okalających rzekę Żółtą. | 

Japońscy inżynierowie gorączkowo pra 

cują nad naprawą obwałowań, praca ich 

jednakże jest w niezwykłym stopniu ufru 

dniona przez nagły przybór spowodowa 

ny ulewnymi deszczami. 

Pozycja chińskie pomiędzy Kingszui 

| Czengczau zosłały również zalane po 

przerwaniu wałów w pobliżu Kingszui. 

„Dar Pomorza" w drodze 

do Szwecii 

  

Do Stockholmu udał się polski 

szkołny „Dar Pomorza”, celem wzięcia 

udziału w zjeździe statków szkolnych pół 

nocnej Europy, który odbędzie się w 

Stockhoimie z okezji 80 rocznicy urodzin | 

króla Szwecji Gustawa V. Na zdjęciu — | 

fragment z raporłu załogi „Daru Pomo- | 

| rza” przed odpłynięciem z Gdyni. Raport | 

odebrał dyr. Departamentu Morskiego 

Ministerstwa Przemysłu i Handlu inż. Moż | 

dżeński w towarzystwie kapitana „Daru | 

Pomorza“ Kowalskiego. 

  

słatsk |   

Na podstawie l mandałów z ogółnej liczby 21 straconych, 

utracili w gminach rdzennie polskich, nato- 
miast w 2 gminach ze stosunkowo wielkim 

odsetkiem ludności czeskiej, utrzymali w za- 

ssdzie dotychczasowy stan posiadania. W 

ogólnych obliczeniach jenak z górą 90 proc. 

głosów dotychczas komunistycznych padło 

cbecnie na listy czeskie. 

Drugim faktem, zasługującym na pod- 

kreślenie, jest duży zysk głosów polskich w 

porównaniu z wyborami do parlamentu w 

r 1935 kosztem głosów czeskich, komuni- 

stycznych i częściowo niemieckich. 

Wynik wyborów stwierdził, że na obsza- 

rze gmin, w których odbyły się wybory w 

ćziu 12 bm. Czesi w ogólnym obliczeniu 

są w mniejszości zarówno głosowo, jak i 

mandatowo. W całym szeregu nowowybra- 

rych zastępstw gminnych Czesi są na ogół 

również w mniejszości pod względem ilości 

pcsiadanych mandatów. / 

ШЕНИННЫЕНЕСИЕ) 

— Zmarł w Krakowie ś. p. dr. Wła- 
dysław Semerau-Siemianowski — wybit- 
ny zbieracz dzieł szłuki starożytnej, któ 
rymi wzbogacił hojną ofiarą Muzeum Na 

rodowe w Warszawie, 
Gorący patriota, rodem z Poznańskie 

go, całe swe prawie życie spędzić musiał 
na wschodzie, uchodząc w ten sposób 

przed wyrokiem sądów pruskich, które 
skazały go zaocznie za niestawienie. się 
do komisji poborowej pruskiej. 

— Naczelny dowódca armii niemieckiej 
gen. Art. Keitel przybył samolotem do 
Budapeszłu, powitany: na: lotnisku przez 
ministra Honwedów Ratza, na czele wyż 

szych wojskowych węgierskich, posła nie 
mieckiego oraz ałłaches wojskowych Nie 
miec i Włoch. 

W «południe gen. Keifel został przyję 
ty. na' audiencji "przez regenta Węgier 
admirała Horthy'ego, który go następnie 

zatrzymał na śniadaniu. 

— Nad północnymi Włochómi szale. 
ja burże. W pobliżu Verony Adyga przy 

brała, W San Giovanni Largione woda 
zniosła 2 mosty a w dolinie Agno w pok 

liżu Vicence — kilka mostów. Jeden ro 

botnik utonął. 
/— Okręty. # ktėre w ub. nie 

dzielę zdobyły Anking, stolicę prowincji 

Anhwei, usunęły na Jangłse zapory oraz 

oczyściły rzekę z pływających min na 

przestrzeni 180 klm. od Wuhu do Ankin 

gu. Wyłowiono lub doprowadzono do 

eksplozji przeszło 70 pływających min. 

— W cerkwi prawosławnej w Rzymie 

odbędzie się ślub córki znanego ze spra 

wy zabójstwa Rasputina ks. Feliksa Jusu 

powa, Iriny z hr. Szeremiefiewem. 

Na ślub przybyła z Londynu siostra b. 

cara w. ks. Xenia, babka panny młodej 

ze strony matki. 

— Rząd portugalski przyznał — ми 

„Air France" prawo dokonania 7-krotne 

qo lołu próbnego Lizbona — Ameryka 

Północna. 
Start i lądowanie na terytorium Portu 

galii odbywać się będzie w Ponta Delga 

da lub w Fayalacore. 

—- Do Kielc nadchodzą dalsze szcze- 
góły klęski gradobicia, jaka w ubiegłą 
niedzielę nawiedziła kilka powiatów woj. 
kieleckiego. 
W pow. pinczówskim grad zniszczył za 

siewy w 6 wsiach. Szkody w plonach wy 
noszą 50 proc. Strat dotychszas nie usta 

lono. 
Na polach we wsi Stare Pole, opw. o 

poczyńskiego w czasie burzy piorun 

zabił Jana Pomykałę, lat 65. We wsi Ła 

ziska, pow. kieleckiego piorun uderzył w 
dom Antoniego Surmy, powodując pożar. 
Dom spłonął wraz z zabudowaniami. — 
W Kieleckim na zniszczonych przez grad 
polach wieśniacy przystąpili do zaorywa 
nia pól, na których sieją tałarkę i wykę. 

— Otwarfo w Krakowie ogólnopolski 
zjazd delegatek kafol. związków kobiet. 
W ołwarciu zjazdu wzięli udział obok 

przedstawicieli władz ks. mefropoliła Sa 

pieha, ks. biskup polowy Gawlina i ks. 

biskup ordynariusz tamowski Lisowski. 

— Do Gdyni przybył dyrektor PUWF 

gen. Sawicki w towarzystwie ppłk. Kle 

mentowskiego. 
Gen. Sawicki przeprowadził inspekcję 

urządzeń sborowych i ośrodków żeglar 
skich w Gdyni 1 Jastarni. 
Vina ans KAAABAAMA IAR ‘/ ra 

Teatr m. NA POWULANCE 
Dziś o qodz. 8.15 wiecz. 

WIELKA POLITYKA 
PANI MINISTROWEJ 

Brzzylia wygrywa 

z Czechosłowacją 
BORDEAUX, (PAT). Wczorajszy mecz 

piłki nożnej pomiędzy Brazylią a Czecho | 

  

    słowacją zakończył się zwycięstwem Bra ; 
zylił w stosunku 2:4 (0:1). ‚ 

   

    
    
   

  

Juž czas nabyć los 
w szczęśliwej kolekturze 

| SPOCY 
SZCZĘŚCIA: 

LNO ы 
Wielka 44 — — — Mickiewicza 10 

gdzie ostatnio padł 

MILION 
CIĄGNIENIE JUŻ 22 B. M. 

  
  

Nożycami przez prasę i as 

Nowa partia 
polityczna 

W życiu politycznym, gdzie zdawałoby, 

się aż roi się od płotek, jednakże zdarzają 

s'ę niespodzianki, jak np. istnienie partii 

politycznej, o której opinia publiczna i рга» 

sa nic nie wie dotąd. Dopiero wczoraj po- 

średnio dowiedzieliśmy się o jej istnieniu 

via „Kurier Powszechny”. Partia nosi nazwę 

„polski ruch polityczny”. Dla podkreślenia, 

jej nowoczesności nazwę według najnow- 

szej mody graficznej pisze się małymi lite= 

rami. 

Przedsiębiorczy redaktor nie omieszkał 

postarać się o nawiązanie kontaktu z tym 

nowym stronnictwem. Stąd w jego dosko- 

nale poinformowanym organie czytamy na 

pierwszej stronie pompatyczny anons nastę- 

„pującej treści: , 

Przebywając od kilku dni w stolić) 
cy, redaktor naczelny „Kuriera Pow- 
szechnego* Bolesław  Wit-Święcieki 
przeprowadza rozmowy z wybitnymi 
przedstawicielami polskiego rucha po: 
litycznego. 

Jedynie wyjątkowej skromności i un'- 

Kania taniej sensacji przez pana Red. B. 

W. Ś. zawdzięczamy, że tak frapująca wia* 

domość (o nowej partii — „polski ruch pa* 

lityezny“) ukryła się pod formą jak gdyby 

kroniki osobistej. Pel—mel. 

TATENA TE PES PETA 
i 

Giełda warszawska 
z dnia 14 czerwca 1938 r. 

Belgi belgijskie . 90,42 
Dolary amerykańskie . + » « в 529,50 
Dolary kanadyjskie „ а з з « 523,50 

Floreny holenderskie „ в э з ® 293,40 
Franki francuskie . . » « » » 14,59 
Franki szwajcarskie „ » « « » 121.00 

Funty angielskie „ „+ + + 4 26,20 
Guldeny gdańskie + « « » » 4 100,25 

Korony czeskie » а э « » » » 12,50 

Korony duńskie . « « » » + « 118,10 

Korony norweskie „ + » » « « 132,88 

Korony szwedzkie. » „ »« « 136,39 
Licg włoskie « з ъ в 6 56 22,90 
Marki fińskie + „ « «+ » *»*» 11,68 

Marki niemieckie . э „ э . » 213,07 
Marki niemieckie srebrne + » » 107.00 

PRAS" |. 0 26,20 

Papiery procentowe: 
Pożyczka wewnętrzńa: - . . « 64,88 

Pożyczka inwestycyjna pie-wsza 79,50 

Pożyczka inwestycyjna druga . 80.75 

Pożyczka konwersyjAa . . » » 70.25 

Pożyczka konsólidacyjna э . « 67,25 
8 proc. ziem. dol. knpon. + + > 107,80 

Jądrzejoewska broni 
tytułu mistrzyni 

Londynu | 
LONDYN, (PAT). — We wtorek rozpo 

czął się w. Londynie doroczny tumiej te 

nisowy o mistrzostwo Queen's Club. Klub 

ten jest największym i najbardziej zna- 

nym klubem tenisowym w Londynie, 8 
mistrzostwo tego klubu uważane jest 78 

nieoficjalne mistrzostwo Londynu. 

Jędrzejowska, jak wiadomo, zdobyła 

w roku ub. tyfu. misirzyni Queen's Club 

i tytułu tego broni w r. b. Wraz Z Jęd 

rzejowską o tytuł mistrzowski ubiegają 

się czołowe rakiety świata, z których naj 

oźniejszymi przeciwniczkami SE 

m. Wills Moody oraz Dunka 

Krahwinkel — Sperling. 

We wtorek Jędrzejowska rozgromiła 
w pierwszej rundzie Angielskę o 

nie oddając ani jednego gema 6:0, 

  
Po

  



FF 

w ostatnim dwudziestoleciu 
(Z artykułu Smogorzewskiego) 

Rywalizacja była treścią dziejo- 
wych stosunków polsko - czeskich. 
Та sama rywalizacja wystąpiła cza: 
su wojny światowej gdy przed obu na 
rodami stanęła możliwość odzyska 
nia niepodległości. „Nie można po- 
wiedzieć, żeby nasze dążenia w tej 
wojnie miały za sobą bezwzględne 
sympatie kierowników polityki cze- 
skiej” — stwierdza Roman Dmowski 
w swym dziele o „Polityce polskiej”. 
Wyraziło się to przede wszystkim w 
terytorialnych koncepcjach czeskich. 
Polaków jest trzy razy więcej niż 

Czechów, ale na mapach nowej Eu- 
ropy, jakie mistrz Masaryk i uczeń 
Benesz rysowali, Polska nie miała 
być o wiele większa od Czechosłowa- 
cji. Według Czechów, wschodnia gra 
nica Polski miałaby biec Bugiem, ale 
bez Chełmszczyzny; wschodnia Mało- 

polska miałaby przypaść Rosji, co za 
pewniłoby Czechosłowacji wspólną 
granicę z jej problematyczną możną 
protektorką. 

Masaryk i Benesz nie wątpili, że 

państwo, w którym Czesi stanowią 
tylko połowę mieszkańców, będzie or 
ganicznym zdrowym i żywotnym, bar 

dze natomiast pesymistycznie ocenia 

li możliwości państwa polskiego, na- 

wet w tych granicach, jakie by mu 

wyznaczyć chcieli. Zaraz w pierw- 
szym memoriale przedłożonym przez 
się Konferencji Pokojowej, p. Benesz 
pisał, że „riie można mówić poważnie 
n narodowym organizmie polskim 
normalnie ukonstytuowanym i zdol 
rym do rozwoju* (Die tschechoslo- 
*akischen Denkschriften... Berlin, 
1937). 

Nie ten komiczny sceptycyzm, ale 
fakt, že wszystkie tak podówczas 
skromne siły wojscowe Rzeczypospo 
iilej broniły naszych granic — ośmie 
lił Czechów do napaści na Śląsk Cie 
szyński. Trzeba to przypomnieć, al- 

howiem ta napaść rzuciła światło na 
rzeczywistą wartość zapewnień Masa 

ryka, że „bez wolnej Polski nie bę- 
dzie wolnych Czech i na odwrót”, że 
»Wspólne niebezpieczeństwo w teraź 
tiejszości i w przyszłości musi oba 
Parody złączyć w planowym wspól- 
"ym postępowaniu“ („Nowa Europa“, 
Praha, 1920). Zamach z 23 stycznia 
1919 r. był policzkiem dla Polski, był 
złamaniem umowy ustalającej tymeza 
»ową granicę zgodną z zasadą narodo 
wości. Plebiscyt zarządzony przez Ra 
dę Najwyższą nie doszedł do skutku, 
albowiem Czesi obawiali się jego wy 
ników. P. Benesz wykorzystał najcięż 
szą chwilę wojny polsko - „sowieckiej 
— lipiee 1920 r. — aby przy pomocy 
dyplomacji francuskiej narzucić nam 

„granicę zostawiającą po stronie czes 
kiej co najmniej 140.000 Polaków. 

Czy nam za to odpłacono przy naj 
mniej swobodą tranzytu poprzez Cze 
chosłowację? Nic podobnego. Nie 
przepuszczano pociągów ze sprzętem 
wojennym przeznaczonym dla wojsk 
polskich, a 24 lipca 1920 r. Masaryk 
posunął się nawet do ostrzegania so- 
juszników — wiemy to z książki 10г 

da d'Abernon'a o „Ośmnastej decydu 
Jącej bitwie“—aby nie trudzili się or-   

ganizowaniem pomocy Polakom, al- 
bowiem „nic im nie pomože w ich 
beznadziejnym položeniu“. Wygrališ 
my przecież tę wojnę, uratowaliśmy 
Polskę i Europę przed bolszewickim 
zalewem, ustaliliśmy w Rydze grani 
ce ze ZSRR. Atoli nie uznawał tej gra 
nicy p. Benesz. Jeszcze w sierpniu 
1922 r. oświadczył, że „opinia Czecho 
słowacji nie jest przygotowana do os- 
tatecznego przyznania Polsce Galicji 
wschodniej i z tym się nie pogodzi“. 
Marzono bowiem ciągle o „dostępie 

do Rosji“, czyli o osaczeniu Polski. 
Po uznaniu naszych granic wschod 

nich przez wielkie mocarstwa (15 ma 
rca 1923 r.) Praga musiala pogodzič 
się z rzeczywistością. W parę tygod 
ni później, za urzędowania na Wierz 
bowej p. Mariana Seydy „rząd polski 
postanowił zapomnieć o wszystkim, 

ca było. Sięgając okiem w przyszłość, 
p. Seyda spróbował doprowadzić do 
trwałej współpracy pomiędzy Polską 
a Małą Ententą w ogóle i pomiędzy 
Polską a Czechosłowacją w szczegól 

ncšci. Mała Ententa zbudowana by 

ła na zbyt wąskiej i na zbyt niepraw 
dopodobnej hipotezie aby mogła być 
mowa o „przystąpieniu* Polski do te 
go ugrupowania. P. Seyda zapropo- 
nował tedy przebudowę Małej Enten 
ty na Czwórprzymierze, które by 50- 
lidarnie gwarantowało wszystkim kon 
trahentom wszystkie granice. Prze- 
mawiając w Sejmie 25 lipca 1923 r. 
p Seyda stwierdził, że „można to o- 
siągnąć szybko i łatwo”. Srodze się   

  

jednak zawiódł :z szyderczą przy- 
|grywką prasy Praga polską propozy 
cję odrzuciła. 

Minęły bez mała trzy lata. Zbliże 
nie francusko - niemieckie, jakie za 
rysowało się w początku 1925 r., spra 
wiło, że Praga zechciała przyjaźniej 
spojrzeć na Warszawę. P. Benesz 
przybył tu w kwietniu z urzędową 
wizytą, podpisał układy arbitrażowy 
i „likwidacyjny“, oraz wymienił ze 
ś. p. Aleksandrem Skrzyńskim dość 
ogólnikowe toasty. Potem przyszły u- 

ełady lokarneńskie, w których ra- 
mach Francja zawarła z Polską i 
Czechosłowacją identyczne bilateral 
ne traktaty gwarancyjne (miała już 
z obu państwami identyczne układy 
polityczne: z Polską — z lutego 1921, 
+ Czechosłowacją — ze stycznia 
1924). W kwietniu 1926 r. Skrzyński 
rewizytował Benesza w Pradze. Przy 
tej sposobności zaproponował swemu 

czeskiemu koledze podpisanie trak- 
tatu sojuszniczego. P. Benesz odmó- 
wił, ale tym razem bez szyderstw w 
prasie. | 

Po raz drugi odrzucał rząd czeski 
'niejatywę rządu polskiego zmierza- 

jącą do przyobleczenia w konkretne 
ramy ogólnikowych zapewnień, jakie 
Masaryk i Benesz składali czasu woj 
ny i po wojnie. Dlaczego? Wynikało 
to z interpretacji żywotnych intere 
sów Czechosłowacji. W maju 1927 r., 

jak to wiemy z niezdementowanej nie 
dyskrecji „Pondelneigą Listu", p. Be- 

nesz oświadczył zaufanym swym 

Prezydent Benesz z małżonką na zamku hradczyńskim. 

rzecza Wilii. Dotychczas myśleliśmy | z zakresu żeglugi śródlądowej. histo 
tylko o Dźwinie i stąd odległość jej | rii i geografii gospodarczej naszych 

Patos histori I pas propagan 
Północno - wschodnia granica 

Polski opiera się o potężną majesta- 
lyczną rzekę, wolno toczącą swe nur 
ty ku Bałtykowi — o Dźwinę. Rzeka 
la odegrała w dziejach Polski donio 
słą rolę i można rzec, iż spoglądając 
na jej brzegi odczuwamy ten wspania 
ły patos naszej zdecydowanej w prze 
szłości ekspansywnej polityki wscho- 
dniej. W czasie wojen  inflanckich 
Batory wykorzystał Dźwinę dla ce- 
ów strategicznych. Niemnem, Wi- 

lia, Dzisną i Dźwiną płynęły dla Po- 
łocka, Witebska i Dzisny transporty 
Wojenne Batorego, zapasy żywności 
a „Armata*. W 1611 roku w Dziśnie 
Zygmunt III Waza przyjmował hołd 

bojarów moskiewskich. W roku 
1631 Sejm Polski, zmierzając do 
.„ Orzenia wiełkiej drogi bałtycko - 
"Zarnomorskiej, uchwalił budowę ka 
po Berezyńskiego, mającego połą- 
"żyć Dźwinę i Wilię z Dnieprem. A 

cząsie wojny polsko - bolszewickiej 
„nierz polski zapisał swe imię w 
zgł jach naddźwinia  niezatartymi 
Słoskąmi bohaterstwa. 

Taki jest patos historii. 
otem zacichło naddźwinie. Przy 

Ё 

k 
  

pomniano o nim dopiero, gdy pow- 

stał plan budowy portu w Drui. Iz 
ba Przemysłowo - Handlowa opraco 
wała zagadnienie pod kątem gospo- 
darczym. Prasa podniosła wrzawę, 
zdając sobie sprawę z wagi zagadnie 
nia dla naszych ziem. Popłynęły wy- 
cieczki z Drui do Rygi, stawiające so 
bie za cel zbadanie stanu żeglownoś 
ci Dźwiny. Jeździły komisje, społe- 
czeństwo zaczęło wierzyć, że Dźwina 
będzie jednym z ważnych naszych 
wylotów do morza. Port w Drui zda 
wał się być bardzo bliski urzeczywist 
nienia. 

Taki był patos propagandy. 
A wyniki? Już się nie mówi o 

porcie drujskim. Już się zapomniało 
0 konieczności przedłużenia linii Wo 
ropajewo — Druja przez Narocz — 
Oszmianę do Lidy i o budowie odno- 
gi do Dzisny. Już nie mówi się o dźwi 
gach, basenach, składach portowych. 
Zostało jedynie pobożne westchnie- 
nie: 

— Obyż wybudowano w Drui 
chociaż skromną bindugę dla przeła 
dunku drzewa. 

Taki jest wynik starań i propagan   

dy. Taki jest wynik wielkich nadziei. 
Tymczasem Łotwa stawia potężną 
elektrownię w  Kegums „regulującą 
również spławność Dźwiny, tymcza 
sem Sowiety budują port w Dryssie 
i zabierają się do połączenia Dźwiny 
z Dnieprem. : 

Na grudniowej naradzie gospodar 
czej w Wilnie była mowa już tylko o 
bindudze. Minister Utrych zapowie- 
dział wybudowanie bindugi jeszcze 
w roku bieżącym. 

Dotychczas jednak cicho jest na 
pobrzeżu drujskim. W dalszym cią 
gu patrząc na spokojne wody Dźwi- 
ny, myślimy o wystrzępionych sztan 
darach Zygmunta Augusta, Batorego 
i Wazy i o wystrzępionych szmatach 
papieru pozostałych po hucznych ar 
tykułach prasowych. Czyż nie jest 
lo symboliczne? 

A przecie samo zagadnienie nie 

przestało być aktualne. Nie przestało 
być aktualne nawet wobec otwarcia 
granicy litewskiej. Stawia to nam 
przed oczy Świeżo wydana ciekawa 
książka Mirosława Wykowskiego p. 
t. Dźwina i Dzisna”). Autor daje nam 
wiele materiału, a przede wszystkim 
zwraca uwagę na rzekę Dzisnę, jako 

jedyny spławny dopływ Dźwiny. leżą 
cy całkowicie w obrębie państwa pol 

skiego, a co więcej — oddzielony wą 

skim i niskim wododziałem od do- 
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Stosunki polsko-czeskie 

    

   
bo wygrał w kolekturze \ 

J. WOLANOW 
Warszawa, Marszalkowska 154, 

  

dziennikarzom, że „nie może się wią 

zać z Polską, która będzie miała woj 
nę z Niemcami o Pomorze, wojnę z 

Litwą o Wilno i wojnę ze Związkiem 
Sowieckim o kresy wschodnie. 

Nie więc dziwnego, że nawet „Ro- 

botnik* stwierdzał wówczas, że „in 

teresy państwowe Polski i Gzechosło 

wącji są rozbieżne”, że „nie ma mię 

dzy nimi prawie punktów stycznych. 

I jakby dla ilustracji swojej tezy Wy- 

powiadał się za Anschluss'em Austrii 

do Niemiec. Gdy ze strony polskiej 
enuncjacje tego rodzaju podpisywali 
Feliks Perl lub M. Niedziałkowski, ze 
strony czeskiej „rozbieżność* intere- 
sów ilustrował od czasu do czasu Ma 
saryk, wypowiadając się za „rozwią- 

zaniem w duchu niemieckim sprawy 
t. zw. korytarza (patrz np. jego wy- 
wiad w szczecińskim ,,General-Anzei- 

ger“ z 6 czerwca 1931). 

Szkic rozwoju stosunków polsko - 
czeskich nie byłby kompletny, gdy- 
byśmy się ograniczali tylko do samej 
historii dyplomatycznej. O „klima- 
cie* tych stosunków decyduje rėw- 
nież dola Polaków Śląska zaolzań- 
skiego. Następstwem złego czynu z 
23 stycznia 1919 r. i wymuszonego u- 
kładu z 28 lipca 1920 r. powinna by 
być bardzo liberalna polityka wobec 

Polaków, którzy stali się przymuso- 
wymi obywatelami czeskimi. Tymcza 
sem stało się coś, co przeczy zdrowe- 

mu rozsądkowi: Praga zastosowała 
politykę czechizacji naszych roda- 
ków. Administraeji czeskiej szło o jak 
rajszybsze dokonanie takiej przemia 

ny stosunków, która by z granicy po- 
litycznej polsko - czeskiej uczyniła 
granicę etnograficzną. Warszawska 

umowa „likwidacyjna* z 23 kwiet- 
ria 1925 r. nie była szanowana. Już 
w r. 1927, za czasów ministra Augu- 
sta Zaleskiego, rząd polski zwrócił 
rządowi czeskiemu uwagę na to, że 

zobowiązał się do życzliwego trakto 
wania praw kulturalnych i języko- 

wych polskiej grupy narodowościo- 

wej. W r. 1931 p. Zaleski wystąpił z 
iuicjatywą wspólnego rozpatnzenia 
wszystkich spraw interesujących о- 
ba państwa, przy czym na pierwszy 

(Dokończenie na str. 5) 

04 centrum Ziem Północno - Wschod 
nich wydawała się zmniejszać znacz 
nie jej użytkowość. Książka Wykow 
skiego rozwiewa błędne mniemanie. 
Autor porusza w swej rozprawie sze 
reg tematów, sięga często do historii, 
skąd czerpie wiadomości praktyczne 
do rozświetlenia problemu użytkowo 
Ści żeglugowej Dźwiny. O treści oma 
wianej pracy zorientuje nas spis roz 
działów: Tradycja i przyszłość pol- 
skiej bandery na Dźwinie; międzyna 
rodowo - prawne warunki rozwoju 
żeglugi; wartości obronne rzek Dźwi 
ay i Dzisny; historia wysiłków pod 
hasłem „Frontem do Dźwiny”. komu 
nikacyjne - położenie rzek; projekty 
połączenia Dźwiny z dorzeczami rzek 
sąsiednich; statystyczny opis rozwoju 
żeglugi, hydrologiczna charakierysty 
ka rzeki, warunki nawigacyjnz; hi- 
storyczny opis taboru żeglugi dźwiń- 
skiej; gospodarcze wartości rzek Dźwi 
ny i Dzisny; uwagi do plana gospo 
darczej eksploatacji rzek. Ponadto 
książka przynosi siedem map i wy- 
kresów i siedem tabel. Napisaną ży- 
wo i przystępnie (w paru wypadkach 
sutor nie ustrzegł się pewnych uste- 
rek językowych) i b. starannie wyda- 
uą pod względem graficznym książkę 
czyta się lekko i z zajęciem, nie nu- 
ży, a daje wiele cennych informacyj 

  

  

  

NA WIDOWNI 
ORGANIZOWANIE STRONNICTWA 

DEMOKRATYCZNEGO. 
Na zjeździe delegatów ienokzY y 

we Lwowie zapadła uchwała powołania Ko<, 

mitetu Organizacyjnego Stronnictwa Demo-, 
kratycznego. Na zebranie nadeszły depeszę 

1 listy od szeregu organizacyj pracowni! 

czych, stwierdzających chęć szerszej a 

pracy z powstającym Stronnictwem Demo< 

kratycznym. Uchwalono szereg rezolucyj nar, 

tury politycznej i gospodarczej. Zjazdowi 
przewodniczył senator Mieczysław Miehało+ 

wiez. ży 

ROZŁAM W ZW. HALLERCZYKOW- 
W związku z ostatnim stanowiskiem, = 

jętym przez część prasy w stosunku do gen: 

J. HaHera, w Poznaniu zarysować młał się 

na tym tle rozłam w Związku Halierczyków. 

Niektórzy przepowiadają nawet wystąpienie 

pewnej grupy osób ze związku. 

SPRAWA DOBOSZYŃSKIEG0. | 
(Wi końcu bieżącego tygodnła, dnia 18 

hm. mija termin 2-letniej kary inż. Dobo< 
szyńskiego. Jednakże zwołnienie Doboszyń- 
sklego jest uzależnione od wyroku Sądu Naj 

wyższego, gdzie sprawa rozpatrzona hędzie 
dnia 15 bm. 

„ZESPÓŁ* ROZSZERZA AKCJĘ. 
Przez okres letni grupa p. Krzyczkow- 

skiego wydająca pismo „Zespół*, zamierza 

podobno przygotować szeroki plan akcji od- 

czytowej w różnych ośrodkach kraju. Na' 
jesieni więc prelegenei tej grupy wygłaszał 
by już te odczyty po miastach wojewódz« 

kich i powiatowych. 

% 
NOWE PISMO ŻYDOWSKIE. 
Organizacje syjonistyczne na Śląsku roz- 

winęły ostatnio akcję propagandową w celu 

powołania do życia nowego żydowskiego pis 

ma codziennego w Katowicach. Obecnie 

zbierane już są na ten cel fundusze. 

AŽ KAAABALSASAALAAAAAAAAAAAAA, 14 

Teatr muzyczny „LUTNIA* 
Dziś o godz. 8.15 wiecz. 

Występy Janiny KULCZYCKIEJ 

MIŁOŚĆ CYGANSKA 
Ceny zniżone 

  

   
   

Ziem. Dlatego książka ta winna się 
znaleźć w ręku każdego, dla którego 
przeszłość i przyszłość ziem naszych 
nie jest obojętna, zwłaszcza zaś książ 
ka ta może duże usługi oddać nau- 
czycielowi naszych szkół ogólnokształ 
cących i zawodowych przy nauce ge 
cgrafii, historii i nanki o Polsce 
współczesnej w związku z postula- 
lem regionalizacji nauczania. 

Przede wszystkim zaś znacznie 
książki polega na zapoczątkowaniu 
racjonalnych badań nad zagadnie- 
riem żeglugi śródłądowej na naszych! 
ziemiach, mającej tak piękną trady- 
cję i tak duże możliwości na przysz- 
łość. 

Życzymy p. Wykowskiemu, by je 
go książka zamknęła okres patosu 
propagandy, a rozpoczęła okres pato 
su realizacji. 

    

W. T. 

*) Mirosław Wykowski — Dźwina i Dzis- 

na. Uwagi i materiały do wstępnych badań 

problemu eksploatacji rzek Polski północno- 

wschodniej. Wilno 1938. Nakładem autora, 

przy poparciu Wileńskiej Izby Przemysło* 

wu-Handlowej i Ligi Morskiej i Koloniałnej. 

Skład wydawnictwa u autora — Wilno, Mice 

hiewicza 22—20.
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Gdy komisarz Litwinow 
wydaje przyjęcie... 

dy bardzo popularne, które każdy prze- | łańczy z madame Litwinow. Wśród atta- 

ciętny obywatel miasta Moskwy widział | chós wojskowych pilnie dyskutowana jest 

  

Korespondent moskiewski 
„De Haagsche Post“ podaje interesujące 
dane o trybie życia komisarza spraw za“ 

dziennika 

granicznych i śmietanki biurokracji so- 
wieckiej. Luksusowe przyjęcia u dygni 
tarzy bolszewickich uderzą każdego cu- 
dzoziemca, nie harmonizują bowiem z nę- 
dznym bytem inteligencji i ludu rosyj- 
skiego. 

Maksym Maksymowicz Litwinow — pi- 
sze „De Haagsche Post“ — zamieszkuje 
wraz z rodziną pałac na Spiridonowskie 
nr 17, który przed rewolucją był własno- 
ścią Riabuszyńskich, multimilionerów | 
zbieraczy cennych dzieł sztuki. Oczywiś- 
cie wspaniałe meble, droga zastawa i ob- 
razy są dziś do dyspozycji Litwinowa. 

Tego wieczoru, w którym odbywał się 
bal u Liftwinowa i w którym uczestniczył 
korespondent dziennika holenderskiego, 
ulice stolicy światowego proletariatu prze 

pełnione były wspaniałymi limuzynami, 
zdążającymi do rezydencji Maksyma Lit. 
winowa. Bogate futra i drogocenna bi- 
żuteria, oto na czym się zatrzymuje oko 
szarego przechodnia moskiewskiego. 

Lokaj w liberii otwiera podwoje pała- 
cu na Spiridinowskie. Milicjanci regulują 
wzorowo ruch przed gmachem. Szef pro- 
łokółu dyplomatycznego, Barkow, wiła 
gości jako pierwszy. Mówi płynnie po 
francusku, angielsku i niemiecku. Każde- 
mu rzuca uprzejme słówko na powitanie, 
a nasłępnie odprowadza do drzwi „ma- 
łego salonu”, w kłórym wita ich z kolei 
madame Litwinow, angielska Żydówka z 
pochodzenia, która z małżonkiem swym 
rozmawia tylko w swoim języku macie- 
rzysłym, gdyż po rosyjsku mówi bar- 
dzo źle. 

Oto I ambasador Trzeciej Rzeszy hra- 
bia Schulenburg.. Właśnie pochyla się 
nad małą rączką pani domu, by ją z sza- 
cunkiem ucałować. Ambasador przybył z 
całym sztabem, Trzecia Rzesza bowiem 

akredytowała przy Kremlu i atfachó woj. 
skowego i atfachć marynarki i attachó 
awiacji, Wszyscy trzej oficerowie niemiec 
cy są w galowych mundurach, monokle 
Ich błyszczą, a ordery na piersiach dzwo- 
nią donośnie. Skłaniają ukłony we wszyst. 
kich kierunkach jak aułomaty, a za kaž- 
dym razem brzęk ostróg daje się dobitnie 
słyszeć, jak to zresztą było w modzie na 
Poczdamie. 

Pan domu przyodziany jest w strój 
uroczysty, a na piersiach widnieje order 
Lenina, choć nie najpiękniejszy z wyglą- 
du, lecz za to najbardziej pożądany w 
państwie Sowietów. 

W ciągu pół godziny zebrani są już 
w komplecie. Roi się od Chińczyków i Ja- 
pończyków, którzy rywalizują ze sobą w 
uprzejmościach i uśmiechu twarzy. 

Damy zagraniczne są we wspaniałych 
paryskich sukniach, podczas gdy panie 
sowieckie... ubrane są wedle mody ze- 
szłorocznej. Wśród żon dygnitarzy s0- 
wieckich przeważają artystki i to niekie- 

  

  

już nie raz na ekranie. 
W pewnej chwili robi się ruch w sa- 

lonach. Rosyjscy goście usuwają się, by 
dać wolną drogę, bo oto nadchodzi szef 
rządu, towarzysz Mołotow. Oficerowie 
stukają obcasami, następuje cisza. Wygląd 
premiera, kłóry przypomina starej daty 
Rosjanina, kontrastuje fatalnie z jego stro- 
jem. Woli on bowiem ubierać się nawet 
przy okazji takich galowych przyjęć, jak 
ło ma właśnie miejsce u towarzysza Litwi- 
nowa, w wojskową kurtkę, niż we frak 
(tak samo zresztą jak Stalin). Marszałko- 
wie sowieccy są w komplecie z wyjątkiem 
Bliichera. 

W międzyczasie bal się zaczął w wiel. 
kim salonie. Orkiestra wojskowa gra pier- 
wszego walca, z tym tylko, że piękny sła- 
ry walc ma tu rytm nowoczesnych tańców 

wzorowanych na tańcach murzyńskich. To 
warzysz komisarz ludowy otwiera bał, ma- 
jąc za partnerkę najstarszą rangą damę, 
zaś dziekan korpusu dyplomatycznego   

sprawa, czy też marszałek Budiennyj, któ- 
ry jest podobno mistrzem w „kozaku” za- 
tańczy dzisiaj. 

Następuje kolacja, podana zwyczajem 
rosyjskim o północy. Lokaje otwierają na. 
oścież drzwi prowadzące do jadalni 
| oczom zgromadzonych ukazują się stoły 
uginające się pod srebrną zastawą z ce- 
sarskimi inicjałami, najbardziej wyszuka- 
nymi potrawami i trunkami. Piramidy ka- 
wioru, ryb, homarów, ostryg, dziczyzny, 
drobiu. Potrawy przyrządzonone są czę- 
ściowo według przepisów kuchni fran- 
cuskiej, a częściowo rosyjskiej. 

Korespondent znalazł się przy bufe- 
cie obok marszałka Budiennego, który 
na czczo opróżniał jeden za drugim kieli- 

szek wódki, nic nie przegryzając. 
Godzina druga w nocy. Pałac na Spi- 

ridowskie 17 pustoszeje. W przyzwoitej 
odległości od pałacu przyglądały się przy 
jęciu u towarzysza Litwinowa grupy bez. 

domnych, obdarłych i głodnych ludzi. 

Nastąpiło zakończenie procesu Idzi- 
kowskiego, Michalskiego | trzech innych, 
którzy wygłaszali ostatnie słowo. 

Idzikowski twierdził, że wszystkie za- 
rzucane mu czyny zostały rozdmuchane 
przez nieżyczliwych mu ludzi, którzy 
chcieli go ufrącić na terenie politycznym. 

Michalski w paragodzinnym przemó- 
wienłu analizował szereg transakcji stano- 
wiących znaczną część .akfu oskarżenia 
I utrzymywał, że mogła w tym wszystkim 
być najwyżej lekkomyślność z jego stro- 
ny, ale nie zła wola. 

NA LETNISKA 
książka z 

Biblioteki Nowości 
Wiłno, ul. Św. Jerzego 3. 

OSTATNIE NOWOŚCI — klasyczne 
literatura szkolna -- naukowa. 

Czynna od 11 do 19 godz. 
"4 Abonament miesięczny — I zł 50 gr. 

Kaucja 3 zł. 
Wysyłka na prowincję. 

  

  
  

Nezesiemia ziesmi 
Trzęsienia ziemi są jedną z najstrasz- 

niejszych klęsk żywiołowych, które po- 
chłaniają odrazu tysiące żywych istnień i 
niszczą bez śladu dobytek ludzki, Drga- 
nia skorupy ziemskiej, które dały się od- 
czuć w ubiegłym tygodniu na terenie 
Belgii, Holandii i Anglii, nie należą do 
najgroźniejszych. Kilka lał temu Antwer- 
pia przeżyła również kilka takich nie- 
groźnych wstrząsów, które nie wyrządzi- 

ły większych szkód. 
Historia notuje wiele wypadków stra- 

sznych trzęsień ziemi.  Najdawniejszym 
faktem, w łej dziedzinie jest biblijna So- 
doma i Gomora, która znikła z powierz- 
chni globu na dwa tysiące lat przed na- 
szą erą. W 1348 roku na pograniczu 
szwajcarsko-bawarskim 5 tysięcy ludzi u- 
traciło życie wskutek trzęsienia ziemi. Na 
Sycylii w roku 1693 było trzęsienie zie- 
mi, które zniszczyło 60 tysięcy istnień 
ludzkich. Jeszcze groźniejsze skutki miała 
klęska, której uległa Japonia w roku 
1703. Straciło wtedy życie 150 tysięcy 

osób, W 1724 r. pastwą trzęsienia ziemi 
padło Peru, gdzie miasta Lima i Cal- 
lao zostały zrównane z ziemią, a 18 'y- 
sięcy ludzi znalazło śmierć pod gruzami   

klęska nawiedziła Japonię, pochłaniając 
nowych 135 tysięcy ofiar. W Europie rów- 

nież dwie klęski trzęsienia ziemi nawie- 

dziły Lizbonę (1755 r.) i Kalabrię (1783 r.), 
pochłaniając prawie 140 tysięcy ofiar I 
400 osiedli mieszkalnych. W tym. samym 
okresie trzęsienie ziemi zniszczyło Quito 
w Equadorze, w Ameryce Południowej, 
gdzie zginęło 40 tysięcy ludzi. 

Smutną kronikę klęsk trzęsienia ziemi 
przynosi wiek XIX: stolica Venezeueli, 

Caracas, została nawiedzona trzęsieniem 
ziemi, które spowodowało śmierć 20 ty- 
sięcy ofiar. Było 10 w roku 1812. W nie- 
całe 60 lał później 40 tysięcy ofiar po- 
chłonęła katastrofa żyw'ołowa w Peru ! 
w Equadorze. Również w Japonii dwu- 
krotnie zdarzyło się trzęsienie ziemi: w 
roku 1855 i 1891. Pasiwą żywiołu padło 
wtedy około 130 tysięcy domów i 100 
tysięcy ludzi. W pięć lat później wsku- 
tek zalewu, spowodowanego ruchami tek- 
tonicznymi, zginęło 25 tysięcy ludzi w 

Nipponie. W Europie w 'ubiegłym stule- 
ciu wydarzyło się trzęsienie ziemi na wy- 
spie Chios na Morzu Egejskim w r. 1880; 
pochłonęło ono 14 tysięcy domów miesz- 
kalnych oraz bliżej nieokreśloną liczbę 

walących się domów. W 1730 r. nowa | ofiar w ludziach. 
UEI TTK PKT ISTAT TAN IAEA 

Królewskie zwierzę 

  

Udane studium fotograficzne, przedstawiające króla zwierząt wspaniałego lwa 

w berlińskim zoo. 

Dnatharstwo jest Sakadnittwom społecznym 
Co robimy, gdy zepsuje się nam ze. 

garek? Idziemy do zegarmistrza, aby go 
naprawił, A gdy zgaśnie np. świalło w 
mieszkaniu? Wołamy montera, aby spraw- 
dził, gdzie i co zostało uszkodzone. Sło- 
wem — we wszystkich podobnych wy. 
padkach uciekamy się do pomocy i rady 
fachowca. 

Ale oto zdarzają się aż nazbyt czę- 
sto wypadki, że do chorego na różę, za- 
palenie płuc, zapalenie ślepej kiszki i+p. 
wzywa się znachora. A bywa tak nie 
tylko na wsi, gdzie o pomoc lekarską nie 
łatwo, ale i w miastach, gdzie — zdawa- 
łoby się — „wiara w cudotwórców” nie 
powinna się już krzewić. z 

Jakie są rezultaty takiej  „kuracji”, 
łatwo przewidzieć. Dobrze, jeśli naiwny 
pacjent straci tylko pieniądze, bo często 
się zdarza, że traci zdrowie, że znachor- 
skie „leczenie” uczyni chorobę nieule- 
czalną, Po niewczasie dopiero pacjent 
orienłuje się, że źle robi, idąc za pod- 
szepiem czyimś czy też własnym. Mąd- 

  

  

rym po szkodzie słaje się, gdy zgłosiw- 
szy się do lekarza — dowiaduje się, że 
wskutek zabiegów znachorskich lekka rana 
czy dolegliwość nie będą teraz łatwe do 
usunięcia, do wyleczenia. 

Dzisiaj, gdy pomoc i opieka lekarka 
wobec istnienia rozgałęzionej sieci ubez- 
pieczeń społecznych jest łatwa i dostęp- 
na dla każdego pracownika fizycznego 
czy umysłowego, pęd do leczenia, do 
korzystania z instytucji medycyny spo- 
łecznej jest zdrowy i pożądany. Tym bar- 
dziej przeto szkodliwą jest działalność 
znachorów, którzy, żerując na naiwności 
pacjentów, wyzyskują ich materialnie i 
oszukują. 

Znachorstwo jest poważnym objawem 
szkodnictwa społecznego, którego nie 
można iekceważyć. Tam, gdzie się pleni 
wiara w znachorstwo, tam uirwala się za- 
babon, niechęć do przesirzegania naka- 
zów higieny, igranie z niebezpieczeńst- 
wem, zagrażającym zdrowiu. Wierzący 
w cuda znachorskie podrwiwa sobie z me   

dycyny, lekarzy, czyni zamachy na własne 
życie, gdy pije np. wódkę, która jesł 
dlań trucizną przy jego cierpieniu, gdy 

nie opafruje rany, której grozi zakażenie 
etc. „Et, głupstwo, zaczekam, a jak źle 
będzie, pójdę do znachora — migiem 
uleczy“ — tak wmawiają w siebie wy. 

znawcy magii znachorskiej. I nie tylko sa- 
mi szkodzą, ale jeszcze szerzą przesądy 
wśród innych opowiadając rozmaite cuda 
i cudeńka o rzekomych uzdrowieniach, 
które sprawiły jakieś proszki magiczne, 
jakieś maści, ziółka... 

Znachorstwo jest załem prawdziwą 
plagą społeczną, z który należy walczyć, 
gdyż rozszerzanie się się jej prowadzi do 
obniżenia się poziomu zdrowotności, przy 
czynia się walnie do cofania akcji uświa- 
damiającej w dziedzinie higieny i profi- 
laktyki. 

W interesie zdrowia publicznego zna- 
chorstwo nie może być tolerowane, jako 

narzędzie wyzysku i ogiupiania. 

Wiek XX obfituje w katostrofałne trzę- 
sienia ziemi. Na Kaukazie wskutek utwo- 
rzenia się szczelin zginęło w r. 1902 ty- 
siąc ludzi, z powierzchni znikło 4.000 sie- 

dzib, w 1905 r. w Kangra w Indiach 
Wschodnich pastwą żywiołu padło 100.000 
domów ' straciło życie 20.000 osób. 
W tymże roku w Kalabrii, w południowej 
Italii, zginęło 2.500 osób. W 1906 r. San 
Francisco przeżyło trzęsienie ziemi, skut- 
kiem którego powstała w ziemi szczeli- 
na długości prawie 600 km. W 1908 r. 
Messyna i Kalabria w lfalii znów padły 
pastwą trzęsienia ziemi, w czasie którego 

zginęło 83 tysiące osób. 
Największą ze wszystkich klęsk tego 

rodzaju było trzęsienie ziemi w Japonii 
w 1923 r. Zginęło wówczas 180.000 osób, 
a z powierzchni ziemi zniknęło pół mi- 
liona budynków mieszkalnych. 

W Polsce, na szczęście, trzęsienia zie- 
mi są wielką rzadkością, ponieważ leży 
ona na terenie t. zw. aseismicznym, nie 

podlegającym na ogół drganiom zew- 
nętrznej części naszego globu, czyli t. zw. 
litosfery. O-m. 
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Przed wyjazdem 
nad morze 

Zbliża się pora wyjazdów nad morze. 

Amerykańskie piękności ze zwykłą nonsza- 
lencją ukazały się na plażach Florydy w 
„kostiumach“ talk bardzo oryginalnych, że 
zadziwiły nawet najbardziej pomysłowe ko- 

biety. Po prostu „powypałały” sobie na ciele 

rozmaite sylwetaki £ desenie; zabieg ien 
przeprowadza się zupełnie bezboleśnie. Miej 

sca przeznaczone na wzór rysunkowy za- 

słania się, obnażając resztę. W tym celu 

przyrządza się specjalne szablony, jak przy 

malowaniu ścian, miejsca powycinane ciem- 

nieją od słońca, przykryte zaś pozostaną 

jasne. Efekt jest niezwykły. Najulubieńszym 

miejscem dla tego rodzaju ozdób są plecy. 

gdyż są równe i można na nich pomieścić 

największy szablon rysunkowy. Niektóre 

Amerykanki mają całe plecy ozdobione jak- 
ly koronką. Desenie szablonów rysują spe- 
cielni malarze-dėkoratorzy, którzy pobie- 
rują za swe pomysły bardzo wysokie wyna- 
grodzenie. Sam pomysł nie jest nowy. Sto- 
sowali go już w odległych czasach ogrod- 
nicy dworsey, aby przyozdobić owoce prze- 
£naczone na królewskie stoły monogramami 
( znakami władzy. W tym celu ogrodnicy 
usklejali na niedojrzalym jeszcze owocu od 
ANDORY z której padają promienie słon'żczne, 
sorony i mongramy swych monarchów; pod 
wpływem promieni owoc nabierał różowej 
barwy, a miejsca osłonięte szablonem ро- 
tostawaly bladozielone. 

Poza Florydą istnieją jednak pleže, gdzie 

panie zadowalają się normalnymi kostiuma- 

mi. Na ogół na plaży widoczny jest nawrót 
de kobiecości. Surowa jednostajność lat po- 

wojennych minęła, zdaje się, bezpowrotnie 

Mamy na plaży wszystko co w salonie, a 

więc kunsztowne fryzury, powłóezyste suk- 

nie, wielkie kapelusze, kwiaty itp. Zasadni- 

cze modny strój plażowy składa się dziś z 

bluzki, pod którą nosi się trykot, do niej 

przypięte są shorty, a na nie dopiero zapina 

się na suwak lub rząd guzików lekko sklo- 

szowaną spódniczkę. Jest to strój również 

praklyczny jak estetyczny. Bluzka ze spód- 

nicą, dopełniona żakiecikiem, może się przy- 

dać jalko strój na ulicę. Po przyjściu na pla- 

łę wystarczy odpiąć spódniczkę, a shorty 

t bluzką stanowić będą śliczny i wygodny 

strój plażowy. 

Tegoroczne shorty mało różnią się od 

zeszłorocznych. Mamy dwa zasadnicze ro- 

  

  dzaje shortów: jedne krótkie, powyżej ko-   

W środę wyrok 
w procesie Idzikowskiego i Michalskieg 0 

Trzej pozostali oskarżeni: Miazga, 
Kaufman I Niesiobędzki w paru słowach 
prosili o wyroki uniewinniające. 

Wyrok zostanie ogłoszony w środę 
o g. 12. 
DZTUTWSZATEUROTZOZOD EA CEO SSZCODO 

ŻART NA STRONIE 

Trzy razy w poczekalni 
Każdy, kto choć raz w życiu miał jakąś 

sprawę do załatwienia, poznał instytucję 

zw. poczekalnią. 
— Niech pan poczeka pięć minut —- fiłu- 

ternie zwraca się woźny. A petent naiwny, 

cieszy się, zaś petent doświadczony repli- 

huje: 

—Doprawdy, więcej niż godzinę nie będę 

mógł czekać!!! 

Czekanie, czas czekania zależy od bardzo 

wielu, nie dających się niekiedy nawet w 

przybliżeniu określić. czynników. Od bu* 
moru naczelnika, od usposobienia woźnego, 

ad tego wreszcie, jak my sami prezentujemy 

się, co o nas samych, biorąc pod uwagę 

nasz wygląd, sądzić można... 

1. Ja w obszarpanej bluzie i podobnych 
spodniach nieśmiało wchodzę do росле- 

kalni. Kłaniam się w pas woźnemu. Woźny 
podkręcając wąsa: 

— A ty tu czego? 

— Panoczek, do naczelnika... 

— Nie ma naczelnika! 

— Kiedy napisano, co jest..: 

— Nu, to czekaj... 
Czekałem. Przyszedł zmrok, ja jeszcze 

czekałem. Wreszcie woźny oznajmia: 

— A mówiłem, że nie ma... Przyjdz iut- 

ro! 

— Dziękuję za łaskawość, przyjdę ju:ro... 

2. Ja w brudnej, lecz odprasowanej ma- 

rynareczce, na nogach czerwone, choć nie 

pierwszej młodości pantofle, na nos'e ėwi- 

kiery — słowem, robię wrażenie „Szarego 

człowieka". 
* — Chcialbym prosić o przyjecie mnie 

przez pana naczelnika. 

Wożny z rękami w kieszeniach: 

— Pan chciałby być przyjęty przez paną 

raczelnika.., 

— Tak, 

— No, no, zobaczymy, zobaczymy, jak 

tam będzie... A niby w jakiej spraw'e? 

— W sprawie podania o pozwoleniż nr. 

781, złożonego dnia... przez... 

Po trzech godzinach zostałem przyjęty: 

3. Znowu ja. Znowu w tej samej pocze* 

Kalni. Ale wchodzę szybkim, zdecydowanyrż 

Krokiem, na twarzy mojej zamiast mełan* 

cholijnej pokory jakieś władze niezadowo* 

lenie, usta co chwila wydymam, postukuję 

laseczką, głośno pytam: . 

— Gdzie wožny? 

— Jestem, do usług pana dyrektora — 

nadbiega śpiesznie dżentelmen w granato* 

wym mundurze z czerwonymi wyszyciami. 

— Mam sprawę @0 pana naczelnika.« 

czasu zaś mam mało... 

— Już melduję, panie dyrektorze! 

Po dwudziestu minutach opuszczam przy* 

bytek zadowolony i uśmiechrięty. Sprawę 

załatwiono odrazu... 

Woźny wyprowadza mnie aż na schody!| 

— Pamie dyrektorze, proszę gstrożniej 

schodzić, bo schody brudne są, bardzo prze* 

proszam pana dyrektora... panie dyrektorze.«. 

i SĘSENIBR 

    

— Zwykle to, czego nie mam w domul 
— Co lubi mąż twój na śniadanie? 

  

Isn, przeznaczone dla osób młodych, który” 

do twarzy jest w osłoniętych nogach, drugi 

typ dla osób o kształtach mniej smukłych, 
! doskonałych. Ten drugi rodzaj shortó*, 
ścga poza kolana, jest szeroki i przypomina 

krejem tak ehętnie dziś noszone i 

spodnie. 

Tego rodzaju shorty noszone 64 właśnię, 

na kortach tenisowych. Nadają się one rów”, 
nież do wycieczek górskich, podróży Z 

De shortów dobieramy sobie parę s 
wełnianych sweterków, zupełnie gładkich 2 
wysokimi kołnierzykami, ze ściągaczem | 
sianie. Długie spodnie widuje się natom" a 
bardzo rzadko, nadają się one jedynie P> ы 
uprawianiu sportu żeglarskiego, 2
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Jak funkcjonariusz Ośrodka W. F. 
zachęca do płuyjwmasnie 

Sezon pływacki rozpoczęty, na ba- 
senie saperów trenują zawodnicy, na 
plażach uczą się pływać niestowarzy- 
szeni, władze pływackie przez ogło- 
szenia w prasie poszukują instrukto- 
rów. Taki jest stan rzeczy. Nikt nie 
wątpi, że poziom zawodników na sta 
rannie w tym roku wykonanym ba- 
senie podciągnie się. Fle tu nie o to 
chodzi, tylko o sławetną „propagandę* 
pływania, o której dużo się gada a 
którą robi się w sposób trochę dziw- 
ny. Oto fakty. 

Z amatorstwa zajmowałem się w 
latach ubiegłych obok pływania spor- 
towego również i nauczaniem tego 
sportu. Nie musiało to być zanadto 
„amatorskie*, jeśli trzy lata temu kie 
rowałem wyszkolentem pływackim w 
Trokach z ramienia Wil. Ośrodka W, 
F. Obecnie obowiązki poważniejsze 
nie zostawiają mi na to czasu, ale 
"oto zwrócił się do mnie młody czło- 
wiek z prośbą o naukę pływania. Do- 
kąd go mam odesłać? Do nieroz- 
poczętych jeszcze wówczas kursów 
Ośrodka? A jeśli on nie ma czasu 
czekać, aż kiedyś tam to urzędowe 
nauczanie się rozpocznie? A jeśli mi 
zależy, aby nauczyć go dobrze i szyb- 
ko, co chyba łatwiej z jednym ucz- 
niem niż z grupą obcych ludzi? Więc 
zaczynamy. Tylko—gdzie ? 

Przecież nie w Trynopolu (gdzie 
są zresztą znakomite warunki: prze- 
pisowa głębokość, dobre dno, łagod- 
ny prąd wody), bo trzeba by na to 
pół dnia stracić. | w obrębie miasta 
jest jedna zaledwie plaża dzika na- 
przeciw A.Z.S-u, płytka i kamienista. 
Nadużywać gościnności b. uprzejmych 
zwykle „Makabistów* nie można, gdyż 
basen ich i tak jest w pełni wyko- 
rzystany. Powstaje jedyne miejsce — 
w cieniu budującego się w żółwim 
tempie i partolonego na olaboga 
(brak deski nawrotowej, kawałka miej- 
sca do gimnastyki i zaprawy, dno nie 
pogłębione i niezabezpieczone od pias 
ku, który teraz musi się tu odkładac 
i już się odkłada do basenu „pro- 
pagandowego*). 

Za tym więc „basenem* w pry- 
mitywnych warunkach ćwicząc codzien 
nie, osiągnęliśmy już coś nie coś, 
w wreszcie wczoraj odbywający przy 
udowie swoje dolce far niente p. sier- 

Żant ustąpił miejsca instruktorowi oś- 
Todka. Ponieważ basen tym samym 
został oddany do użytku, przeto gdy 
kurs wrócił do szatni, uważałem za 
Stosowne polecić swemu uczniowi   

przejść z wody bieżącej do tej zagro- 
dy. Jakież było moje zdziwienie, gdy 
zbudzony przez niewiadome moce 
p. sierżant dopadł brzegu krzycząc 
tonem, którego używa się na poli- 
gonie: 

— Wyjść z basenu! Wyjść z ba- 
senu! 

Daremnie proponowalem temu pa- 
nu, żeby pozwolił dokończyć lekcji, 
że jeśli chodzi o legitymację, to za- 
łatwię tę rzecz jutro w Ośrodku, że 
sam jestem b. instruktorem Ośrodka 
Tyle uzyskałem, że zamiast „wyjść 
z basenu* krzyczał już „proszę wyjść”. 
Trzeba było wycofać się na bieżącą 
wodę, gdzie znów na dobrą sprawę 
powinien ingerować policjant rzeczny... 

Co więc należy zrobić i gdzie się 
podziać, żeby móc się nauczyć pły- 
wać nie w problematycznym dla nie- 
których indywidualności „trybie urzę- 
dowym*, ale w dogodniejszy i pew- 
niejszy sposób „prywatny*? Prosić o 
gościnność „Makabi*? Czy też opła- 
cić legitymację w Ośrodku i przy- 
chodzić na basen wtedy, gdy szatnie 
są zamknięte i nikogo nie ma, aby 
nie stwarzać istotnie niepedagogicznej 
sugestii „instruktora konkurencyjne- 
go*? Podkreślam że w chwili zajścia 
nikogo z kursu na basenie, ani na 
  

  

brzegu nie było, bo poszli do szatni» 
chroniąc się przed zimnem. Mimo to 
pan od propagandy pływania wśród 
mas zachował się tak, jak nie zacho 
wałby się żaden przystaniowy klubów 
wileńskich, o ile je poznałem w cią- 
gu 10 lat. Widywał nas na tym sa- 
mym miejscu przez sześć dni i mi- 
mo, że rangą należy do najstarszych 
podoficerów, oraz że postawiono go 
na stanowisku pół-samodzielnym, nie 
wpadł jakoś na inny sposób „spro- 
pagowania* nas do pływactwa i oś- 
wiecenia co do formalności, wyma- 
ganych przy zanurzeniu ciała w wo- 
dzie źle ogrodzonej. 

‚ Podając to do wiadomości p. kpt. 
ŹZmudzińskiego, którego sprężystość 
i szczęśliwa ręka są ogólnie znane 
ale który nie może być naraz wszę- 
dzie, apelujemy o udostępnienie ba- 
senu dla amatorów w godzinach .poza 
nauką pływania (choćby za opłatą) 
oraz o uświadomienie swego funkcjo 
nariusza, co do minimów tolerancyj- 
ności wobec ludzi którzy stanowczo 
nie przywykli do występowania w ro- 
li besztanych andrusów, a przypadko- 
wo mogą też mieć jakie takie pojęcie 
również i o propagandzie pływactwa. 

„Józei Maśliński. 

   
      

      

   

   
E 

j
A
 Х k

 

Zarząd Koła Absolwentów I Komitet 
I zjazdu zawiadamia wszystkich członków 
koła i absolwentów PSSO, że w dniach 

18—19 czerwca 1938 r. odbędzie się   l Zjazd Absolwentów pod Protekioratem 

  

Nieznane światy wileńskie 
Autobus zairzymuje się nareszcie na 

rogu ulicy Strycharskiej, ku szczeremu na- 
szemu zadowoleniu. ldziemy środkiem 
ulicy, zachwycając się, nastrojowym kolo- 

rytem pasma Gór Szeszkińskich, które za- 
mykają panoramę, aż stajemy przed du- 
żym piętrowym budynkiem, widocznie no 
wowybudowanym i wśród niskich drew- 
nianych ruder mile przykuwającym oko. 

Jest to własny gmach Tow. Przyjaciół Dzie 

ci Ulicy, założonego przed 3 laty, gmach 

nie dawno wykończony, a słanowiący je- 

dyny dom rodzinny dla wielu z tych ma- 

łych przestępców, którym życie odmówi- 

ło tak okrutnie uśmiechu pogodnego 

dzieciństwa. 

Drzwi nie są zamknięte, pensjonariu- 
sze w liczbie 39, w wieku od 10—19 lat, 
mogą swobodnie wchodzić i wychodzić, 
mogą naweł uciec jeśli im przyjdzie ocho- 

ła. O ile jednak takie wypadki się zda- 
rzają zwłaszcza na początku; marnotraw- 
nych synów przeważnie wiłają znowu go- 

  

Morszyn-Zdrój 
Leczy skutecznie: 
WSZYSTKIE CHOROBY PRZEWODU POKARMOWEGO, 
ŻOŁĄDKA, JELIT, WĄTROBY, NEREK 1 PRZEMIANY MATERII. 

Sezon letni: 1 maj — 31 październik. 

Informacje: Zarząd Zdrojowy i wszystkie placówki „Orbisu* 

  

Stosunki polsko-czeskie 
w ostatnim dwudziestoleciu 

(Dokończenie ze str. 3) 

plan wysunęła się oczywiście sytua 
cja Polaków na Śląsku zaolzańskim. 
Nastąpiła przewlekła koresponden- 
tja dyplomatyczna bez konkretnego 
wyniku. 

Na początku 1933 r. zdawało się, 

że stosunki polsko - czeskie wchodzą 

w nową, lepszą fazę. Aktualny byt 

wówczas pomysł Paktu Czterech, któ 

ry zagrażał żywotnym interesom obu 

państw. Nie udało się wówczas uzgod 

nić między Warszawą a Pragą wspól 

nej taktyki w przeciwstawieniu się 

tej inicjatywie. Natomiast ludność 
polska w Czechosłowacji była nadal 
grupą narodowościową najbardziej 
prześladowaną i najkonsekwentniej 
Wynaradawianą. Z okazji piętnastej 
Tccznicy zamachu na Śląsk Cieszyń- 
ski ludność polska po tamtej stronie 

£ranicy przeszła do energiczniejszej 

niż dotychczas metody obrony swych 

praw, a cała opinia publiczna Rzeczy 

pospolitej mocno stwierdziła swą z 

Zaolzańskimi rodakami solidarność. 

W dwa lata później, 15 stycznia 1936 
t, oświadczył w Sejmie minister Jó- 

" Zef Beck, że „o atmosferze istniejącej 
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Między naszymi dwoma krajami w 
Pierwszym rzędzie decydować będzie 

Slan faktyczny: traktowanie Polaków 

7 Czechostowacji“; dodat, že „żadne 

krocedury ani dypłomatyzowanie nie 

JU nie pomogą”. Otóż od tego czasu 
bie nastąpiła żadna istotniejsza zmia- 

„3 na lepsze. 
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Tak wyglądaly stosunki polsko- 
czeskie gdy — po dokonanym An- 
schluss'ie — okazalo się na jak błęd- 
aych i na jak kruchych podstawach 
Massaryk i Benesz oparli calošė i bez 
pieczeństwo swego dzieła. Nie ule- 
ga najmniejszej wątpliwości, że 
wskrzeszenie niepodległego państwa 
czeskiego jest aktem dziejowej spra- 
wiedliwości. Nie uważamy zresztą 
aby niepodległemu bytowi narodu 

czeskiego, zdrowego moralnie i ma- 
terialnie, groziło jakieś wielkie nie- 
bezpieczeństwo. Ten naród bez mała 
ośmiomilionowy przeżywa dziś tylko 
wielkie rozczarowanie. Nie mówimy 
o narodzie „czechosłowackim — ta- 
kiego bowiem nie było i nie ma. Jest 
natomiast z górą 2-milionowy naród 

słowacki. Dwadzieścia lat temu posta 
nowił związać się jak równy z rów- 

dym z narodem czeskim, we wspól- 
nym państwie dwunarodowym, ale 
Czesi podpisanych obietnic nie do- 
trzymali. Naród słowacki nie utracił 

przez to prawa dalszej walki o rze- 
telne wykonanie zobowiązań. 

Nie jest więc zagrożony dalszy los 
Czechów i Słowaków. Rozwiewa się 
natomiast fikcja „czechosłowackiego 
państwa narodowego*. Tej fikcji nikt 
w Europie nie będzie bronił; nie będą 
jej broniły nawet te państwa, które 
są związane z Czechosłowacją przy- 
mierzem.   

ścinne progi zakładu. 

Wprowadza nas jakiś malec czysto ub- 
rany, wesołym i uprzejmym gestem za- 
praszając do wnętrza. Na dziecięcej twa- 

rzyczce dawne przeżycia wyciśnęły jed- 
nak piętno, którego usunąć nie może spo 
kój i względny dobrobyt chwili obecnej. 
To samo daje się zauważyć i wśród zebra 
nych w świetlicy, widnej, ciepłej obszer- 
nej, gdzie słuchają radia, gra w szachy 
lub baraszkuje około 20 chiopców w róż- 
nym wieku. Jakaś przedwczesna powaga, 
jakiś tragizm, a w wielu wypadkach wy- 
raz rozbudzonych instynktów, osiadł te 
młodociane twarzyczki, goryczą zaprawił 

uśmiech. 

Wdaję się w rozmowę z uprzejmym 
kierownikiem świetlieowym (2. kierownik 
ma pod swoją pieczą warsztaty tak żw. 

„Ośrodek Pracy"). 

— Czy chłopcy spędzają tutaj nie- 

dziele i święta? 
— O ile chcą, proszę Pani; ci których 

Pani widzi pozostali, by mieć obiad, resz- 
ta poszła na miasto, do rodzin, lub daw- 

nych przyjaciół. 

— Czy rodzice odwiedzają synów, in- 
teresują się nimi? 

— Bardzo mało. Wspomnienia domu 
u większości ograniczają się do wspom- 
nień, jak byli głodzeni, przywiązywani do 
łóżka i najokropniej katowani, gdy nie 
chcieli „pomagać w robocie” lub przy- 
nieśli za mało pieniędzy. Jaką drogą zdo- 

byli naznaczoną sumę, nikt nie badał 
i tym się nie interesował, to też chłopcy 
nasi znają życie do dna, mimo młodego 
wieku. 

— Skąd się rekrutują pensjonariusze 

państwa? 

— Początkowo braliśmy ich z ulicy, 

obecnie z lzby Załrzymań, Opieki Spo- 
4ecznej, z sądu, z Wielucian oddają nam 
pod dozór, na 39 chłopców 5 tylko nie 
miało spraw sądowych. — Do życia każdy 

ustosunkowany źle (i nic dziwnego) do 
ludzi nieufnie, © przyszłości nie myślą 
wcale, o przeszłości mówią chętnie 
i wspominają mimo wszystko dobrze, 
a jednak wracać do niej nie chcą, chociaż 
swobodę ruchów mają zupełną. 

Rzeczą charakterystyczną jest wielka 
otwartość. Chłopcy szczerze się przyzna- 
ja pani mec. Filonowej,  kierowniczce 
sekcji wychowawczej, do różnych drob- 

nych przestępstw, czynionych na miejscu, 
lub na „wychodnym” w niedzielą, stosu- 
nek szczerości i przyjaźni ze swą opiekun- 
ką b. miłe uderza. 

— Jak długo chłopcy przebywają w 

zakładzie? — 

— Są tacy, których mamy od 3 lał, tj. 
od początku istnienia zakładu, niektórzy 
posiedzą i do 5. Z wypuszczonej gwardii 
mamy dołąd tylko jednego, przekazane- 
go nam przez Wieluciany. Wryrobił się na 

zdolnego stolarza i bardzo porządnego 

chłopca, pisuje do nas często. 

— Czy Wieluciany notują jakąkołwiek 

poprawę, wśród swoich wychowanków, 

— Tak, mniej więcej około 500/g. 
Chłopcy mali oraz niepoprawni prze- 

bywają w świetlicy stale, pod opieką pana 
kierownika. Część uczęszcza do szkoły 
powszechnej, analfabeci uczą się na miej. 

scu, a przeważnie oddają się z zapałem 
koszykarstwu, tworząc mniej, lub więcej 
udolne „cuda” tego przemysłu. 

Widziałem malca, może 10-letniego, 

jak ze szczerym oburzeniem zbierał do 
2 koszyków wiklinę, którą „łe niedołęgi”   

popsuly. — Oburzona mina i poczucie 
swej wyższości, ubawiły mię szczerze. 

Chłopcy starsi i ci na których wpływ 
zakładu. już się uwydatnił, pracują w war 
sztatach, jest ich trzy: szewski, stolarski 

i introligatorski. Ten ostatni przynosi na- 
wef pewien dochód zakładowi, co daje 
możność opłacania swych zdolniejszych 
pracowników. Niektórzy chłopcy zarabia- 
ją po 30—40 zł miesięcznie, płacąc za 
swe utrzymanie 50 gr dziennie i ubiera- 
jąc się za własne pieniądze, mają także 
wieczorne kursa dokształcające. 

Przechodzimy do ogromnej, czystej 
kuchni, gdzie do pomocy biało ubranej 
kucharce, uwija się paru malców, Kosztu- 

jemy zupy ogórkowej z mięsem, zaskwa- 
rzanej kaszy i chwalimy menu obiadowe. 

Na wikę chłopcy uskarżać się nie 
mogą — na pewno fakiego nie mieli w 
domu. 

Z rana, kawa biała i chleb ze smal- 
cem, na obiad zupa i zawsze mięso z ka- 

szą, karłoflami, czasem ogórkiem, wie- 

czorem zupa mleczna i chleb ze smal- 
cem, lub kawa. — Co można więcej wy- 
magać? A 

Podziwiam energię i sprężystość pani 
prezeski drowej Wysłouchowej i zarzą- 
du, który na prawdę kręci bicze z piasku. 
Mając tylko małe subsydium z Magistratu 
i Wojewódzkiego Komiłetu Pomocy dla 
Bezdomnych, oraz działkę ziemi na Mar- 
kuciach, cudów dokazują. 

Zwiedzamy czysto utrzymane sypial- 
nie, gdzie zarabiający chłopcy zaopatrzy 
li się już w bieliznę pościelną i pewne 
schludne przybranie swych żelazaych łó- 
żek, konstalujemy z przyjemnością bu- 
dzącą się pofrzebą estetyki, oglądamy 
obszerny plac do gier za domem i zacząt 
ki ogródka i opuszczamy Zakład Tow. 
Przyjaciół Dzieci, a właściwie tych naj- 

nieszczęśliwszych dzieci, z głębokim uz- 
naniem dla szlachetnej inicjatywy jego 
twórców, oraz ogromu włożonej tam 

pracy. 
Społeczeństwo nasze za mało zna, 

za mało się interesuje młodą instyłucją, 
która walczy z takimi trudnościami finan- 
sowymi. Pośpieszyć z pomocą tym, którzy 
lak wytrwale pracują nad wyrwaniem mło 
dzieży naszej, tej przyszłości narodu, z 
dna występku i opuszczenia, nad przy- 
wróceniem społeczeństwu, zamiast wy: 
rzutków, użytecznych jego członków, jesł 
naszym najświętszym obowiązkim. 

Zastanawiając się nad zjawiskiem, że 
naweł ci chłopcy, którzy do dawnego ży- 
cia za nic by nie powkicili, 4 spominają je 
często : lubią opowiadać, doszłam do 
wniosku, że to jest brak innych wrażeń. 
Tryb internatu każdego jest monotonny, 
a życie znają tylko z własnych ponurych 
przeżyć. 

Jakżeby się przydało szereg pogada- 
nek na różne społeczne lub naukowe *e- 
maty wygłaszanych do czasu przez ludzi 
dobrej woli, a wnoszących snop innego 
światła w ich życie. A przede wszystkim 
jakżeby się przydały odwiedziny i nauki 
jakiegoś kapłana, znającego dusze tej 
młodzieży, w zarodku życia nabrała do 
niego tylko goryczy i pogardy. 

Jakim serdecznym ciepłem, nauka 

Chrystusa, o której może nigdy w domu 
nie słyszeli, owiałaby ich sieroctwo i utrwa 
liła fundamenta moralne wpajane przez 
kierowników zakładu. 

Większy koniakt społeczeństwa z dzieć 
mi wyrwanymi występkowi, sianowczo 

wyszedłby obu stronom na dobre. 
Ё SCW D. K. 

  

  

S 

>WLASNY DOMEK | 
Oto dążenie tysięcy ludzi pračy; 

którzy chcą mieć na stare łata 

własny dach nad głową. Ten šmias 

ły zamiar podejmuje każdy, kto 

gra na Loterii i liczy z pewnością 

na wygraną, gdyż nabył los 

w niezawodnej kolekłurze 

ТА 

  

Wilno, Wielka 6. — : 
Ciągnienie I klasy 42 Loterii rozpoczyna.się 22 czerwca 
Zamówienia zamiejscowe zołatwiamy odwroinie. Konio P. K. O. 12.327 

  

| Zjazd absolwentów PSSO w Wilnie 
kuratora Okręgu Szkolnego Wileńskiego 
Mariana Bronisława Godeckiego i dyrek- 
fora Państwowej Średniej Szkoły Ogrod- 
niczej w Wilnie Romana Krausa. — Z na- 

stępującym programem: 
Część I. 

Dnia 18.VI. 

Godz. 9.00 — Msza św. w Katedrze 
i poświęcenie sztandaru Szkoły. 

Godz. 10.30 — Złożenie wieńca przd 
urną z sercem | Marszałka Polski Józefa 
Piłsudskiego. 

Godz. 12.00 — Oiwarcie I Zjazdu Ab. 
sołwentów PSSO w gmachu szkoły, Soł- 
łaniska 50, oraz udział w uroczystościach 
szkolnych (odczytanie metryki chrztu 
sztandaru, wbijanie gwoździ, wręczenie 
sztandaru, uroczyste otwarcie strzelnicy 
| urządzeń sportowych na terenie szkoły). 

Godz. 14.00 — Refera; p. insp. Powie- 
łańskiego Kazimierza, Sadownictwo na 

Wileńszczyźnie. 

Część II. 

Godz. 15.30—17 — Wspólny obiad. 

Godz. 18.00 — Referat sprawozdaw- 
czy o pracach absolwentów — wygłosi 
kol, Władysław Kozielł-Poklewski. 

Dnia 19.VI. 

Godz. 9.00 — Sprawozdanie z dzia- 
łalności prac koła — wygłosi prezes Koła 
Absolwentów kol, Aleksander Pawlin. 

Godz. 10.30—13 — Referat — Pro. 
jekt organizacyj handlowo-ogrodniczych 
na Kresach Wschodnich — wygłosi kol. 
Tadeusz Skrodzki, 

Godz. 13—16 — Uchwalenie rezolucji 
i zamknięcie zjazdu, 

Godz. 20 — Wieczorek taneczny w lo 
kalu szkoły. 

Котйе! | Zjazdu zaprasza wszystkich 
miłośników I sympatyków ogrodnictwa 
do wzięcia udziału w zjeździe i przepra- 
sza wszystkich tych, którzy nie otrzymali 
zaproszeń z powodu braku adresów, 

Hotel EUROPEJSKI | 
w WILNIE 

Pierwszorzędny Ceny przystępne 
Telefony w pokojach. Winda osobowa 

= L 

KONKURS 
Polskiego Zw. Lowieckiego 

Polski Związek Łowiecki, Oddział Wi- 

leński ogłasza konkurs na napisanie bro- 

szurki propagandowej, przeznaczonej dla 

młodzieży wiejskiej województw wschod. 

nich, mającej na celu rozbudzenie zami- 

łowania do przyrody i wzmocnienie jej 

ochrony, a to głównie przez wstrzymanie 

wybierania jaj płasich, niszczenia gniazd 

i wyłapywania zwierząt, ze specjalnym | 
uwzględnieniem gatunków zwierzyny łów 

nej; a jeszcze dobitniej propagowanie 

wyraźnej opieki nad przychówkiem dzi- 

kich zwierzął i płaków ze strony młodzie- 

ży wiejskiej i podniesienie tym sposobem 

stanu naszej fauny, nieraz zagrożonej 

„przez koniunktury gospodarcze. 

Charakter broszury ma być wyraźnie 

regionalny, ujęcie zaś może być dowol- 

ne: w formie artykułu lub powiastki lite- 

rackiej. Rozmiar od 2x6 normatnych stron 

maszynowego pisma. 

Nagrody wyznaczone są 3: | — 100 zł, 

   

  

11 — 75 zł i Ill — 50 zł. Komisję konkur- 

sową  słanowić będzie Wileńsko-Nowo- 

gródzka Wojewódzka Rada Łowiecka. 

Prace winny być zaopatrzone godłem 
z dołączoną kopertą o tym że godle, za- 

| wierającą pełne imię, nazwisko, oraz ad- 
res aułora. Termin przesyłania prac — 
1.1X 1938 r. — pod adresem: P. Mec. 
Wincentego Łuczyńskiego, Wilno, ul. Mic- 
kiewicza 21. 

Nagrodzone prace prze hodzą na wła. 
sność Polskiego Związku Łowieckiego.
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Šrednioterminowe pożyczki przemysłowe 
Banku Gospodarstwa Krajowego 

Na skutek pogłębiającego się kry- 
zysu i coraz gorszej wypłacalności 
przedsiębiorstw, korzystających z dłu 
goterminowych pożyczek przeraysło- 
wych, Bank Gospodarstwa Krajowe- 
go w roku 1931 wstrzymał akcję kre- 
dytową w tym dziale. Przerwa ta 
trwała do połowy 1937 roku. 

Zarysowująca się już w końcu 
1936 roku poprawa koniunktury gos 
podarczej w kraju postawiła przedsię 
biorstwa przemysłowe przed zagadnie 
niem poczynienia dodatkowych inwe 
stycyj w związku z ogólnie niemal 
niedostateczną konserwacją oraz 
wskutek tego m. in. koniecznością 
odbudowy kapitałów obrotowych. 
„W tym stanie rzeczy Bank Gospo- 
darstwa Krajowego 

1 

WZNAWIA FINANSOWANIE 
KREDYTEM DŁUGOTERMINOWYM 

PRZEDSIĘBIORSTW 
PRZEMYSŁOWYCH, 

aby w ten sposób możliwie przyśpie- 
szyć likwidację pokryzysowych pro- 
cesów gospodarczych oraz poprzeć 
rezbudowujący się przemysł polski. 

Działalność kredytowa objęła więc 
przede wszystkim przedsiębiorstwa, 
odbudowujące maszyny i urządzenia 
techniczne, zakładające nowe fabry- 

ki, przyczyniające się bezpośrednio 
do uprzemysłowienia kraju oraz te, 
którym przeszkodą do normalnej pra 
cy i rozwoju był brak środków obro- 
towych wzgl. uciążliwe zobowiąza- 
nia. 

Przy rozważaniu możliwości kre- 
dytowych Bank bierze pod uwagę 
następujące kryteria: 

a) gospodarcze uzasadnienie  ist- 
nienia i rozwoju tego rodzaju gałęzi 
produkcji, ustalając pierwszeństwo 
dla przedsiębiorstw, mających bezpo 
średni wpływ na dalsze uprzemysło- 
wienie kraju; 
5) planowe rozmieszczenie przedsię- 

biorstw pod względem  geograficz- 
nym, zwracając specjalną uwagę na 

  

gospodarcze podniesienie ziem szcze- 
gólnie zaniedbanych oraz budowę no 
wych zakładów u źródeł surowca i 
energii; 

c) możliwość 
JAK NAJWIĘKSZEGO 

ZWIĘKSZENIA ZATRUDNIENA 
przy pomocy udzielonego kredytu; 

‚ 9) jednocześnie Bank, udzielając 
kredytu, pilne bada wysokość kapita- 
łów własnych, zaangażowanych w 
przedsiębiorstwie oraz plan i celo- 
wość zużycia waluty pożyczki. 
Wspomniane pożyczki, przemysło- 

we udzielane są w formie gotówkowo- 
amortyzacyjnej z prawem emisji ob- 
ligacyj bankowych Banku Gospodar- 
stwa Krajowego. 

Kurs realizacji pożyczek wynosi 
96.50 przy oprocentowaniu 6'/o p. a., 
lata umorzenia od 3 do 7 z możli- 
wością stosowania w uzasadnionych 

wypadkach karencji kapitałowej do 
4 lat. Amortyzacja następuje równy- 
mi ratami. płatnymi dnia 1 kwietnia 
i 1 października każdego roku. 

Przy ustalaniu kursu realizacji 
pożyczek Bank przyjął zasadę wyso- 
kiego kursu realizacji, aby kredyto- 
biorca przy wypłacie mógł otrzymać 
kwotę, możliwie zbliżoną do nomi- 
nału pożyczki. 

Bank, 
DĄŻĄC DO POTANIENIA 

KREDYTU, 

obniżył dodatek na koszty zarządu 

od pożyczek przemysłowych z */,%/0 
na */.9/o półroczne od resztu pozosta- 
łego do umorzenia kapitału. 2 

Na podklad udzielanych požyczek 
przemysłowych Bank emituje 6-proc. 
7'l,-letnie obligacje bankowe, gwaran 
iewane przez skarb państwa, posia- 
dające prawa papierów pupilarnych. 

Krótki okres obiegu obligacyj 
oraz dobra rentowność, wynosząca 
około 7%, stanowią atrakcyjne mo- 
menty tej emisji i powodują duże za- 
interesowanie się nią rynku, jako do- 
skonałą formą lokaty kapitałów. 

BWTTEZEONIEDA 

Triumfelny powrót relikwii św. Andrz eja Boboli 

  

Przy trumnie z relikwiami św. Andrzeja Boboli wygłasza przemówienie powitalne 
ks. kanonik Brandys na dworcu kolejowym w Dziedzicach, bezpośrednio po przy- 
byciu pociągu specjalnego wraz z wagonem-kaplicą, od granicy polskiej w Ze- 

brzydowicach. 

  

LEON MOENKE 

ТОМ ЮВА 
— Tam jest fińska wieś — rzekł on, wskazując 

poką na wschód*— ona będzie... 

> Uderzył się ręką w piersi. 

29) na pryczy przykryta kocem w tej pozie, w jakiej ją 

wczoraj pozostawiłem. 

— Ludzie! ... Znalazłem ludzi! — zawołałem za- 

miast powitania. 

PN — 

  

„KURJER“ [4480] с 

  

  

CZERWIEC Dziś; Bazylego Wie!k. 

1 5 Jutro: Wita, Modesta. 

Wschód słońca — g. 2 m. 44 

Środa Zachód słońca — g. 7 m. 54     mmm 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii USB 
w Wilnie z dn. 13. VI. 1938 r. 

Ciśnienie 760 
Temperatura średnia -- 15 
Temperatura najwyższa -- 17 
Temperatura najniższa -- 7 

Opad — 
Wiatr: płn=zach. 
Tendencja bar.: wzrost, nasł. słan stały 

Uwaga: dość pogodnie. 

NOWOGRÓDZKA 

— Wizytacja Ks. Biskupa Bukraby 

Dziś 15 przyjeżdża do Nowogródka Ks. 

Biskup Bukraba. Uroczyste spotkanie do- 

stojnego Pasterza diecezji pińskiej odbę- 

dzie się na rynku. 

— Komunikat Bazaru Przemysłu Ludo- 

wego. Mające się odbyć dnia 19 bm. o godz. 

12 w lokalu Zarządu Miejskiego ogólne ze- 

łwanie Bazaru Przemysłu Ludowego sp. Z 

о, о. w Nowogródku, przesunięte zostało 

na dzień 26 czerwca br. 

— I tak bywa... Tuż obok własności 

z'emskiej p. Troniewskiego (pod Nowogród- 

kiem) posiada wynajęte pastwisko dla swe- 

go konia i furman Jeruchym Kapuszewski, 

który co wieczór uwiązuje tam konia na 

nceną paszę. Pewnego razu został on po- 

wiadomiony przez administrację p. Troniew 

skiego, że koń „zajęty został ze szkody” 

p. T. i K. ma zapłacić 3 zł. Kapuszewski 

zapłacił, W parę dni znowu został powiado- 

miony, że kox: „jest zajęty”. Tym razem 

Kapuszewski nie miał pieniędzy, wobec cze- 

go żona jego zobowiązała się odrobić karę 

na polu. Ale na tym Kapuszewski nie po- 

przestał, dobrze bowiem pamiętał, że konia 

uwiązał do mocno wbitego pała. Zaprowa- 

dził więc znowu konia na swoje pastwisko 

i gdy się ściemniło poszedł z dróżnikiem 

Sawaściukiem na czaty. Jakoż nadeszli aie- 

buwem parobcy p. Troniewskiego i najspo- 
Kojniej w Świecie odwiązali konia Kapu- 
szewskiego i zabrali do chlewa dworskiego. 

Policja wszczęła w tej sprawie dochodze- 

nie. Karolek. 

Kolektura Loterii 
Klasowej 

Nowogródek, Piłsudsk'ego 45, tel. 127 

poleca LOSY do 1 klasy 42 Loterii. 

Zlecenia zamiejscowe załatw. pocztą 

      

BARANOWICKA 
— NA ZAKUP KARABINU MASZYNO- 

WEGO. W parku Plater-Zyberka w Swojaty 

czach odbyła się ostatnio zabawa taneczna, 

urządzona przez Związek Rzemieślników 

Chrześcijan, dochód z której, c kwocie 60 

zł i 40 gr przeznaczono na zakup karabinu 

maszynowego dla wojska. 

—Walne zebranie członków OTO i KR 

w Baranowiczach. W sali szkoły powsz. 

przy ul. Kochanowskiego w Baranowiczach 

pod przewodnictwem senatora K. Rdułt:w- 

skiego odbyło się ostatnio wałne, pow. ze- 

branie członków OTO i KR przy udziale ok. 

100 delegatów. 

Po odczytaniu sprawozdania z działalnoś 

ci zarządu wyłoniła się ożywiona dyskusja, 

— Nareszcie — odpowiedziała. 

Uścisnęliśmy się pełni radości. 

— Jak ty jesteś ubrany! — zauważyła. 

— Ubrali mnie rybacy. 

  

NIKA 
w czasie której poszczególni mówci wypo- 

wiedzieli się w sprawach dobrobytu wsi, 

podkreślając konieczność melioracji, koma- 

sacji i dobrze zorganizowanego zbytu pro- 

duktów rolnych, które mogą mieć decydu- 

jący wpływ na polepszenie sytuacji na wsi. 

Następnie odczytano plan pracy i budżet 

na rok bieżący. W końcu przystąpiono do 

uzupełniających wyborów członków zarządu. 
Wybrani zostali: Kułakowski Tadeusz, Pu- 
z.nowski Edward, Jasiński Julian, Zdano- 
wicz Ignacy oraz przez aklamację p. staro- 
sta Karol Wańkowicz. 

— POŻAR WE WSI FIEDZIUKACH. — 
We wsi Fiedziuki, gm. darewskiej powstał 

pożar, wskutek czego spalił się dom, obora 

i stodoła Piwosza Bazylego, wart. 800 zł, 

Slodoła i obora Piwosza Mikołaja, wart. 400 

+!, špichrz Piwosza Stefana wart. 50 zł i część 

domu (dach) Piwosza Adama, wart. 30 zł. 

— SAMOBÓJSTWO CZY NIESZCZĘŚLI- 

WY WYPADEK? Onegdaj w jeziorze przy 

wsł Świeciłowicze, gm. nowomyskiej znale- 

ziono zwłoki mężczyzny w wieku lat 24, któ 

rym się okazał m-c Baranowicz Szaposzni- 

kow Morduch. W toku wywiadów ustalono, 

że wymieniony zdradzał od dłuższego czasu 

niechęć do pracy i do życia i prawdopodch- 

nie popełnił samobójstwo przez utopienie się. 

WOŁKOWYSKA 
— Poświęcenie chorągwi Zw. Rezer- 

wistów. W ub. niedzielę w Wałkowysku 
odbyła się pod protektoratem wojewody 
białostockiego Henryka Ostaszewskiego 
uroczystość — poświęcenia chorągwi 
Związku Rezerwistów pow. wołkowyskie- 
go, ufundowanej z inicjatywy Rodz. Re- 
zerwistów przez całe społeczeństwo. 

W uroczystości powyższej wzięli 
udział: wojewoda białostocki Jankowski, 
starosta Malinowski, d-ca garnizonu płk. 
dypl. Filipowicz, delegat Zarządu Gł. ZR 
w Warszawie, insp. Szalay, Zarząd Okrę- 
gu Nr III ZRRR w Białymstoku z prezesem 
dyr. Bogdańskim na czele, przedsławicie- 
le urzędów i organizacji miejscowych, od- 
działy rezerwistów oraz tłumy publicz- 

ności. 

W przeddzień uroczystości, do półno- 

cy odbyły się ćwiczenia polowe rezer- 

wistów z Wołkowyska |! powiatu przy 
współudziale wojska. 

Zaznaczyć nałeży, że dominującą po- 

zycję w agólntm dctobku organizacyj- 
nym na fut. terenie zajmują Koła ZR i RR 

w Wołkowysku, które wykazują dużo ini. 

cjatywy i niezwykle ożywioną działalność, 

dzięki zapałowi i oddanej pracy zarządów 

tych kół, z Kozubską, inż. Zabielskim 

| Gajdeczką na czele. 

  

OSZMIAŃSKA 

— Zapomoga dla słacyj opieki nad 

matką | dzieckiem. Urząd Wojewódzki 

wileński przyznał jednorazową zapomogę 

w kwocie zł 1,730 na zorganizowanie 

i prowadzenie nowych słacyj opieki nad 

malką i dzieckiem w Dziewieniszkach 

i Gudogaju, pow. oszmiańskiego. 

WILEJSKA 
— Wakanse lekarskie, W chwili obecnej 

powiat wilejski posiada nieobsadzone aż 
dwa rejony lekarskie: kościeniewicki i woj- 

stomski. 

Wydział powiatowy poszukuje kandyda- 

tów na powyższe stanowiska. ”   
— Nie. Przez caly czas ležalam. Raz tylko йФ 

wałam wyjść stąd... ' 
Moje wczorajsze obawy o stan jej zdrowia 108 

lazły potwierdzenie: brakło jej sił, by podejść do stw 

mienia i napić się wody. 

— (Cóżeś wczoraj myślała, gdym nie wracał? 

— Zdecydowana byłam czekać przez cały dzie 

dzisiejszy, a, gdybyś nie powrócił, poszłabym m 

=p 

RIEŚWIESKA | 
— Zabawa w parku albiańskim. 12 bm. 

odbył się w Nieświeżu wielki festyn, zorga* 

nizowany przez miejscowy pułk, na cele 
kułturalno-oświatowe wojska. Zabawa ode 

bywała się w parku albiańskim, użyczonym 

na ten cel przez ks. Radziwiłła. Impreza ta, 

doskonale zorganizowama, ściągnęła liczne 

rzesze nieświeżan oraz ludności okolicznej., 

Niezliczone tłumy bawiły się ochoczo do, 

północy. Uzyskano poważny dochód, który. 

przeznaczono w całości na cele oświatowe 

wojska. 

— zjazd delegatów kół Młodej Wsi. — 

12 bm. odbył się w Nieświeżu walny zjacd, 

delegatów kół Młodej Wsi. O wielkim zę 

teresowani uzjazdem świadczy liczny udzia 

delegatów z powiatu oraz gości. Na zjeździe 

cemówiono sprawy organizacyjne, uzupełnio 

no skład zarządu, wybrano komisję rewie 

zyjną oraz zakreślono plan pracy na rok 

1938-39. Interesujący referat wygłosił Luka“ 

szewicz Jozef na temat wzmožonego garnię* 

da się ludności wiejskiej do handłu i rze* 

miosła. Między poszczególnymi referataml 

cdbywały się popisy grup regionalnych, któ 

te w strojach ludowych przybyły z pogra“ 

ricznyh wsi i zaścianków. Na specjalne wy* 

różnienie zasługuje grupa regionalna z ; 

Na zjazd przybył wicestarosta nieświe: 

Górski, poseł Szymanowski i wielu przed“ 

stawicieli miejscowych instytucyj i zrzeszeń 

społecznych. Ю 

—Zawody konne „Krakusa“ w Horodziej | 

W Horodzieju, powiatu nieświeskiego 00“ 

były się 12 bm. zawody konne P. W. kcn* 

nego „Krakus”. Program zawodów obejmo* 

wał skoki, władanie białą bronią, woltyżef 

hę, skoki piesze, strzelanie sportowe i wiele 

nych konkurencyj o charakterze rozrywko* 
wym. Zawodnicy wykazali doskonałe przy” 
gotowanie. Podziw budziły skoki, dokozy* 
wsne przez krakusów na konikach od wozi 

i pługa. Zawodnikom rozdano wiełe cennych 

nagród. Zainteresowanie zawodami — @ш. 

Dobra organizacja zawodów została prze” 
prewadzona przez komendanat rejonoweg9 
P. W. „Krakus* rtm. Żukowskiego Zygmuń* 

ta przy udziale dowódcy plutonu por. ref 
Hołowieckiego Rudolfa. W ogólnej kłasyfi* 
kacji zajęli czołowe miejsca: w skokach — 

I miejsce krakus Antoni Sylwanowicz, 08° 

groda materiał na płaszcz, II plut. krak: 

Błaszków Józef, materiał na bluzę, III Ti0“ 

piejko Włodzimierz, scyzoryk; ada 

białą bronią — I Makuch Józef, materia! 

na ubranie, Tropiejko Włodzimierz, nagr0“ 

da komendanta rejonowego — papierośnich: 

JII Błaszów, roczna prenumerata czasopiś” 

ma „Plon“; wołtyżerka — I Azarko, 100 są 

papierosów, II Zajączkowski, acyzora 

skoki piesze — I Azarko, nagroda 3 A 

JI Zajączkowski Józef, 10 Oszt. papierosa 

У Karpowicz Józef, 50 szt. papierosów! 

strzelanie sportowe — I Tropiejko, 50 3 

papierosów, II Zajączkowski, 40 szt., III E 

leśnik, 25 szt. Rozdanie nagród odbyło się 

w obecności wójta gminy Adama Sokołow | 

skiego. Wiele wysiłku i starań położyli * 
organizacji zawodów również st. wach. 

Ei'ert Stanisław 1 st. wachm. Gramziń 

Czesław. 
' d 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA y 

WiLNO 
1, Wilno w mowach Wielk. Marsżałka 

Il. Wilno w rzędzie stolic Rzeczpos” 

politej Polskiei 

prace Wacł. Glzbert Studnickiego 

wyd 1936 — do nabycia wszędzie 
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Zrozumiałem go. On chciał powiedzieć: „nasza, 

Siedliśmy do łodzi i odpłynęliśmy. Kurtka skó-, 

rzana bardzo mi się przydała. Dął silny wiatr połą- 

gzony z drobnym deszczem. 

Chociaż byliśmy jeszcze w samym końcu zatoki, 

lecz fale już zaczęły rzucać łodzią. 

Z wdzięcznością patrzyłem na tych ludzi, którzy 

w taką pogodę puścili się na morze, na poszukiwanie 

mojej żony. 

Posuwaliśmy na zachód, trzymając się brzegu, 

nie spuszczając go z oczu. Patrząc na te urwiska skal- 

ne, wznoszące się nad morzem, nie mogłem pojąć, 
w jaki sposób tutaj błądząc w nocy, uniknąłem zła- 
mania sobie karku. Nawet teraz przy świetle dzien- 

nym wydawały mi się nie do przebycia. 

Płynęliśmy z górą godzinę, gdy wtem poznałem 
miejsce naszego przystanku. Na wzgórzu stał szałas. 
Lecz czy znajduje się jeszcze w nim ona? 

Z gorączkową niecierpliwością oczekiwałem przy- 
bicia łódki do brzegu. Pierwszy wyskoczyłem 
na brzeg. 

Otworzyłem drzwi szałasu i ujrzałem ją. Leżała   

: Weszli rybacy. Żona powitała ich radosnym 

uśmiechem. 

Rybak, mówiący po rosyjsku, zaczął rozładowy- 

wać swój plecak. 

— Hala! to dla ciebie — zakomunikowałem. 

Lecz jakież było skonfundowanie Fina, gdy, 
zamiast jedzenia, wyciągnął... buty. 

Biedak poczerwieniał ze wstydu 

Ja z żoną zaczęliśmy się głośno śmiać. Ten śmiech 
podziałał nań uspakajająco i on również się uśmiech- 

nął, Wesołość ogarnęła i resztę rybaków. 

— To nic — rzekła żona po rosyjsku — przy- 

najmniej prędzej pojedziemy do was, nie zatrzymując 
się tutaj. 

Z tymi słowami z trudem podniosła się ze swego 
posłania i usiadła na pryczy. 

Na widok tego wysiłku znów ogarnął mnie nie- 
pokój o jej zdrowie. 

— Hala! czy jadłaś cośkolwiek? Czy ugotowałaś 

dla siebie kuropatwę? 

— Nie, nie gotowałam. 

-— Czy piłaś chociażby wodę?   

chód w poszukiwaniu ludzi. Myślałabym, żeś zlam? 

nogę, runął ze skały... 

Spojrzałem z powątpiewaniem, lecz zresztą 

wie, do czego zdolny jest człowiek w chwili rozp: 

W istocie, mogłaby, goniąc resztkami sił, skierow? 

się na zachód... Cóż wtedy?... 3 

Bylem nad wyraz zadowolony, že wczoraj skrę 

ciłem z powrotem. Dzięki temu znalazłem ludzi i ke 

szukałem ją. Koniec naszych męczarni. Już śmierć 3 

bezludziu nie zagląda nam w oczy. Jesteśmy już 

sami. Dookoła nas stoją ludzie gotowi przyjść # & 
mocą. Śmieją się, cieszą się z nami naszą radości% 

Jakież to szczęście. у 

Nie tracąc czasu, spakowališmy swe plecaki. 3 

czynność ta była ukończoną, podniosłem z pry” 

wełniany koc. 
Rybacy byli o tyle uprzejmi, iż nie dal 

plecaków. 

Wciąż dął przejmujący do kości nord-ost. 

Ulokowawszy się w łódce, Hala owinęła 
obydwoma kocami. Popłynęliśmy z powrotem. 
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Boże Ciało w Wilnie 
Uroczystą mszę św. w Bazylice w dniu 

Bożego Ciała J. E. X. Arcybiskup Metro- 
polita rozpocznie o godz. 10. Po mszy 
św. około godz. 11—11 m. 15 odbędzie 
się procesja z Bazyliki ptzez plac Kate- 
dralny, ul. M. Magdaleny, Zamkową. Św. 
Jana, Dominikańską, Wileńska, Orzeszko- 
wej, Mickiewicza; procesja zakończy się 
błogosławieństwem Przenajświętszym Sa- 
kramentem na placu Katedralnym —Pierw 
sza ewangelia zostanie odśpiewana przy 

ołtarzu przed frontem Bazyliki, druga — 
przy kościełe Św. Jana, trzecia — przy 
kośc. Św. Katarzyny, czwarta przy 
kośc. Św. Jerzego. 

Porządek procesji: 
1. Szkoły powszechne | średnie — 

zbiórka przy kośc, Św. Jerzego, 
2. Związki i Stowarzyszenia zawodowe 

zajmą ui. Wileńską od zaułk. Dobroczyn- 
nego w kierunku Wilii. r 

3. Kcrporacje akademickie i Młodz'eż 
(Akademicka — od Ludwisarskiej do 
zaułk. Dobroczynnego. 

‚ 4. Słow. Sportowe, Ideowe i Filantro- 
- pijne oraz Religijne — od rogu ul. Dami. 
nikańskiej — Wileńskiej od ul. Ludwisar- 

„ skiej. 
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? 

5. Procesje z kościołów zakonnych, 
nieparafiałnych i parafialnych zajmą ul'ce 
Zamkową, Świętojańską 1 Dominikańską. 

6. Chór. 
7. Zakonnice, Zakonnicy i Duchowień 

stwo świeckie. 
8. Za baldachimem — Przedstawiciele 

Wyższych Władz Cywilnych, Wojsko- 
wych i Miejskich, Senał Akademicki, Pre- 

zydium Sądu. 
9. Wojskowa Kompania Honorowa. 
Formowanie się procesji rozpocznie 

się o godz. 9 m. 50. Porządek pieśni pod 
czas procesji: 1. — „Twoja cześć chwa- 
ła”, 2 — od pierwszego ołtarza — dalszy 
ciąg tej pieśni, 3. — od ołtarza przy 
kośc. Św. Jana — „U drzwi Twoich”, 4. — 
od kośc. Św. Katarzyny — „Święty Boże”, 
5. — od kościoła Św. Jerzego — „Twoja 
cześć chwała i Te Deum", 

W razie deszczu procesja odbędzie 
się po nieszporach, które rozpoczną się 
o godz. 4. : 

Uprasza się mieszkańców i właściciel: 
domów, położonych przy ulicach, przez 
które będzie przechodziła procesja, 
o przyozdabianie w miarę możności 
okien, fasad domów i balkonów.   

Kkurjer Sportowy 

Zwycięzca „Derbów* 

  

Wczoraj na wyścigach konnych w Warszawie, rozegrano tradycyjne „Derby” o na 

prodę 65.000 zł. 'Najcenniejszą tę nagrodę sezonu wyścigowego zdobył trzyletni 

koń „Jeremi“ ze słajni „Wierzbno”. 

prezes Towarzystwa Wyścigów Konnych 

Na zdjęciu — (fotomontaż) na prawo — 
hr. Komorowski dekoruje zwycięzcę „Der 

bów” Jeremiego, błękitną wstęgą. Na le wo — „Jeremi” w biegu. 

° йк 5. Śmigły na ostatnim miejscu 
_ Po rozegranych w niedzielę meczach piłkarskich o mistrzostwo ligi pań. 
Stwowej, tabela ligowa przedstawia się jak następuje: 

gier 

Ruch 
Cracovia 
Pogoń 
Warszawianka 
Amatorski KS 
Warta 
Wisła 
L. K. S. 
Polonia 
Smigty 
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Dziś i jutro gościć będą w 

Wilnie piłkarze węgierscy  Kispest. 
Rozegrają oni dwa mecz tówarzyskie. 

ierwszy mecz odbędbie się na boi- 

Szu przy ul. Wiwułskiego — dziś o 
_ godz. 17.45, a drugi mecz we czwar- 

_ tek na boisku przy ul. Werkowskiej. 
Pierwszego dnia grać będzie Makabi, 
która w niedzielę stanie już do roz- 
grywek o wejście do Ligi. Interesuje 
nas również mecz z WKS Śmigły. 
Wojskowi po szeregu porażkach ligo 

wych zechcą zapewne poprawić swo- 

ją reputację i udowodnić, że nie są 
_ imo wszystko najsłabszą drużyną 

Akademickie obozy żeglarskie 
Akademicki Związek  Morsko-Kolo- 

_ Nialny w Wilnie organizuje, jak w latach 
"ubiegłych, obóz żeglarski w Jastarni dla 
©kademików w lipcu i sierpniu br. W pro- 
ramie szkolenie "na stopień żeglarza 

|! sternika morskiego, rejsy zagraniczne 
| dalekomorskie, Akademiczki będą .przyi- 

'ch, jako przyszłe instruktorki Obozu 
iecego. Szkolenie na wodach śródlą. 

| Kiedy i gdzie odbędą 
Zbliża się termin międzynarodowych 

legat wioślarskich o mistrzostwo Wilna. 

Regaty 

tlko z Warszawy i Królewca, przy czym 
Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie za 

iedziało start w trzech przewidžia- 
i Rych programem biegach jedynek, a Niem J 

chcą startować w biegach: ósemek, 

czy, Śrek, 
., Ostateczny termin przyjmowania zgło 

SA minie w poniedziałek 17 czerwca. W 

Mowane w fym roku na warunkach spec-- 

mają się odbyć 26 czerwca w Tro- 
Dotychczas wpłynęły zgłoszenia 

— мб wagi lekkiej i biegu głównym. 

stos. bramek 

22:14 
16:12 
8:6 

"18: 6 
16:9 
24:18 
10:11 
8:15 . 
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10:21 
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Dziś i jutro mecze z Kispest ( dęgry) 
lgową. Spotkanie z Kispest będzie 
dia obu naszych drużyn doskonałym 
treningiem przed czekającymi roz- 

grywkami. 
WKS Śmigły w najbliższą niedzie- 

ię grać będzie w Łodzi mecz o mistrzo 
stwo Ligi z Łódzkim Klubem Sporto- 
wym, który zajmuje 8 miejsce w ta- 
belce przed Polonią i WKS Śmigły. 

Szkoda wielka, że przez dłuższy 
okres czasu nie będzie mógł grać Za- 
wieja, któremu na meczu z Polonią 
w Warszawie złamano żebro. Za- 
wieję zastąpi rezerwowy obrońca 
Paszkiewicz. 

| dowych odbywać się będzie w Brasławiu 
i na szłucznym wysokogórskim jeziorze 
w Porąbce. Pobyt dwułygodniowy 38 zł, 
4-tygodniowy—74 zi. Członkom obozów 
przysługują zniżki kolejowe na przejazdy 
zbiorowe i indywidualne. Zapisy i infor- 
macje w A. Z. M. K. Rp. w Wilnie co 
dziennie od 17 do 19 w lokalu własnym 
przy ul. Bakszta 15—6. я 

się regaty wioślarskie 
dniu tym zbierze się zarząd Wileńskiego 
Komitetu Towarzystw Wioślarskich i za- 

się w Trokach czy też na Wilii i czy 26 
czerwca, czy też 29 czerwca. 

Termin regat ma być przesunięty ze 
względu na nienotowaną ilość w tym 
dniu imprez sportowych: mecz o wejście 

do Ligi, mecz o mistrzostwo Ligi z łódz- 
kim Klubem Sportowym „oraz wyścigi kon 
ne na Pośpieszce. Nic też dziwnego, że 
wioślarze mają poważne obawy czy impre 

  
deklaruje ostatecznie czy regaty odbędą (   
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287 robotników prosi 0 pracę 
Wczoraj robotnicy, zatrudnieni przy | 

regulacji ul. Tyzenhauzowskiej, zło- 
złożyli na ręce p. wojewody podanie 
zaopatrzone w 287 podpisów. Futo- 
rzy petycji proszą p. wojewodę o 
danie zarządzenia, by ach 
ich przez okrągły miesiąc, nie zaś 
2 tygodnie w miesiącu, jak to ma 
miejsce dotychczas, chociaż na in 
nych robotach jak na prz. przy ul. Za- 
walnej i Kwiatowej stan zatrudnienia 
jest ciągły i nie ma przerw. 

Za pracę swoją trwającą w mie- 
siącu 2 tygodnie robotnicy otrzymu- 
ją 36 złotych, faktycznie jest więc to 
wynagrodzenie miesięczne. Większość 
zaś, zatrudnionych jest obarczona ro- 
dzinami nieraz liczącymi ponad 6 
osób. Nic więc dziwnego, że znajdu- 
ja się oni w skrajnej nędzy. 

Apel robotników do p. wojewody 
mający na celu wyjednania ciągłości 
jest bardzo słuszny. Robotnicy wierzą, 
iż da on w efekcie pożądany skutek. 

Roboty na terenach Targów Północnych 
Regułacja ułic dojazdowych 

Już się rozpoczęły wstępne prace 
przy budowie przyszłych pawilonów 
pod Targi Północne. Jednocześnie z 
tymi pracami rozpoczęte zostały ro- 

boty regulacyjne ulic dojazdowych. 
Główna ulica dojazdowa do parku 

Targów —Wiwulskiego zostanie grun 
townie uregulowana, poszerzona, zaś 

jezdnia wyłożona zostanie trwałą na- 
wierzchnią, najprawdopodobniej wy- 
lana asfaltem. 

Porządek na Wilii 
W najbliższych dniach ma się ukazać 

specjałne rozporządzenie władz administra- 

cyjnych regulujące ruch łodzi i kajaków 
na Wilii. Zaświadczenia prawa jazdy wy- 

dawać będą kluby sportowe. Przy zaświad- 

czeniu trzeba będzie posiadać legitymację, 
stwierdazjącą umiejętność pływania. Kaja- 

kowicze, którzy nie należą do klubów sper- 

towych będą musieli zapisać się do klubu, 
gdyż w przeciwnym razie nie otrzymają za- 

świadczenia, uprawniającego do jedżenia po 
Wilii. 

KRONIKA 
WILEŃSKA 

— Przewidywany przebieg pogod 
w/g PIM'a w dniu 15 bm. 7 

Pogoda słoneczna i ciepła — (iempe- 
rafura do 25 st.) z przejściowym wzrostem 
zachmurzenia typu kłębiastego w godzi- 
nach południowych, Słabe wiatry zachod. 
nie i północno-zachodnie, lekka skłon- 
ność do burz, zwłaszcza w dzielnicach 
zachodnich. 

  

DYŻURY APTEK: 
Dziś w nocy dyżurują następujące 

apteki: < 

Cz. Nałęcza (Jagiellońska 1); S-ów 
Augustowskiego (Kijowska 2); В. Вотес- 
kiego i M. Żelańca (Wileńska 8); B. 1 1.- 
Frumkinów (Niemiecka 23); A. Rostkow- 
skiego (Kalwaryjska 31). 

Ponadto stale dyżurują następujące 
apteki: 7 

Paka (Antokolska 42); Szantyra (Le- 
gionów 10) i Zajączkowskiego (Witoldo- 
wa 22), 
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„ST. GEORGES" 
w WILNIE 

Pierwszorzędny — Ceny przystępne 
Telefony w pokojach 

MIEJSKA. 
— Pielgrzymki. Do Wilna przybyło 

kilka pielgrzymek z różnych powiatów 
Wileńszczyzny. Pielgrzymki udają się do 
Kalwarii procesjami oraz zwiedzają mias- 

to, zapoznając się z jego zabytkami. 
— Biura pisania podań w Magisiracie. 

Magistrat zezwolił na uruchomienie w lo-. 
kalu Zarządu Miejskiego 3 biur pisania 
podań ! wyznaczył odpowiedni cenn'k. 

Uruchomienie biur pisania podań ma 
na celu uchronienie interesantów od us- 
ług tzw. pokątnych doradców, którzy 
często wprowadzają klientów w błąd a 

mniej orientujących się w niemiłosierny 
sposób wyzyskują. . : 

— Ruch w handlu. W ciągu ubiegłe 
go miesiąca uległo likwidacji 9 przed. 
siębiorstw handlowych, 5 rzemieślniczych | 

i 2 przemysłowe (drobne). 
W tym samym czasię „powstało no- 

wych 17 sklepów, przeważnie sodowiar- 
nie, sklepy owocowe i inne przedsiębior- 
stwa handlowe o charakterze sezonowym. 
Ponadło zarejestrowano 4 nowe przedsię 
biorstwa „rzemieślnicze 

słowe. 
SPRAWY SZKOLNE. 

PRYWATNE KOEDUKACYJNE 
GIMNAZJUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W 
EEE EN EE EAST 

za ta nie zakończy się przy tak silnej kon. 

kurencji deficytem.. 
iRegaty wioślarskie zorganizowane na 

Wilii pod względem propagandowym cie- 
szyć się mogą © wiele większym powo- 

dzeniem niż w Trokach. 
Trzeba przypuszczać, że w tych dniach 

napłyną liczne zgłoszemia z innych klu- 
bów wiošlarskich. Szkoda wielka, że nie 
odpowiadają na pisma wioślarze Łotwy, 
którzy przed kilku laty byli u nas stałymi 
gośćmi, =; E 

i 1 — przemy... 
| sów użyjecie szamponu „Bez Mydła" Czarna   

Funkcjonariusze Posterunku Rzecznego 

Policji Państwowej będą sprawdzać czy 

wszyscy wioślarze i kajakowicze są zarejest 

rowani. Może w ten sposób uniknie się nie- 

szczęśliwych wypadków na wodzie. 

Rozporządzenie, które opracowane zosta 

ło przez Urząd Wojewódzki w Wilnie obec- 

n.e obejmuje jednocześnie sprawę prawidło- 

wego omijania łodzi. Ci, którzy nie będą 

przestrzegać paragrafów okólnika, podlegać 

będą karze aresztu i grzywny w wysołkości 

do 400 zł. 

WILNIE przyjmuje uczni i uczenice w wie 
ku szkołnym na r. szk. 1938/39. 

Bliższych szczegółów udziela I zapisy 
przyjmuje kancelaria Kursów Dokształca- 
jących im. Komisji Edukzcji Narodowej, 
ul. Benedyktyńska 2, róg Wileńskiej w 
godz. od 9—12 oraz od 15—19. 

Dyr. gimnazjum Br. Zapaśnik przyjmu- 
je codziennie od 10—12 w tymże lokału. 

— Eksmisja szkoły powszechnej. Ma- 
gistrał przegrał już ostatecznie proces z 
właścicielami domu przy ul. Wileńskiej p. 
Parczewskim, gdzie mieści się szkoła po- 
wszechna. W związku z tym szkoła ta w 
najbliższym czasie będzie musiała opuścić 
ten lokal. 

— Prywatna Męska Szkoła Krawiecka 

im. „Promienistych* Pol. T-wa „Światło 
w Wilnie. Kurs trzyletni, z pełnymi pra- 

wami, obejmujący naukę teoretyczną i prak- 

tyczną kroju i szycia. 

Kandydaci posiadający co najmniej 4 t 6 

cddz. szk. powsz» © wieku lat 14—17 przyj- 

mowani są po złożeniu egzaminu wstępnego. 

Zapisy przyjmuje i infommacyj ndzieła 

sekretariat Szkoły — ul. Żeligowskiego 1 — 
w dniach od 15.VI do 30.VI i od 15.VIII do 

30.VIII w godzinach od 10 do 13. 

— Gimnazjum Kupieckie Stowarzyszenia 

Kupców, Miekiewicza 18. Egzaminy wstęp- 
ne odbędą się 17 czerwca rb. 

HARCERSKA 
— 900 złotych dla harcerzy. Zarząd 

m. Wilna na posiedzeniu wczorajszym po 
stanowił wyasygnować subwencję w wy- 
sokości 900 złotych Wileńskiej Chorągwi 
Harcerskiej na urządzenie obozu lefniego. 

RÓŻNE 
— Rekolekcje zamknięte dla Pań z In- 

teligencji w Domu Rekolekcyjnym w Kal. 
warii wileńskiej odbędą się w dn. 22—26 
czerwca. Zgłaszać się zawczasu w dyrek- 
cji Domu Rekolekcyjnego w Kalwarii lub 
na ul. Zarzeczna 13 m. 2 w Wilnie. 

— L. P. T. w Wiilnie organizuje pociąg 

popularny do Warszawy w dn. 18—21 czerw | 

ca rb. Cena zł 18. Zapisy — Orbis, Mickie- 

wicza 16-a i Wielka 49. 

— Włosy schną znacznie prędzej gdy się 

je myje szamponem „Bez Mydła* Czdrna 
główka, a nie jakimkolwiek innym, zawie- 

rającym mydło. Ponadto łatwiej i trwalej 

się układają i uzyskują piękny, naturalny 

połysk. Tyle korzyści na raz! Należy też 

szampon „Beb Mydła" natychmiast wypró- 

bować, jest on zupełnie inny niż zwykłe 

szampony. Szampon „Bez Mydła* myje i pie 

ni się nie zawierając ani mydła, ani cząstek 

alkalicznych, przy czym w najtwardszej na- 

wet wodzie nie wytwarza osadu wapiennego 
(tak niepożądanego szarego nalotu na wło- 
sach). A więc, przy najbliższym myciu wło- 

główka. Do nabycia w 2 odmianach: 
ciemnych i jasnych włosów. 

dla 

: ZABAWY 
— NOC WENECKA NA STATKU SO- 

BIESKI. Dnia 15 czerwca rb. odbędzie się 
nNoc Wenecka” na statku Zobieski w 
okolicy Werek. Moc niespodzianek. Wy- 
stępy arystów. Dancing do blałego rana. 

Do fańca przygrywać będzie zespół 
Freda Plucinskiego z kawiarni Czerwone- 
go Sztralła. 

Na Imprezę powyższą zaprasza Ko- 
ło Przyjaciół Związku Strzeleckiego. 

Dojazdy gości z przystani statkami 
b-cl Janowiczów o godz. 20 — 1 statek, 
o godz. 21.15 — 2 statek I o 23.10 — 
3 statek. 2 ARK Z 

| skż FX   

RADIO 
ŚRODA, dnia 15 czerwca 1938 r. 

6,45 Gimnastyka. 7,00 Dziennik poranny. 

7,15 Koncert poranny. 8,00 Audycja dla 

szkół. 8,10 Muzyka wakacyjna. 8.55 Prog- 

ram na dzisiaj. 9.00 Przerwa. 11,00 Audycja 

dła poborowych. 11,15 Audycja dla szkół. 

11,40 Odgłosy wiosenne. 11,57 Sygnał czasu 

i hejnał. 12,03 Audycja południowa. 13,00 

Fragmenty kameralne. 14,00 Muzyka popu 

larna. 14,15 Przerwa. 15,15 „Popołudnie spe 

akera“ — zapowiada Kazimierz Kieniewicz. 

1545 Wiadomości gospodarcze. 16,00 Koncert 

Orkiestry P. P. W. 16,45 „Lotnictwo sanitar 

ne“ — odczyt. 17,00 Pogadanka radiotech- 

nieczna Mieczysława Galskiego. 17,10 Na 

strażnicy Telesfory — słuchowisko popular 

ne ks. Dr Piotra Śledziewskiego. 17,45 „Na 
granicy łotewskiej” — pogadanka Jana Husz 
czy. 17,55 Program na czwartek. 18,00 Re- 

zerwat wykapów Wisły — pogadanka. 18,10 

Rozpoczynamy naukę pływania — audycja 

sportowa. 18,22 Recital fortepianowy Mar 

gerity Trombini - Kazuro. 18,47 „Hanka i 

Jagusia" — scena z powieści Wł. Reymon 

ta „Chłopi”. 19,02 Pieśni polskich kompozy, 

forów w wyk. Ady Witowskiej Kamińskiej. 

19,20 Pogadanka aktaulna. 19,30 Pieśni pol 

skie w wyk. chóru Konserwatorium Muzycz 

nego. 19,45 Wileńskie wiadomości sportowe. 

19,50 Jakie mamy łąki? — pogadanka inż. 

Józefa Steckiewicza. 20,00 III wielki kon- 

cert symfoniczny z Zamku  Warwelskiego. 

21 00 W przerwie: Dziennik wieczorny i po 

gadanka aktaulna. 22,00 Transmisja frag- 

mentów smiędzypaństwowego meczu bokser 

skiego Polska — Francja. 22,50 Z operetek 

Millóckera. 23,00 Ostatnie wiadomości i ko 

munikaty. 23,05 Zakończenie programu. 

CZWARTEK, dnia 16 czerwca 1938 roku. 

7.16 Pieśń poranna; 7.20 Muzyka; 3.00 

Dziennik por. 8.15 Koncert orkiestry Straży 

Więziennej; 9.00 Transmisja z uroczystości 

Bożego Ciała w Spale; 1157 Sygnał czasu #) 

hejnał; 12.08 Muzyka religijna i muzyka po- 

pularna; 13.00 Audycja dla dzieci: „Coco- 

росо“ — opowiadanie; 13.20 Muzyka obia- 

dowa; 15.0 Audycja dla wsi; 16.15 Muzyka 
łaneczna; 17.00 „Niedźwiedź, król lasów i 

puszez“ pog. dra Wandy Rewieńskiej; 17.10 

Program ma piątek; 17.15 Wykorzystajmye 

lato dla zdrowia — pogadanka; 17.30 Trans 

misja z powitania relikwij św. Andrzeja Ро- 

boli; 17.50 Wybieramy sygnał stacji radio- 

wej — audycja konkursowa; 18.00 Koncert 

selistów; 18.40 Audycja z okazji 80 rocznicy 

urodzin Gustawa V — króla Szwecji; 19.10 

Oryginalny Teatr Wyobraźni: „Karabela 

dziadunia* — słuchowisko; 19.55 „Wiosna 

i miłość* — koncert rozrywkowy; w przer- 

wie: Skecz Eustachego Nietubyłły „Wiosna 

i miłość”; 20.45 Dziennik wiecz. 20.55 Poga- 

€amka aktualna; 21.00 Wiązanka melodyj z 

„Jadzi wdowy” i „Damy od Maksyma'; 

2140 Wiadomości sportowe ze wszystkich 

Rezgłośni P. R. 22.00 Polska muzyka kame: 

ralna; 23.00 Ostatnie wiadomości i komuni- 

katy; 23.05 Zakończenie programu. 

Dyrekterzy teatrów 
w Wilnie 

Do Wilna przybył dyrektor teatru miej- 

skiego w Grodnie p. Czengery i ma przybyć 

dziś dyr. teatru wileńskiego dr Kielanowski. 
Dyr. Kielanowski podpisze umowę na dzier 

żawę teatru na Pohulance. 

Dyrektorzy teatrów przeprowadzą w Wil- 

nie rozmowy w sprawie skompletowania ze- 

społu oraz ustalenia repertuaru na przyszły 

sezon. 

TEATR i MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. 

— Dziś, w środę dn. 15 czerwca na przed-- 
stawienie wieczorowe o godz. 8.15 odegrana 

zostanie. doskonała, współczesna komedio- 

farsa w 4 aktach Bronisława Nusića p. t. 

„Wielką polityka pani ministrowej* w wy- 
konaniu premierowej obsady zespołu z p. 

I. Jasińską-Detkowską w roli głównej. 

TEATR MIEJSKI W MUSZLI 
„KONCERTOWEJ—W PARKU 

ŻELIGOWSKIEGO. 4 
— Dyrekcja Teatru Miejskiego pragnąc 

udostępnić szerszej publiczności obejrzenie 

pięknego tameczno-Spiewnego widówiska, ja- 

"kim jest „Królowa przedniteścia* -— -nała- 
dowana melodyjnymi śpiewami i charakte- 
rystycznymi tańcami — urządza 3 przed- 

stawienia: w czwartek 16, sobotę 18 i w nie- 

dzielę 19 czerwca o godz. 8.30 wiecz. w par- 

ku Sportowym im. Gen. Żeligowskiego — 
po cenach wyjątkowo niskich — tj. po zł 

150 i 1.00 siedzące i wejściowe po gr 50. 
W razie niepogody przedstawienia odbędą 
się w Teatrze na Pohułance. 

/ 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIAŚ 
— Występy Janiny Kulezyckiej. Dziś 

przebogata w melodie operetka Lebara 

„Nółość cygańska* w Świetnej obsadzie 161 

z występem Janiny Kulczyckiej. Ceny zni- 
żcne. 

— „Wiktoria i jej huzar* Romantyczna 
operetka Abrahama „Wiktoria 1 jej huzar* 

grana będzie po raz pierwszy w sobotę. Bę- 
dzie to ostatnia premiera przed wyjazdem 

zespołu do Krynicy. ,



Dwie popularne w Anglii księżniczki, Eliza i Małgorzata Rose, wśród 70 tys. dzieci szkolnych podczas 

Popularne księżniczki angielskie 

„KURJER” (44807 4 

  

generalnej próby 
tradycyjnej uroczystości wojskowej w Aldershot. 
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Z KOGUTKIEM 
psuwa bół, pieczenie, nobrzmienie nóg, 

e po tej kąpieli dają się usunąć, nawet 
Przepis użycia ną opakowaniu    

  

Giełda zbożowo-towarowa 
i Iniarska w Wilnie 

z dnia 14 czerwca 1938 r. 
Ceny za towar średniei handlowej - ja- 

kości, za 100 kg. parytet Wilno, przy nor- 
malnej taryfie przewozowal (len za 1000 kg 
f-co wag. st. zał.) Ziemiopłody — w ładun- 
kach wagonowych, mąka i otręby—w mniej- 
szych ilościach. W złotych: 

Żyto I stand. 66 g/l 18.— 18.50 
й П 46795 1725 17.75 

Pszenica I „ 748 „ 25— 2F.- 
a=: | BRET p 24— 25.— 

Jęczmień I „678/673,„ (kasz. — = 

° II w». 007.4 1650 1 

„M | 6205, (past) 16— 16.50 
Owies I „ 48, 18.— 18.70 

я Н, 17— 17.50 

Grvka 18807, 16— 16:0 
. > BIO, 15.50 16.— 

Mąka żytnia gat. 1 0—50% 31.— 31.50 
ZĘ „ I 0—65% 28,— 28.50 

- „ „ II 50—65% о оее 

» „ razowa do 950 21.50 22— 

Mąka pszen. gat. I 0—50% 40.25 41.— 

» »  „ I-A0—65% 39.25 -4000 
Rz „ II 30—65%  32.— 33— 
э » _„ ILA 50—65% 23.50 24.— 
” » „ III 65—70% 20— 21— 
» „„ раз!емпа 16.25 17.— 

„ ziemniaczana „Superior* — — 

= * „Prima“ — — 

Otręby żytnie przem stand. 11.25 11.75 

Otręby pszen. śred. przem.stand. 12.50 13.00 

Wyka — — 
Łubin niebieski 12.75 13.50 
Siemię Iniane b. 90% f-co w. s.z. 49.— '50— 
Len trzepany Wołożyn 1450.— 1490— 

* ы Horodziej = = 

» ° Traby 1450.— 1490— 
& „„ Мюгу 1400.— 1450.— 

Len czesany Horodziej 2120.— 2160.— 

Kądziel horodziejska 153).— 1570.— 
Targaniec moczony 750.—  790.— 

ё Woložyn 920.— — 960,— 

WORKER ZCZKA СЕТИ д 

Numer akt: Km. 390/38. 

Ogłoszenie 
O LICYTACJI RUCHOMOŚCI 

Komornik Sądu Grodzkiego w Głębokiem 
tewiru Głębokie inż. J. Skowroński, mający 
kancelarię w Głębokiem, ul. Poselska Nr 5 
na podstawie art. 602 k. p. c. podaje do 
publicznej wiadomości, że dnia 21 czerwca 
1938 r. o godz. 10, na st. kol. Podšwile, gm. 
pi'skiej odbędzie się I licytacja. ruchomości, 
należących do Mojżesza Tryfcika, składają- 
cych się z 135 sztuk od Nr 1—135 z cechą 
M. T. olszy nieokorowamej ze śladami roba- 
„ków długości 4—8 mtr. o średnicy. 25—30 
ctm. oszacowanych na łączną sumę zł 2000. 

Ruchomości można oglądać w dniu licy- 
facji w miejscu i czasie wyżej oznaczonym. 

Dnia 13 czerwca 1938 r. 
Komornik inž. J. Skowroński. - 

Ruch inwestycyjny wykazuje w roku bie- 

żącym znaczne nasilenie. Obok robót pub- 

licznych, dokonywanych w ramach planu 

czteroletniego, przeprowadzane są większe 

inwestycje prywatne: budowa domów miesz- 

kalnych i fabryk, rozszerzanie dotychczaso- 

wych warsztatów pracy itd. 

Na szczególną uwagę zasługuje Central- 
ny Okręg Przemysłowy. Powstają tam fab- 

tyki państwowe i coraz to nowe zakłady 
prywatne, jak fabryki przemysłu metalo- 
wego, przetwórczego, cementownie, cukrow- 
nie, drożdżownie etc. 

W. miarę rozbudowy przemysłu zwięk- 
szają się potrzeby aprowizacyjne. W związ- 
ku z tym rozpoczęto już w C. O. P. budowę 
wielkiej nowoczesnej rzeźni, bekoniarni i 
elewatora zbożowego. Powstaną tam wkrót- 
ce też: wędzarnie ryb, palarnia kawy, sor- 
toewnia herbaty etc, 

Objawem bardzo charakterystycznym jest 
zakładanie w kraju warsztatów małych. 
Powstają liczne warsztaty rzemieślnicze 0- 
taz fabryczki, zatrudniające po kilkudzie- 

p 
A 
N 

Następny program 
GWIAZDA GWIAZD 
w nowym rewelacyjnym filmie 
według słynnej powieści 

  

Duży ruch inwestycyjny w Polsce 
 Przoduje Centralny Okręg Przemysłowy 

sięciu, a nawet kilkunastu robotników. Mó- 

wią, że niektóre z tych warsztatów pracy 

założyli ludzie dzięki wygranej na loterii. 

Zwłaszcza w 41 Loterii Klasowej, która 

przez zredukowanie ilości losów i wprowa- 

dzenie „piątek* znakomicie zwiększyła szan 

se wygrania, poszczęściło się wielu. 

Przed inicjatywą prywatną otwarły się 

obecnie nowe perspektywy wobec ukazania 

się ustawy o ulgach inwestycyjnych, wpro- 
wadzających szereg ulg podatkowych dla 
inwestycyj w C. O. P. i na Kresach Wschod- 
nich, a następnie na obszarze całego kraju 
dla budownictwa mieszkaniowego, dla po- 

szukiwawczego wiertnictwa naftowego i nie- 
których innych typów inwestycyj. 

Dzięki temu prywatny ruch inwestycyjny 
zapewne jeszcze bardziej się zwiększy. Do 
rczwoju jego przyczyni się niewątpliwie 
niejeden z tych, którzy wygrali na loterii. 
Ludzie przedsiębiorczy, energiczni, podjąw- 

szy wygrane, ulokują je niezawodnie w spo- 
sób najbardziej recjonalny i rozsądny, stwa- 

rzając własne warsztaty pracy. 

WE TT T ITT SPSS 

Nieodwołalnie ostatni dzień „ORIENT EKSPES“ 

SIMONE SIMON 
„Dzisiejsza miłość” 
  

  

2) Najlepszy film dżunglowy 

mówiony w języku polskim 

Kino MARS | 

2) Potężne arcydzieło, najpięk- 
niejszy film ostatnich lat 

VICKI BAUM 

CASINO | Podwójny program. 1) RA subtelnym dowcipem śomadja 

=————— Lekarz pięknych kobiet 
W rolach głównych: Loretta Young Warner Baxter. 

Dziś premiera. Dwa plerwszo- 
rzędne filmy w jednym progr. 
1 ) Wielki film sensacyjny 

Pieśń skazańńców 

Kraina tysiąca niebezpieczeństw 

Tajemnicza wyspa tysiąca dziwów 

Braterstwo krwi 

  

Chrześcijańskie kino 

SWIATOWID | 
Reżyserii Karola Lamacza. 

Urocza 
1 czar. 

  

Anny Ondra е 
Ostrožnie z milošcią“ 
Początki seansów: 5, 7 1 9, W niedziele i święta od 3-ej 

w najnowszej, wesołej, melo- 
dyjnej komedii muzycznej 

        : W roku szkolnym 1938/39 
przy ŪUniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie otwiera się 

Państwowe Liceum 
im. Jana I Jędrzeja Sniadeckich 

dła młodzieży męskiej. 
Zwierzchni nadzór nad Liceum sprawować będzie Rektor 
U. $.B. Zgłoszenia na wydziały: humanistyczny, mate- 
matyczno-fizyczny i przyrodniczy przyjmuje do 22 czerwca 
b. r. i informacji udziela kancelaria Liceum, ul. Bakszta 15, 

tel. 28-28, codziennie w godz. 10-12. 

   

      

      
  

ŻE /IĘ PODOBAM 
cerę mam zdrową, dobrze 

utrzymaną, świeżą, w sub- 

telnym odcieniu karnacji, 

o miłym zapachu kwiatów. 

Sprawia to niezrównany 
roślinny, liliowy, o 14 

odcieniach, delikatny 

PUDER 

  

Wiadomości radiowe 
NA STRAŻNICY TELESFORY. 

Korpus Ochrony Pogranicza — popular- 

ny KOP zdobył sobie zasłużoną miłość i uz- 

nanie w całej Polsce. Jak wygląda jeden 

dzień z życia tych „kresowych rycerzy” z 

największym poświęceniem broniących na- 

szych granic dowiemy się ze słuchowiska 

pod tytułem „Na strażnicy Telesfory", któ- 

re napisał ks. Piotr Śledziewski, Audycja 

w środę, dn. 15.VI, o godz. 17.10. 

Kawiarnia-bufet na statku 
„Sobieski“ 

— Została otwarta Kawiarnia-Bufet na 

statku „Sobieski* przy przystani w Wilnie, 

Gorące i zimne zakąski z wyszynkiem alko- 

kclu. 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 Wilna 

o godz. 9.50, 14.20, 18.00. Z Werek — 13.00, 

16.05, 19.45. 

  

Oświadczenie 
Prostuję, iż nieprawdą jest, jakoby ks. 

Jan Zawistowski pracował w „czerezwy- 

czajce* podczas pobytu na Białorusi Sowiee 

kiej, natomiast prawdą jest, że w „czerez- 
wyczajce* tamże pracował Władysław Za- 
wistowski nie mający nic wspólnego z osobą 
ks. Jana Zawistowskiego. 

W. Tarasewicz. 

LOKALE 
VYYYYYYYYYYYYYYYYYYVYY 

2 POKOJE słoneczne z wygodami, -osob- 
nym wejściem do wynajęcia, ul. Św. Jerska 
Nr. 3 m. 3. 

  

B. TANIO do wynajęcia 1 lub 2 pokoje w 
nowoczesnym domu ze wszelkimi wygodami 
(wanna gazowa). Dowiedzieć się: ul. Mosto- 
wa 3—26 u poriiera. 

BAAAŁAŁAA AAAA AA AAAA A AA AAAA AGA AAAA A AAC CAŁ ĄĄ 

LETNISKA 
„LETNISKA w maj. Baraszki, na 9 km. 

Wilno — Czarny Bór — przystanek motoró 
wek. Po 3—4 pokoje z kuchnią i weranda- 
ni. Mogą być obiady lub z całodziennym u- 
trzym. (3 zł.). Miejscowość urocza, las sos- 
nowy, woda. Dogodna komunikacja (13 po- 
ciągów). 
— — — — — — 

LETNISKO, 5 km od Podbrodzia nad rze 
ką Dubinką. Miejscowość sucha i zdrowa. La 
sy sosnowe. Okolica malownicza, w. pobliżu 
jeziora dubińskie. Poczta codziennie. Wy- 
godna komunikacja z Wilnem. Informacje 
— poczta Podbrodzie, skr. Nr. 7. Laudyszki. 
Borowikowa.   

AAAAAAAAAAAAAAAAAASAAAAAAASALAAAAAKAAA AAS 

LEKARZE 
DOKTOR 

zeldowicz 
Choroby skórne, weneryczne, syfilis, narzą: 
dów moczowych, od godz. 5—1 i 5—8 w. 

DOKTOR 

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

Wileńska Nr 28 m. 3, tel. 277. 

  

DOKTOR 

Janina 

Piotrowicz Jurczenkowa 
ordynator szpitala Sawicz. i 

Choroby skėrne, weneryczne i kobiece I 
przeprowadziła się 

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

Przyjmuje od 5 do 7 wiecz. nie 

  

AKUSZERKA 

Maria Laknerowa 
przyjmuje od godz. 9 rano do godz, 7 wiecz. 
— ul. Jakuba Jasińskiego 1 a—?%, róg ul. 

3-go Maja obok Sądu. 
„AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAS 

Kupno i sprzedaž 
SPRZEDAJE SIĘ PLAC 3.454,15 m* w Bara- 
nowiczach, ul. Kolejowa 80. Informacje w 
Bairze Macierzy Szkolnej, Senatorska 121, 

telefon 177. 

  

PIANINO lub FORTEPIAN chcę kupić na- 
tychmiast. Zapłacę gotórwką. Ul. Niemiecka 
13 m. 2. 

  

WODNY MŁYN TURBINOWY ZARAZ 
DO SPRZEDANIA. Spad 3 metry, woda dob 
ra. 2 klm. od m. Duniłowicze. Budynek mu- 
rowany. St. kol. Woropajewo. Miejscowość 
letniskowa. Cena 30.000 zł. Adres: Duniłowi 
cze Kościukiewicz. Obejrzeć można codzien 
nie podczas pracy młynu. 

DOM w ładnej dzielnicy do sprzedania. 

Tanio. Dowiedzieć się Wielka 9 m. 4 (an- 

tykwariat). 

PRAC 
ууу ее пА 
MATURZYSTKA - pianistka poszukuje 

kondycji na wsi oraz lekcyj muzyki, Cferty: 
ul. Stroma 3 m. 11. 

  

SŁUŻĄCA do wszystkiego poszukiwana cd 
zaraz. Zgłoszenia: ul. Wiwulskiego 16—8, 
te! 3-76. 

""RÓŻNE . 
ZWALCZAJ choroby i szkodniki w sa- 

dzie i jagodnikach. Bezpłatnie wypożyczy 
Gi opryskiwacza 
CENTRALA ZAOPATRZEŃ OGRODNICZYCH 

Wilno, Zawalna 28, tel. 21-48. 

Szczegółowe informacje i bezpłatne porady. 
fachowe na miejscu. 

ik O i z A 

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

Skład futer ŚWIRSKI, Wilno Niemiecka 
nr 37, telefon 8-28. 
Za ri RAE оо 

Ksiąžeczkę oszezędnošeiową Nr 1200, wy 
stawiona przez K. K. O. pow. baranowickie 
go. na zł. 20,70, na imię Szumskiego Ignace 
go, m-ca wsi Mała Sworotwa, gm. Mołczadź 

— unieważnia się. 

  

BARDZO PILNE. Kto posiada 2 tys. zł może 
nie pracując zarobić minimum 100—150 zł 

rijesięcznie aż do czasu wycofamia wkładu. 
0d 1000 zł — połowa. Dyskrecja i gwaran= 
cja 100%/0. Dokładne oferty do Red. 

Komunalna Kasa Oszezędności pow. nie* 

świeskiego w Nieświeżu, przyjmuje wkłady 

cd 1 złotego. 

  

Jan  Giedroyć-Juraha — „Warszawian* 

ka”, Nieśwież, ul. Wileńska 34. Sprzedaż 0* 
woców południowych i delikatesów. 

ZZ 

POWIATOWA SPÓŁDZIELNIA ROLNI 
CZO-HANDLOWA, z odpowiedzialnością @* 

działami, w Nieświeżu, podaje Rolnikom d0 

wiadomości, że przystąpiła do skupu bydła: 
Pcsiada na składach: nawozy sztuczne, ma* 

szyny i narzędzia rolnicze. Skupuje: zboża 

i nasiona. 
— — — — — — 

KLUB POLSKI „OGNISKO“ — Niešwiež 
ul. Piłsudskiego 19. Lokal gruntownie odre- 
staurowany. Krajowe napoje wyskokowe 
orzeźwiające oraz różne zakąski. Śniadani% 

obiady i kolacje. Na warunkach przystęP” 
rych całodzienne utrzymanie. 

Chrześcijański Bank Ludowy w Nieświe 
żu, sp-nia z nieograniczoną odpowiedz., na. 
starsza instytucja kredytowa w powiecie, p: 
dziela pożyczek członkon., przyjmuje wkła* 
dy na dogodnych warunkach, od 1 zł. 

CRREZEROREFECCJ ENTERT TI OWY OCEE KEN ZE OTOZ OOZOSDEEŃ 

OGNISKO [ 

Nadprogram: UROZMAICONE DODATKI. 

  

Dramat dwojga zwierząt, który trafi do serca każdego człowiekk 

„Dzikie ścieżki 
W rolach głównych: John Ariedge i Lolse Latimer 

Pocz. seansów 0 6-ej, w niedz. i św, © 10) 

    
         

   

REDAKCJA i ADMINISTRACJA 

Konto P.K.O. 700.312, Konto rozrach. 1, Wilno 3 
Centrala: Wilno, al. Biskupa Bandurskiego 6 

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

Administracja: tel. 99—czynna od godz, 9.30—15.30 
Drukarnia: tel. 340. Redakcja rękopisów nie zwraca, 

Wydawnictwo „Kuijes Wileński* Sp. 2 0. 0. 

     
    

     

      

     

      

Ułańska 11; 
Pińsk, Domtnikańska 40. 

Wołkowysk — Brzeska 9/3, 

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

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

— Druk. „Zniggi 

Baranowicze, 

      

    

      

     

    

  

i, "We 2 

  

CENA PRENUMERATY miesięcznie: 
z odnoszeniem do domu w kraju — 
3 zł, za granicą 6 zł., z odbiorem w 

administracji zł. 2.50, na wsi, w miej- 
scowościach, gdzie niema urzędu po- 

cztowego ant agencji zł, 2.50. 

   
    
        

      

     

     

  

а0. wl, Bisk, Bandurskiego 4, tel, 8-40, 5 

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

za wiersz jednoszp. Do tych cen dolicza się za ogłoszenia cytrowe tabelary! 
пе 50%. Układ ogłoszeń w tekście 5-łamowy, 5 
treść ogłoszeń i rubrykę „nadesłane* redakcja nie odpowiada. 

zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmu 
żeń miejsca. Ogłoszenia są przyjmowane w godz. 9.30 — 164 

cze 

0-iamowy+. za tekstem 1 aministraći 

je zastrze” 
30 11 „sj 

    

    

   
   

  

Redaktor odp. Józef Onusaitis   

 


