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Nowogródzki, Grodzieński, Suwalski, Poleski i Wołyński 

  

Co z tym fantem zrobić ? 
Proszę sobie wyobrazić sytuację 

właściciela kilku dziesięciohektarowe- 

go gospodarstwa pod Wilnem, który 

posiada dom mieszkalny i co najmniej 

ZARZĄD GMINY W RZESZY 

pow. wileńsko-trockiego 

kilka budynków gospodarskich, który 

raptem otrzymuje papierek następują- 

cej treści: 

Rzesza, dn. 11. 6. 1938 

Do Pana Łabanowskiego Bolesława 

zam. w Niemenczynku 

Zarząd Gminy niniejszym wzywa Pana 

dni od otrzymania niniejszego, a mianowicie: 

koloru niebieskiego oraz pomalowanie zabu 

do uporządkowania posesji w ciągu 3-ch 

ogrodzenie płotów, pomałowanie wapnem 

čowan, 

Za niewykonanie powyższego będzie Pan pociągnięty do odpowiedzialności karnej. 

Siąść płakać, parsknąć śmiechem, 

jechać ze skargą na wójta do p. sta- 

rosty, wojewody lub premiera, czy po 

prostu sprzedać gospodarstwo i wy- 

emigrować gdziekolwiekbądź byle da- 

lej od tych gmin, gdzie pod grozą od- 

karnej każą raptem 

w ciągu trzech dni pomalować wszyst 

ko na kolor niebieski. 
Wydaje mi się, że gdyby p. pre- 

mier wiedział, jak na najniższym 

(a prawdopodobnie i na 

szczeblach pośrednich) są realizowa- 

ne jego zarządzenia porządkowe, od- 

powiednie szczebelki z drabiny admi- 

nistrocji państwowej i samorządowej 

powylatywałyby znacznie szybciej, niż 

w ciągn owych trzech di potrzebnych | 

w ich pojęciu na zapacykowanie 

wszystkiego na niebiesko. 

Przytoczony przez „doku- 

ment" nie ma przecież sensu w żad- 

nym punkcie. 

Najwyższa w Polsce wieża 
do skoków spadochronowych 

powiedzialności 

szczeblu 

nas 

| 

| 

  

Onegdaj odbyło się w Katowicach of- 
warcie najwyższej w Polsce wieży do sko 
ków spadochronowych, wystawionej w 
parku Tadeusza Kościuszki. Wieża ta, o 
wysokości 60 mr. została wybudowana 
kosztem i staraniem Śląskiego Okręgu 
Wojewódzkiego LOPP. Przy wieży został 
zorganizowany ośrodek sportu spadochro 
nowego LOPP dla szkolenia skoczków spa 
dochronowych. Na zdjęciu — pierwszy 
skok z nowoótwartej wieży spadochrono- 

wej, 

Litwa rozpoczyna 

rokowania z Watykanem 
RYGA (Pat). Donoszą z Kowna: 

arcybiskup Litwy Skwirackis wyje- 
chał do Rzymu w związku z rozpoczy 
nającymi się tam rokowaniami mię- 
dzy Litwą a Stolicą Apostolską w 
sprawie zawarcia nowego konkorda- 
tu. W Rzymie bawią obecnie liczni 
b.skupi litewscy, mianowicie biskup 
Kukta. Korosa oraz Buczys.   

Wójt (E. Mirecki). 

1. Termin trzydniowy jest o tyle 

za krótki na wykonanie ,rozkazu”, że 

został określony chyba tylko po to, 

aby przyzwyczaić ludzi do przekra- 

czania terminów. 

2. Zarządzenie jest wydane bez po- 
wołania się na jakikolwiek przepis 

prawny, któryby pozwalał wójtowi 

gminy na „wydawanie nakazów '': gro 

dzenia płotów i malowania wapnem 

na niebiesko“. Należy przypuszczać, 

że takiego przepisu w ogóle nie ma 

i mamy tu do czynienia po prostu 

z nadużyciem władzy ze strony 

p. wójta. 

3. Niezrozumiała całkowicie jest 
groźba pociągnięcia' do odpowiedzial- 
ności karnej w wypadku nie wykona- 

nia zarządzenia. ‚ 

Na jakiej podstawie—znowu zapy 

tamy. 

4. Bezsensem z punktu widzenia 

technicznego i estetycznego jest malo- 

wanie drzewa  (płotów drewnianych 
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i ścian budynków) wapnem jakiego- 

kolwiekbądź koloru. Do drzewa pasu- 

je farba pokostowa nigdy wapno. 

Wapno ze względów higienicznych 

może mieć zastosowanie jako środek 

dezynfekcyjny przy utrzymaniu w czy 

„stości ubikacji, nie powinno natomiast 

służyć do malowania nietynkowanych 

ścian budynków drewnianych, bo a) 

takie malowanie nie posiada żadnych 

zalet technicznych, b) budynki o in- 

nym przeznaczeniu upodabnia do wy- 

chódków. 

Tyle dałoby się powiedzieć o treści 

zarządzenia p. wójta Mireckiego gm. 

Rzeszańskiej z dn. 11.VI. 1938 r. 

I wystarczyłoby tego, gdyby to by- 

ło zarządzenie odosobnione i dotyczy- 

ło tylko p. Łabanowskiego czy nawet 
tylko wszystkich mieszkańców gm. 
Rzeszańskiej. 

Całe nieszczęście polega na tym, 
że p. wójt Mirecki jest tu co najwyżej 
współwinowajcą a nie jest inicjatorem 

powiedzmy podżegaczem w orgii ma- 

lowania na niebiesko. 

Takich wójtów jak p. Mirecki nie 

wątpliwie było więcej w powiecie, w 

województwie, w Polsce. 

Przez to i czyn p. Mireckiego ura- 

sta do rozmiarów problemu, proble- 
mu, co zrobić, aby wykonawcy zarzą 
dzeń czynników najwyższych i to 
czynników znanych ze swej energii, 
reagowali na te zarządzenia ruchem 

substancji mózgowych, a nie tylko 
drżeniem łydek. 

Piotr Lemiesz. 
  

  

Nowy gmach Muzeum Narodowego w Warszawie 

  

Na zdjęciu — rzut oka na nowy gmach Muzeum Narodowego w Warszawie, któ- 
rego uroczyste otwarcie nastąpiło w dniu 18 b. m. ` 

  

Powstańcy zasypują bombami 
porty rządowe 

SALAMANKA (Pat). Komunikat 
głównej kwatery wojsk gen. Franco 
donosi, że na froncie Teruelu, po 
zwalezeniu oporu przeciwnika, wojs 
ka gen. Franco zajęły stanowiska w 
dolinie potoku Peflafolora, nawiązu- 
jye styczność ze stanowiskami w doli 
nie potoku Cubillo. Wojska rządowe 
straciły 500 zabitych oraz 280 jeńców. 

Na froncie Castellon wojska gen. 
Franco oczyściły teren no południe 
od Vila Reał biorąc do niewoli 255 
żołnierzy i zajmująe stanowiska na za. 
chėd od Villa Real. Również na połud 
nie od Mijares zajęto nowe stanowis- 

ka i wzięto około stu jeńców. Bata- 
lion wzięty wczoraj do niewoli skła- 
dał się z dwóch kapitanów, 5 porucz- 
ników, 16 sierżantów, komisarza poli-   

tycznego oraz 477 strzelców. 
Na odcinku Penarroja natarcie 

wojsk gen. Franco trwa. Zajęto kilka 
szczytów. Przeciwnik poniósł ciężkie 
straty. Wzięto do niewoli 263 milie- 
jantów. 

Samoloty gen. Franco bombardo- 
wały 15 czerwca port Barcelony w 
nocy zaś z 15 na 16 szosę i kolej po- 
między Burriana — Sagonte. 16 bm. 
zbombardowano elektrownię portu 
w Waleneji oraz port w Barcelonie, 
gdzie bomby trafiły w kilka statków 
oraz w stocznię. W portach Walencji 

i Tarragonu bomby trafiły w składy 
materiałów wybuchowych, które sta- 
nęły w płomieniach. 17 bombardowa 
no porty w Kartaginie, Barcelonie i 
Walencji oraz lotnisko w San Vineen 

  

Zabierając się do orki należy miecz wbić obok w miedzę 
Hołd Pomorza Marszałkowi S$miqłernu FRudzowi 

Na Ratuszu 
TORUŃ (Pat). Wczorajsze mani: 

festacje uczuć przywiązania dla ar- 
nii i jej Wodza Naczelnego społeczeń 
stwa miescowego i wielkich rzesz 
przybyłych z najdalszych zakątków 
Pomorza, wśród których nie brakło 
także tysiącznych rzesz dzieci, przyb 
rały dziś charakter nieopisanego en- 
luzjazmu z okazji nadania Marszałko 
wi Śmigłemu-Rydzowi obywatelstwa 
honorowego m. Torunia. Ceremonia 
ta odbyła się w godzinach rannych na 
dziedzińcu wspaniale udekorowane- 
go ratusza, na uroczystym posiedze- 
niu Rady Miejskiej. 

Punktualnie o godz. 10,10 bocz- 
nym wejściem od rynku wszedł w о- 
tcczeniu świty Marszałek Śmigły Rydz 
powitany u wejścia przez generalicję 
i prezydenta m. Torunia. Marszałek 
zasiadł w przygotowanym dlań fote- 
lu pod baldachimem. Na trybunę przy 
bŁraną emblematami miejskimi wstą- 
pił prezydent miasa Raszeja, który 
otworzył historyczne w dziejach miaz 
ta posiedzenie rady miejskiej i wygło 
są dłuższe przemówienie, o znaczeniu 
zbratania armii ze społeczeństwem 
Społeczeństwo pragnie — mówił pre- 
zydent miasta — by w zbrataniu się 
iudu pomorskiego z armią nie tylko 
kraj, ale i świat cały widział nowy, 
nuezbity dowód wieczystej polskości 
tej ziemi, której nikt nigdy wydrzeć 
nam nie zdoła. Fakt, żeś raczył, Pa- 
nie Marszałku przybyć pa nasze uro 
czystości napawa nas rzetelną dumą 
i szczerą głęboką radością. Zarząd i 
Rada Miejska, jako przedstawiciele 
całej ludności m. Torunia, korzysta- 

jąc z tej okazji pragna w imienin tej 
ludności oddać się do dyspozycji Two 
jej, Naczelny Wodzu, uważając odda 
nie to w chwili obecnej za naczelny 
obowiązek narodowy i w dowód tego   

powzięły następującą uchwałę: 
„My, zarząd i rada miejska w Toru 

niu, czyniąc imieniem całego społe- 
czeństwa toruńskiego, pomni licznych 
związków, jakie łączyły miasto nasze 
przez cały szereg ubiegłych stuleci z 
wojskiem polskim, pomni radosnych 
<hwil, kiedy miasto nasze, jako pierw- 
sze otwarto bramy wojskom Władysła- 
wa Jagiełły, pomni 13-letnich ciężkich 
ł krwawych zmagań o wyswobodzenie 
się z jarzma krzyżackiego przy boku 
króla Kazimierza Jagiellończyka, kiedy 
miasto nasze stanowiło główną podpo 
rę królewską, pomni gotowości naszych 
przodków, którzy corocznie wystawiali 
poczet wojska pod własnym sztanda- 

Przemówienie Marszałka Smigłego Rydza 
  

rem na obronę Rzeczypospolitej, pom 
ni przodków naszych, którzy w czasie 
niewoli przekraczali kordony zaborcze, 
by stanąć w szeregach powstańczych, 
pomni lat, gdy ojcowie nasi i synowie 
przekradali się przez linie frontu, by 
tworzyć plerwsze pułki pomorskie, po- 
mni wreszcie pamiętnych, niezapomnia 
nych chwil, kiedy po półtorawiekowej 
niewoli wojska polskie wkraczały w 
mury naszego grodu, pomni tak licz- 
nych 1 silnych węzłów, łączących mia- 
sto nasze z armią narodową, w tym uro 
czystym dla stolicy Pomorza dniu wrę- 
czenia przez Naczelnego Wodza sztan 
darów pułkom pomorskim, w chwili 
ważkich rozstrzygnięć dziejowych, wy- 

rażając nasz głęboki hołd dla bohafer 
skiej armii polskiej, obdarzamy jej Wo 
dza najwyższą godnością, jaką rozpo- 
rządzamy, I nadajemy Marszałkowi Pol 
ski Edwardowi Śmigłemu Rydzowi oby 
wałelstwo honorowe miasta Torunia, 

« stolicy wielkiego Pomorza. 
Dan w Toruniu dnia dwudzieste 

go siódmego miesiąca maja “roku 
MSMXXXVIII". 

Prezydent miasta Torunia zbliża. 
się do Pana Marszałka i z głębokim u 
kłonem wręcza mu pergamin. Pan. 
Marszałek, widocznie wzruszony, dzię * 
kuje. Zrywa się okrzyk „Marszałek 

(Dokończenie na str. 2) 

do rolników w Toruniu 
Szanowni Państwo, Panie Prezesię. 
Dziękuję serdecznie za słowa, które 

usłyszałem fu od Pana Prezesa i za uczu- 
cia Wasze, które w tak miły sposób dla 
mnie się uzewnętrzniły. 

Muszę powiedzieć, że nieomal zaczy- 
nam uważać przyjazd swój do Torunia za 
rzecz demoralizującą, tak dużo bowiem 

spotyka mnie fu objawów sympatii. Poza 
fym, co jest ważniejszą rzeszą, na każdym 
prawie kroku spotykam się z taką tężyzną 
moralną, z takim patriotyzmem, z taką 
rozsądną myślą obywatelską, iż  mógł- 
bym pomyśleć, że tak jest w całej Polsce. 
Ale poza tą uczuciową stroną przeżyć 
wczorajszych I dzisiejszych jest jeszcze je 
dna bardziej istotna ich strona. 

W dniu dzisiejszym przedstawił mi To 
ruń w pięknym ratuszu swą wielką prze- 

szłość. Następnie, w oświadczeniach de- 
legatów, z którymi się spotkałem przed 
chwiłą, roztoczono przede mną szeroko 
wachlarz najrozmaifszych zagadnień. Jest   

ich dużo, tworzą one giobalną i barwną 
mozaikę. Jednakże w tej mozaice jest 
pewien wspólny ton, pewien wyraźny mo 
tyw, pewna zasadnicza barwa, która, mi- 
mo wielości tych zagadnień, występuje 
na pierwszy plan I wszystkie Je w jedną 
zwartą całość łączy. 

Cóż to jestł 

Oto, że ponad troskami, które każdy 
zawód, każdy obowiązek zawsze przyno- 
si, ponad przeszkodami, które zwalczać 
trzeba, wszędzie tu przewija się jedna za 
sadnicza myśl, że to wszystko w dokonalu 
swym ла służyć jednemu wielkiemu ce- 
lowi, który tak w waszych jak I w mojej 
piersi zajmuje pierwsze miejsce. 

"Wszyscy pragniemy jednego, wszyscy 
dążymy do tego, ażeby Polska była rząd 
na, żeby umiała się mądrze rządzić, że- 
by potrafiła odróżniać to, co jest słabe 
od tego, co jest silne i trwałe, to co jest 
małe od tego, co jest wielkie, ażeby Pol 
ska porzuciła swary, nieporozumienia o   

drobne i śmieszne nieraz sprawy, ażel y 
słała się państwem wielkim i potężnym, 
abyśmy umieli wszystko przewidzieć i ure 
gulować, ażeby się nie stalo tak, jak to 
dopiero co powiedział prezydent miasta 
Torunia, przytaczając wyjątek z pięknego 
naplsu, znajdującego się w ratuszu toruń 
skim, — mianowicie, ażebyśmy nie zaczęli 
myśleć o budowaniu wałów, o zakładaniu 
wież fortecznych I strażnic zapóźno, wie- 
dy, kledy już nieprzyjaciel będzie zbyt 
blisko. To jest fen zasadniczy motyw, któ. 
ry przewija się poprzez wszystkie zagad- 
nienia, poruszone przez panów, i który 

także był podstawowym motywem w pań 
sklm przemówieniu, Panie Prezydencie, 
kiedy przywołał nam pan przed oczy ten 
obraz przeszłości historycznej rolnika poł 
skiego, który, zabierając się do orki, wbl 
jał obok w miedzę miecz, ażeby być w 
każdej chwili gotowym do porzucenia płu 
ga I pochwycenia swego miecza dla obro 
ny Ojczyzny, obrony ogniska rodzinnego, 
swej wiary i swych ideałów. |-+--*- 1 

.



Hołd Pomorza 
Marszałkowi Smigłemu-Rydzowi 

(Dokończenie ze str. 1) 

Polski, Śmigły Rydz niech żyje”. Gdy 
ucichły okrzyki, zabrał głos P. Mar- 
szałek Śmigły-Rydz, wygłaszając prze 
mówienie. > 

Po przemówieniu Pana Marszałka 
zerwała się znowu burza długo nie- 
milknących okrzyków „niech żyje”. 
Pc dłuższej chwili zabiera jeszcze 
głos prezydent Raszeja. 

Marsz. Śmigły-Rydz 
geściem u ralników 
Po uroczystościach na ratuszu, 

Pan Marszałek Śmigły-Rydz udał się 
wśród szpaleru, utworzonego z pocz 
tów sztandarowych organizacyj spo- 
łecznych całego Pomorza do dworu 
Aitusa, gdzie w/ wielkiej sali. odbyło 
się uroczyste posiedzenie Pomorskie 
go Towarzystwa Rolniczego Na sa- 
ii zgromadziło się przeszło 500 przed 

stawicieli sfer rolniczych Ziemi Po- 
morskiej. Wchodzącego Pana Marszał 
ka powitali zebrani gromkimi okrzy- 

kami „niech żyjel*, poczem, po za- 
jęciu miejse przez przybyłych wygło 
sił przemówienie prezes pomorskiego 

T.wa Rolniczego p. Schedlin-Czarlińs 
ki, który oświadczył na zakończenie: 

„Rada Wojewódzka Pomorskiego 
T-wa Rolniczego uchwaliła nadanie 

Ci, Panie Marszałku, najwyższej god 
ności, jaką rozporządza nasza organi 
zweja, to jest godności członka honor 
wegoPomerskiego Towarzystwa Rol 
n'eczego, którą raez przyjąć w dowód 

lego iż każdej chwili na Twój rozkaz 
jesteśmy gotowi zamienić pług na 
niiecz, jeśli zajdzie potrzeba obrony, 
choćby najmniejszego skrawka pols- 
kiej ziemi i ugruntowania mocarstwo 
wości Najjaśniejszej. Rzeczypospolitej 
naszą krwią i orężem. 

Naczelny Wódz sił zbrojnych, Pan 
Marszałek Edward Śmigły-Rydz niech 
tyje/*. 

Okrzyk ten zebrani rolnicy Ziemi 
Pemorskiej  potórzyli trzykrotnie. 
Prezes Pomorskiega Towarzystwa Rol 
niezego wręczył Panu Marszałkowi 
typlom członkostwa honorowego o- 
raz odznakę. którą Pan Marszałek 
przypisł przy swym mundurze, po 

czem wysłosił następujące przemó- 
enie: 

- (Przemówienie 
o). 
tg 

podajemy  osob-   

  

122 CKM dla Armi, 
Z dworu Artusa Pan Marsza- 

łek Śmigły-Rydz udał się samochodem 
na plae rewii, witany entuzjastycznie 
okrzykami wielotysięcznych tłumów 

publiczności. Na placu ustawiono w 
wielu rzędach imponujący dar spo- 
łeczeństwa pomorskiego dla armii, na 
który złożyły się 122 ciężkie karabiny 

maszynowe z pełnym wyposażeniem, 
1 ręczny karabin maszynowy, 1 moź- 
dzierz, 100 szabel ofiarowanych przez 
dzieci bydgoskie, działko przeciwpan 
cerne, 6 kuchen polow., 1 samochód 
sanitarny, 6 samochodów terenowych, 
6 samochodów ciężarowych i 57 rowe 
rów. 

Tu do Pana Marszałka zwrócił się 

ks. biskup chełmiński, dr. Stanisław 
Okoniewski, wygłaszając okolicznoś- 
ciowe przemówienie, w którym, na- 
włiązując do tradycyj rycerskich Po- 
morza, podkreślił wielkie przywiąza- 
nie społeczeństwa pomorskiego do ar 
mii. Następnie wygłosił przemówie- 
nie p. wojewoda pomorski Władysław 
Raczkiewicz w imieni: komitetu po- 
morskiego FON. 

Dziękuje za dar w imieniu Armii 
minister spraw wojskowych gen. Kas 
przycki. 

ESI T 70 AE ATEITIS 

Zjazd hiatoryczcy 2 Okr, PO W 
w Paltoski 

PUŁTUSK, (Pat). W Pułtusku odbył się 
dwudniowy zjazd historyczny b. członków 
2 ckręgu POW, w skład którego wchodzi 
ły powiaty: pułtuski, ciechanowski, prza- 
snyski, makowski i płoński. Miasto przy- 
brało wygląd odświęiny. Domy i place 
udekorowane zosłały flagami o barwach 
państwowych. że 

Na zjazd przybyło około 600 b. człon 
ków .z komendantami b. okręgu Stanisła- 
wem Wyrwińskim, Józefem  Nodżykows. 
kim i adiutantem Janem Kochanowskim na 
czele, jak również komendanci b. obwo- 
dów poszczególnych powiatów. 

Pierwszy dzień zajzdu tj. 18 bm. po- 
święcony był sprawom wewnętrznym, do 

tyczącym materiałów historycznych POW 
2 okręgu. 

Drugi dzień zjazdu poświęcony był 
uroczystościom związanym z poświęce- 
niem i wreczeniem sztandaru kołu powia- 
łowemu POW w Pułtusku, sztandar ufun 
dowany zosłał przez społeczeństwo Puł 

tuska. 

„KURIER“ (4486) 

TOKIO, (Pat). Agencja Domei komuni 
kuje: francuska pomoc dla marsz. Czang 
Kai Czeka nadał jest udzielana wbrew za 
pewnieniom rządu francuskiego. 

Wedie informacyj, otrzymanych w To- 
kie, do Hankou w początkach czerwca 
przybyło poza 60 samoloiami sowieckimi 
30 samolotów francuskich, przeważnie 

TOKIO (Pat). Agencja Domei do 
nosi: generał Taganama Izeki, który 
powrócił niedawno z podróży inspek- 
eyjnej po froncie chińskim, oświad- 
ezył przedstawicielom prasy, że liczba 
strąconych w walee powietrznej oraz 
zniszczonych na lotniskach samolo- 

tów chińskich przekracza tysiąc. Stra 

WARSZAWA, (Pat). Trumna ze 

zwłokami ś. p. marszałka St. Cara zo 

stała wczoraj rano zalutowana. Przed 
trumną ustawiono laskę marszałkow- 

ską. Straż honorową pełnią bez przer 

wy strażnicy straży marszałkowskiej. 

Przez cały dzień liczna publiczność 

składała hołd prochom zasłużonego 

męża stanu. Z całego kraju nadcho- 

dzą bez przerwy depesze kondolencyj 

ne. M. in. depesze .nadesłali minister 
sprawiedliwości Grabowski, szef szta 
bu gen. Stachiewicz, gen. Piskor, pre- 

zes prokuratorii generalnej Bukowiec 

ki, zarząd koła prawników R. P. i in- 

ni. 

WARSZAWA, (Pat). W dn. .20 bm. od 

było się w Warszawie zebranie rady Zw. 

Izb Rzemieślniczych R. P., które zaszczy- 

cił swą obecnością prezes rady ministrów 

Antoni Roman, wiceminister P. i H. A. Ro- 

se, wiceminister Rolnictwa i R. R. Wierusz 

Kowalski, dyr. dep. min. skarbu Widoms- 

ki, wojewoda Jaroszewicz oraz naczelnik 

wydziału rzemiósł min. P. i H. Sowiński: 

Na obrady przybyli członkowie zarzą 

| du Związku lzb Rzemieślniczych 'z preze- 

sem posłem Snopczyńskim na czele, człon 

skim oraz prezesi, dyrektorzy I delegaci   Izb Rzemieślniczych z całej Polski. 
     

wycofanie ochotników z Hiszpanii 
warunkiem porozumienia włosko - angielskiego 

Na mowo rozpoczęły się rozmowy między Włochami 

LONDYN, (Paij. W odbytej w dniu 4 
czerwca rozmowie min. Ciano z lordem 
Parthy „Times” ujawnia następujące szcze 
góły: min, Ciano miał oświadczyć, że po 
decyzji powziętej w Genewie I udzielają- 
cej członkom Ligi Narodów wolnej ręki 
co do uznania imperium włoskiego, rząd 
Włoski miał nadzieję, iż rząd brytyjski uz- 
na za możliwe dokonanie rychłego uzna- 
nia suwerenności Włoch w Abisynii. Tego 

rodzaju. krok. znacznie przyczyniłby się 
do wprowadzenia zawartego porozumie- 

nia w życie. 

Ze swej strony rząd włoski w miarę mo 
ności lojalnie 1 chętnie wykonał swe zo- 
bowiązania zawarie w porozumieniu, ale 

przedłużanie się wojny w Hiszpanii I po- 

wole postępy prac komitefu nieinierwen 

zji opóźniły wycofanie ochotników z Hi- 
szpanii, które premier Chamberlain wysu- 
nat 'jako jeden z warunków porozumienia 

wiosko-brytyjskiego. Min. Ciano ponow: 

nie zapewnić miał lorda Perf'a, że rząd 
włoski dąży do przeprowadzenia wycofa 
nia ochotników, gdy tylko będzie to mo- 
żliwe, ale przypuszcza, że w najlepszym 
razie będzie to sprawa bardzo długa i że 
byłoby pożałowania godne odwlekać 
wprowadzenie w życie porozumienia na 
czas nieokreślony po odbytym w ubiegłą 
środę posiedzeniu gabinetu lord Halifax 
miał ciłuższą rozmowę z ambasadorem 
włoskim Grandim, przy czym miał oświad 
czyć, ż w słanowisku brytyjskim nie za- 
+zła żadna zmiana, rząd brytyski jest rów 
nie zainteresowany jak I rząd włoski, aby 
porezumienie zostało uskutecznicne bez 
zbytecznej zwłoki. Rząd brytyjski przy- 
wiązuje do porozumienia dużą wagę jako 
do środka prowadzącego ku międzynaro 
dowej konsolidacji ale o ile porozumienie 
fo ma odpowiadać swojemu celowi, to mu 
<i ono mieć mocne podstawy. Zadowałla-   

<я Anglia 

jące załatwienie wycofania ochotników z 
Hiszpanii pozostaje głównym warunkiem 
wprowadzenia porozumienia w życie i 
aczkolwiek premier Chamberlain nigdy 
nie chciał się wiązać co do ścisłej inter- 
pretacji, ogólnie przypuszcza się, że rząd 
brytyjski, ma w danym wypadku na myśli 

albo całkowite wycofanie obcych komba- 

tantów przy końcu wojny, albo też wyco 

fanie z niewątpliwymi widokami dalszego 

wycofywania w ramach brytyjskiego pla- 

nu omawianego obecnie w komitecie nie 

Interwencji. 

RZYM, (Pat). Min. hr. Ciano przepro- 

wadził wczoraj rano ponownie rozmowę 

z lordem Perthem. Koła dobrze poinfor. 

mowane twierdzą, że przedmiotem rozmo 

wy było wyiącznie zagadnienie hiszpań- 

skie. 

SARAGOSSA. 

OWADRID 
TOLEDO: 

Mapka wschodniej Hiszpanii, wskazująca zak dalece nacjonaliści hiszpańscy obecnie 

zajęli terytorium. Teren zakreślony oznacza terytorium zajęte przez gen. Franco. Tery 

torium, oznaczone barwą białą   znajduje się w rękach republikanów. 

WARSZAWA, (Pat). Wczoraj o g. 

- Związek Izb Rzemieślniczych 
obraduje 

gen. Sławoj Składkowski, minister R. i H.: 

kowie rady związku z prezesem Zakrzew-. 

  

Samoloty francuskie i sowieckie 
w armii chińskiej 

bombardujących. Ponadto do m. Yunnan- 

fu przybyła pewna ilość letników francu 

skich, którzy dotychczas brali udział w 
wojnie domowej w Hiszpanii po stronie 
rządu, Większość dział przeciwlotniczych 
znajdujących się w Kantonie, jest produk. 
cji sowieckiej i została przywieziona na 
statkach z Odessy. 

1.000.000 żołnierzy i 1000 samolotów 
stracili Chińczycy 

ty armii chińskiej w ludziach prze- 
kraczają milion. 

TOKIO (Pat). Wojska japońskie 
posuwają się wzdłuż Jangtse w kie- 
runku Hankou wkroczyły wczoraj 
do Hotaszen, miejscowości położonej 

rad rzeką Tsien. 
NTTEIEZEA 

Nad trumną marszalka Cara 
3.30 rano ks. Korniłowicz odprawił w 

kaplicy w której spoczywają zwłoki 

marszałka Cara cichą mszę św. żałob 

ną. Na nabożeństwie ohecna była ro 

dzina, marszałek Senatu Prystor, urzę 

dujący wicemarszałek Sejmu Schaet- 

zel, prezes najwyższej Izby kontroli 

państwa dr Krzemieński, wicemarszał 
kowie Sejmu i Senatu, podsekretarze 

stanu, posłowie i senatorowie, urzęd 
nicy biur obu Izb Ustawodawczych 
oraz wyżsi funkcjonariusze Sejmu i 

Senatu. 
20 bm. wieczorem nastąpiło wy- 

prowadzenie zwłok marszałka Sejmu 
St. Cara z kaplicy. w gmachu Sejmu 
do katedry św. Jana. 

Obrady zagaił prezes rady związku p. 
Zakrzewski, wiłając przybyłych przedsta. 
wicieli rządu i podkreślając, że udział ich 
w obradach jest wyrazem oceny roli rze- 

'miosła: w. życiu gospodarcrym Polski, po 

czym. -wezwał obecnych. do. uczczenia 

chwilą milczenia śmierci š. p. marszałka 

Sejmu Stanisława Cara. i 

Z kolei zabrał głos p. prezes rady mini 

strów gen. Sławoj Składkowski. ) 

Po przemėwieniu p. premiera prezes 
zarządu związku Izb Rzemieślniczych: R. 

P. poseł Snopczyk omówił aktualne zagad 

nienia rzemiosła, podkreślając, że obec- 

nie rzemiosło polskie liczy około 560 tys. 

samoistnych warsztatów, a uwzględniając 

nieznaną dotychczas dokładnie liczbę 

warsztatów chałupniczych sięga prswdo- 

podobnie ponad 750 tys. rzemieślniczych 

komórek produkcyjnych. Wartość produk 

cii rzemiosła, nie licząc chałupnictwa, oce 

niana jest na blisko 2.700 zł. rocznie. 

Po przerwie część sprawozdawczo-dy 

skusyjną obrad zaooczatkował dyrektor 

Związku Izb płk. Sikorski, składając spra 

wozdanie z działalności Zwiazku Izb za 

1937 r. oraz sprawczdanie rachunkowe, a 

naczelnik Kiok złożył sprawozdanie z dzia 

łalności centrali handlowej rzemiosła. 
Z kolei wydział pracy i oświały zawo 

dowej przedstawił szereg osiagnięć, nor 
mujących zagadnienia zawodowe. 

Na zakończenie obrad omówiono suk 

cesy, jakie rzemiosło polskie odniosło na 

międzynarodowej wystawie rzemiosł w 

Berlinie. 

Kronika telegraficzne 
— W Betlinie wykonano wyrok śmier 

cl na 3 mężczyznach i 1 kobiecie, oskar- 
żonych o zdradę słanu. Wedle komunika 
tu skazani założyli organizację komuni- 
styczną w południowych Niemczech, 
utrzymywali kontakt z pewnym wysokim 
funkcjonariuszem komunistycznym przeby 
wającym zagranicą oraz zdradzili na rzecz 
obcego państwa tajemnice o znaczeniu 

wojskowym. : 
— Od płźgi szarańczy, która ukazała 

się ostatnio w południowej części Rumu- 
nii, ucierpiał najwięcej powiat Covurlut, 
zwłaszcza zaś gminy Folłeati oraz Masta- 
cani. Szarańcza osiadła na polach i łą- 

kach, na przestrzeni blisko 200 hektarów. 
Akcja ratownicza, w której zmobilizowa- 
no 900 wieśniaków, polega na polewaniu 
zagrożonych obszarów benzyną z pro- 

chem oraz podpalaniu. 
— Szef sztabu S$, A. Lutze udaje się 24 

czerwca do Rzymu, zaproszony przez sze 
fa sztabu milicji faszystowskiej gen. Brus- 

120 afiar katastrofy 
kalejowel 

NOWY JORK, (Pat). Oficjalnie komuni 
kują, że podczas katastrofy kolejowej w 
sianie Montana ze 160 pasażerów oca- 
lało jedyria 40. 50 poniosło śmierć lub 
zaginęło, 30 zaś odniosło rany. 

j rozpoczyna się clągnienie I klasy. 

Spiesz po los do szczęśliwej kolektury 

  

no 
Wielka 44 Mickiewicza 10 

qdzie ostatnio padł 
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Klęska gadowa 
w pow. złoczowsk m 
TARNOPOL, (Pat). Nad północną częś 

cią powiatu złoczewskiego przeszła bu- 

rza gradowa niszcząc w gromadzie Rusi- 

łów 55 morgów zboża w 100 procentach, 

45 morgów buraków w stu proceniach I 

100 morgów zboża w stu procentach, 80 

morgów zboża w 80 proczntach, a 100 

morgów okopowizny w 30 proc. 

Prócz fego bardzo ucierpiały gromady 

Krasne, Uciszków, Zaszkowce, Orzydów, 

Jaskowice, Konty, Korolėwka, Czyżki, 

gdzie zniszczonych zostało 1.800 morgów 

zboża w 80 proceniach. Grad, wieikości 

orzecha włoskiego wybił 13 szyb w bu- , 

dynku stacji kolejowej w Orzydowie I 150 

szyb w tartaku w Orzydowie. 

Ogólne straty, wyrządzone burzą gra- 

dową wynoszą około 260 tys. złotych. 

Król ra ooński sp'tkał się 
х dyttatorem Turcji 

BUKARESZT (Pat). Dnia 17 czer 

wea o godz. 19 król Karol wsiadł na 

pokład jachtu „Luceafarul“ który od 

płynał w Kierunku Bosforu Dnia 18 

czerwca 6 godz. 9 wsiedli ha pokład” 

'w póbliżu miejscowości Btiuk-Dere 

celem spotkania monarchy premier 

turecki Dzelal Bayar oraz minister 

spraw zagranicznych Rustu Aras, któ 

rzy towarzyszyli królowi do Stambu- 

łu 
Dnia 19 czerwca o godz. 14 król 

Karol dokonał wymiany poglądów z 

Ataturkiem, prezydentem republiki 
tureckiej, na pokładzie jachtu prezy- 

denta „Savarona”. Wieczorem tegoż 
dnia król Karol zaprosił na obiad pre 
miera Bayara i ministra Rustu Arasa. 

Korsul fałszerzem 
dokumentów 

BUENOS AIRES, (Pat). Doonszą z San 
Jose (Cosłarica) że wobec informacji otrzy 
manych od rządów brytyjskiego i francu- 

skiego, według których b. konsul republi- 

ki Cosła Rica w Wiedniu, p. Arthur Kno 

felmacher, planował na wielką skalę fał- 

szowanie dąkumentów stwierdzających 
prawo obywałelstwa oraz paszportów re- 
publii Costa Rica, dla Żydów emigrantów, 
rząd republiki Costa Rica zażądał od 
władz niemieckich, by areshztowały wy 
mienionego b. konsuła i zatrzymały go w 
areszcie do czasu wyświetlenia tej stery. 

Student strzela do dziekana 
I zabiła profesora 

BAGDAD, (Pał). Na wydziale prawa 
tutejszego uniwersytetu oddał w czasie eg 
zaminu jeden ze studentów kilka strzałów 
w kierunku dziekana i egzaminującego go 
profesora. Dziekan został lekko ranny, 

profesor natomiast odniósł ranę śmiertel- 
ną. Zarówno studenł, jak i obydwaj pro 
łesorowie są narodowości egipskiej, 
, 
EEST EESSSĄ 

qeumalykom 
szeżególnie dajg się. we znaki 

Ą nagłe i częste apa 
@ Bóle reumatyczne 1 й- 

ne ušmierza Togal. Tableiki 
Togal stosowane w dawkach 

| po 2.do3 tabletek lub 4 
| razy dziennie przynoszą 

ulgę wiych cierpieniach. 

  

        
    

        
    

        



  

„KURJER” (4485] 

Czułostkowy humanitaryzm — ostoję marksizmu 
zwalcza b. dygnitarz b. cesarza Abisynii 

Pod tytułem „marksizm i rzeczy 
wistość* ukazał się w „Illustration'* 
z dnia 11 czerwca br. pierwszy z cyk 
lu artykułów pióra Gastona Jeze, pro 
fesora wydziału prawnego i Instytutu 
Wyższych Nauk Międzynarodowych 
w Paryżu. 

Gaston Jeze już nie jako doradca 
prawny b. cesarza Abisynii, ale jako 
autorytet w dziedzinie finansów mię 
dzynarodowych, znany na całym 
'wiecie ma coś do powiedzenie i na 
powyższy temat. 

Oto co mówi profesor Jėze: 

Socjalizm, zdyskredytowany w końcu 
XIX w., nabrał na sile z początkiem 
w. XX. — Przebieg światowej wojny zdy- 
skredytował zwycięzców i zwyciężonych, 
bo nikt z nich nie mógł dotrzymać obiet- 
nic poczynionych i wytrącone z równo- 

wagi  psychologiczno-społecznej masy 

szukały mimowoli rozwiązania wszelkich 
problemów i poprawienia losu w posu- 
nięciach rewolucyjnych. A zniechęcenie, 
zawód, niezadowoienie, klęski powojen. 
ne stały się pożywką dla haseł socjalis- 
tycznych. We Francji socjaliści czuli się 
tak silni po 1918 r., że potrafili przyszy- 
kować w r. 1920 generalny strejk, zakoń. 
czony jednak fiaskiem. Przywódcy socja- 
lizmu jednak nie dali za wygraną i za- 
brali się do bardziej usilnej propagandy. 

Czas im sprzyjał, Bezplanowa i rabun- 
kowa gospodarka mocarstw. Rok 1929 — 
światowy kryzys. Rok 1931 — bezrobocie 
we Francji, dotkniętej kryzysem później 

od innych państw. A gdy nędza dotknęła 
ludzi pracy, gdy dobre serca ludzkie za- 
drgały szlacetną nutą niesienia pomocy 
za wszelką cenę tym, co pracę tracili pod 
presją domorosłych utopistów-demago- 
gów rządzący byli zmuszeni zarówno zor- 
ganizować prawnie zasłrzeżoną pomoc 
materialną bezrobotnym, co było zupeł- 
nie słusznym i ludzkim, ale rėwniež Infer- 
weniować w sprawach ekonomicznych, 
dotyczących produkcji krajowej. 

Bez względu na swój kolor polityczny 
rządy uciekły się do stosowania progra- 
mu socjalistycznego  usprawiedliwiając 

swoją poliłykę socjalistyczną konieczno- 

ścią społeczno-ekonomiczną. W pośpie- 
chu zaś nie zadano trudu zbadania zna- 
czenia realnego i nieuniknionych konsek- 
wencyj teoryj socjalistycznych, zrodzo- 
nych w XIX w. 

Tak tłumaczy nagły rozwój mark 
sizmu we Francji profesor Jize. 

„Należy przede wszystkim mówi 
Jeze — przedstawić w należytym świetle 
fakt, że marksizm jest mistyką I taktyką 
rewolucyjną. W wielu krajech spotyka się 
marksistów i niektórzy sądzą, że istnieje 
wszędzie jednakowa doktryna marksistow 
ska, co jest właśnie największym błę- 
dem“. 

„W každym kraju, szefowie marksizmu 
są zarazem mistykami i taktykami, jacy 
głoszą doktrynę Marksa różnymi slogana- 
mi w zależności od własnej mentalności, 

EET EET STT NE SSEENE 

Cicho sza 

Spirytus do benzyny 
Jakkolwiek niniejsze cicho sza može na- 

teziė autora na poważny konflikt z męż- 

czyznami, nie wykluczając członków syndy 

katów dziennikarzy, jednakże piszemy. Za- 

machy na spirytus rosną. W Copie powsta 

ła fabryka kauczuku syntetycznego ze spiry 

tusu (i u nas chyba surowca by nie zabrak 

ło). Mnożą się głosy automobilistów, doma 

gejące się mieszanek benzynowo - spirytu- 

sowych, wobec szczupłych zapasów benzyny. 

A ponieważ pomysłowość techników jest 

nieograniczona, więc może w prędkim cza 

sie niejeden dzielny motocyklista łyknie kie 

liszeczek czystej z własnego motoru i popę 

dzi dalej! 

Najwyraźniej zbliża się tedy zmierzch pa 

nowania spirytusu i jego córeczki wódziu- 

ni, Znowu na pasach będziemy wyciągali z 

piwnic beczki z winem zaleszczyckiem, wi- 

nem rumuńskiem i węgrzynem. 

Wódziunia będzie nas woziła w autobu 

stch i orała nasze pole w małych traktor- 

kuch, wyrabianych już specjalnie dla drob 

nego rolnika przez zakłady Forda w Det- 

rił Zamiast tajnego gorzelnictwa, powsta- 

uie chałupnictwo gorzelnicze. Drobny pro- 

ducent będzie zbywał swój produkt na stac 

jach benzynowych. Pijacy będą popijali jab 

iecznik melancholijnie wzdychając „do daw 

nych dobrych czasów!* „Rewolucja spirytu 

sowa” dla naszych ziem może być dobrodziej 

stwem i kulturalnem i gospodarczem. Ale 

inżynierowie muszą zawczasu pomyśleć o 

mieszankach. Na nowe wiercenia naftowe 

nie bardzo można liczyć, a motoryzacja roś 

nie z każdym dniem. Było by rzeczą po 

Piostu tragiczną, gdyby w każdym domu 

był motocykl... ale na strychu! 

N. N. N.   

od sentymentalizmu i przesądów mas, któ 
re oni chcą przekonać i porwać do walki”. 

„Jest więc tylu różnych, zwolenników 
Marksa, ile jest krajów. Więcej jeszcze, 
bo można zauważyć w tym samym kraju 

stałą transformację marksistowskich w mia 
rę przemiany warunków ekonomicznych 
lub politycznych, w miarę przekształcania 
się mentalności i oświały mas rewolucyj- 
nych”. 

„Sam Karol Marks głosił różne i roz- 

bieżne hasła, To był agitator polityczny, 
wielki wynalazca haseł przeznaczonych 
dla mas robotniczych, koncentrujących się 
szybkim tempem przy potężnych fabry- 
kach. Celem porwania tych mas Marks wy 
najdywał coraz fo nowe slogany politycz. 
ne; najlepsze zaś były te, które najsku- 
łeczniej podniecały namiętność i niena- 
wiść mas. Wynalezione hasła stosował zaś 
w miarę potrzeb swej propagandy”. 

„Karol Marks nie był więc ani uczo- 
nym, ani teoretykiem, ani doktrynerem — 
był on przede wszystkim tėktykiem stara- 
jącym się zdobyć masy robotnicze, aby je 
prowadzić do walki społecznej”. 

„Marks zdobył sukces przede wszyst- 

kim jako taktyk i jako taktyk potrafił się 
ołoczyć tyloma wyznawcami i zwolenni- 
kami”. 

„To właśnie wyjaśnia dlaczego we 
wszystkich krajach obecni przywódcy 
marksizmu są przede wszystkim taktyka- 
mi, a nie doktrynerami. 

„lch łaktyka zaś nie jest jednakową 
w jednym i tym samym kraju. We Francji 
np. stwierdzić należy różnice taktyczne 
pomiędzy szefami socjalizmu, Ieaderami 
komunistycznymi i przewódcami CGT”. 

Gaston Jtze powołuje się przy 
tym na ciekawe studium i krytykę 

profesora Germain - Martin, znanego 
ekonomisty, pod tyt. „De la civilisa- 

tion latine A la dietature asiatique 

(Lowiton Edit.) oraz na dzieło prof. 
Ludwika von Mises „Socjalizm“. Stu 

dium ekonomiczne i socjologiezne“ 
(Libr. de Mėdicis). 

Próbuje dać dokładną definicję 
marksizmu, ale stwierdza, że defini 
rja dokładna pojęć marksizm „soc- 
jalizm* jest bardzo trudna i ważniej 
szym jest móc odróżnić marksizm od 
czułostkowości humanitarnej i utopij 
rej, która się zamienia łatwo na de 
magogię. Ta czułostkowość humani- 
tarna i utopia polegają na wierze, że 
jest możliwym zmienić życie społecz 
ae i zapewnić wszystkim dobrobyt 
materialny bez wysiłku pracy, bez po 
myślenia o trudnościach ekonomicz- 
nych. 

Od czułostkowości Rumanitarnej 
do demagogii jeden krok. Zorganizo 
wana klasa robotnicza w syndykaty 
zdyscyplińawane jest siłą, a przywód 
ty panami, dyktującymi swe żądania 
rządowi pod grozą strajku, rozru- 
chów itp. Biada rządowi, jeśli masy 
robotnicze są licznie skupione pod 
słolieą, co jest charakterystycznym 
wypadkiem Paryża, centrum metalur 

gii, przemysłu samochodowego i ob 
rony narodowej. 

Gdy syndykaty żądają korzyści ma 
ierialnych w dziedzinie zarobków, go 
dzin pracy, urlopów, kwestie organi 
zoewania racjonalnego produkcji eko 
comicznej schodzą na drugi plan. 

Jest również charakterystycznym, 
że marksiści nie mają monopolu na 
dążenie do zabezpieczenia dobrobytu 

materialnego mas, bo to jest celem 
wszystkich rządzących zarówno kon 
serwatystów, liberałów jak  socjali- 
stów różnych odcieni i komunistów.   Wszystkie partie głoszą dążenia do 
dobrobytu, a epitet „socjalizmi* jest   

zarówno własnością sztandarową mar 
ksistów jak i socjalistów — chrześci 
jan, demokratów - socjalistów, rady 
kałów - socjalistów i wszystkich tych, 
którzy na swym sztandarze wybor- 
czym wypisują hasła humanitarne, a 
by zdobyć zaufanie mas i mandaty po 
selskie. 

Marksiści we Francji są wyłącz- 
nie tymi, którzy dzierżą na swych u- 
sługach czułostkowość humanitarną, 
utopię i demagogię, a środkiem do ce 
ln jest z jednej strony zniszczenie wła 
sności prywatnej, instrumentów pro 
dukcji i przedsiębiorstw prywatnych 
-— z drugiej zaś strony: przemoc, woj 
na społeczna, rewolucja, dyktatura 
menerów mas robotniczych t. zw. dy 
ktatura proletariatu). + 

Tym, czym Machawelli jest dla 
dyplomatów, tym Marks jest dla agi 
tatorów politycznych, nauki stosowa 
vej tego największego agitatora, jakie 

go świat wydał, wyniki wszelkie ha 
sta i podniety są dobre do zdobycia 
mas i osiągnięcia rządów masami, а 
by dojść do dyktatury proletariatu, 
(czytaj za Jezem) dyktatury mene- 
rów mas robotniczych. 

Mikołaj Marcinowski. 

Dopisek redakcji. Artykuł powyższej treś 

ci przysłał nam podpisany pod tym artyku 

łem wraz z listem do redakcji, w którym 

p'sze między innymi: 

„Jestem jednym z nielicznych  wil- 

nian, przebywających na emigracji fran 

cuskiej“, 

Przesyłam w załączeniu artykuł, któ- 

ry powinien zainteresować czytelników 

w Polsce z uwagi na aktaulność tematu 

w związku z przystąpieniem do inten- 

sywnego uprzemysławiania kraju, co za 

sobą pociągnie intensywny wzrost prole- 

tariatu robotniczego, łapczywego z trady 

cji na wszelkie ::»sła demagogiczne. War 

to więc obserwować obcych 4 słuchać 

krytycznych zdań uczonych, eo czynię da 

jąc sprawozdanie z artykułu profesora 

Jeze, którego mam zaszczyt być uczniem 

z Instytutu Nauk Międzynarodowych w 

Paryżu. Tembardziej charakterystycz- 

nym jest artykuł Jcze'a, że ukazał się na 

łamach nobliwego „Iilustration*, * 

Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko 

wyrazić autorowi na emigracji wdzięczność 

za pamięć o nas i interesującą korespon- 

dencję. 

  

    

swoją przyszłość na mocnym funda- . 

mencie, kto gra na loterii w szczę” 

śliwej kolekturze : 

J. WOLANÓW 
Warszawa, Marszałkowska 154 

P. K. O. 18814   
powitanie relikwii św. Andrzeja Boholi 

w Warszawie 
Uroczyste 

Wczoraj, wczesnym wieczorem, stoli- 

ca Rzeczypospoliteį powitala niezwykle 
uroczyście przybyłe z Rzymu relikwie 
wielkiego męczennika i patrona Polski 

św. Andrzeja Boboli, które na mocy de- 

cyzji Ojca Świętego, pozostaną na słałe 
w Warszawie. ч 

Relikwie, umieszczone w misternie wy 

  

Marszałek Polski Edward Śmigły Rydz w otoczeniu Marszałka Senatu Prystora, 

wicemarszałka Sejmu Scheatzla oraz członków rządu z p. wicepremierem Kwiatkow- 
skim na czele, oddaje hołd świętym relikwiom, ustawionym na wysokim rydwanie 

przed dworcem Głównym. 

  

Cud bezimiennego Rządu 
Piłsudski o roku 1853 

W związku Z uroczystością w Po- 

rzeczu, jaka odbyła się w sobotę, 18 bm. 

ku czci Bronisława Czwarcego, Marsz. 

Al. Prystor w swe przemówienie wplótł 

szereg cytat z książki Marszałka o roku 

1863. Te bardzo interesujące i trafnie 

dobrane cytaty powtarzamy tutaj w ca- 

łości. (Red.). 

„Gdym czytał, gdym szukał, gdym 

badał natrafiłem powoli na to, co 

ruch cały trzymało tak długo Nie mo 

głem się pogodzić, by małość wiel- 

kich rzeczy dokonać mogła, by sa- 

mo szaleństwo, sama śmieszność zdo 

lała zmusić, aby wielkie państwo ca 

ra, mające na swe usługi olbrzymie 

tysiące żołnierza, olbrzymią technikę 

pracy państwowej, więzienia i baty, 
rok cały, całe 365 dni toczyło z wy- 
siłkiem wojnę ze słabością i z sza- 
ieństwem Silnym być trzeba by się 
nie poddać w takiej walce, by walkę 

tak długo toczyć. Wielkości, gdzie 
Twoje imię? 

Szukałem gorączkowo. Wielka e- 

poka wielkich ludzi nie dała, lub 
większym z tej doby niezwalczone 
przez nich przeszkody na drodze po 
siawiła. Gdzie wielkich w  podob- 
nych czasach zabraknie, ludzie szu- 
kėją symbolu siły, symbolu swej war 
tości, W roku 1863 istniał taki sym- 
hoi, który silnie, ba nieraz wszechwła 
dnie panował nad ludźmi. Była nim 

peczęć — pieczęć Rządu Narodowe- 
go. To był symbol siły. Dla 'charak- 
terystyki pracy pieczątki i ludzi strze 
gacych jej powagi i znaczenia w Na- 
rodzie przytoczę kilka wspomnień o 
stanie prac w czasie powstania. Mił- 
sowski (Jeż) jeszcze przed wybuchem 
powstania przyjechał konspiracyjnie 

do Warszawy i był zdumiony potęgą 
organizacji. Cała poczta konna, którą 

jechał, a która zastępowała wówczas 
nieistniejące prawie koleje, była w rę 
kach organizacji. „Urzędnik naszego 

| Rządu jedzie, konie zaprzegać, niech 

    

konanej srebrnej trumnie, przybyły do 
Warszawy w specjalnym wagonie-kaplicy, 
po triumfalnym przejeździe od granicy w 

Zebrzydzowicach przez ziemie Rzeczypo. 
spolitej, przez Kraków, Katowice, Poznań, 

Łódź. 

  

Procesja ze świętymi relikwiami na ulicach słolicy. 

inni czekają, nasz Rząd jedzie“. Trą- 
bka pocztyliona gra i w lesie wpada 
w ton Mazurka Dąbrowskiego. Cała 
koczta pracuje, pracuje dla swego 
Rządu, gdy oficjalnie istnieje inny, z 
którym ma się toczyć walka zbrojna. 
Stary mój przyjaciel Szwarce opowia 
dał mi chwile swego 
Miał przy sobie papiery rządowe, 
czuł że za chwilę będzie wzięty, i cóż 
zrobił z papierami? Skoczył do pierw 
szego sklepiku rzucił je na ladę i 
krzyknął: „Papiery Komitetu Cen- 
fralnego, papiery Rządu*! Dziś sprze 
danoby papiery te na giełdzie. Wte- 
dy przechowano je z szacunkiem i 
oddano komu należało. Jak wielka 
musiała być już wtedy spoistość spo 
łeczeństwa, jak silna chęć dobrowol 

nego poddania się przymusowi moral 
nemu, gdy mogły przezwyciężyć przy 
mus materialny, nieledwie cielesny 
siążący tak silnie wtedy na wszyst- 
kich Polakach. 

Spójrzmy teraz jak wygląda pra- 

   
ca pieczęci i jej ludzi w okresie naj 
wyższej jej potegi. Oto Marian Dubie 
cki co krwią nieledwie napisał pracę 

cenną, co skrzętnie zbierał dane, jak 

(entrum pracuje, cpisuje, jak w War 

aresztowania. | 
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szawie zalanej wojskiem były dwa 

rządy: jeden, ten w stali zakuty, pa 

nował oficjalnie, drugi ten co ule- 
gać musiał, ten co po kątach się cho 
wa, ten niewidoczny, toczący wielką 

walkę trwającą rok cały. Jakże on 

pracuje? Masa pisaniny, regulacja 
drobnych zjawisk życiowych, uwzglę 
dnianie najdrobniejszych pytań, biu- 
ra, dykasterie. Gdzie? — w zalanej 
wojskiem Warszawie, gdzie patrole 

ciągle krążyły po ulicy; gdzie czło- 
wiek bez latarki na ulicę wieczorem 

prawa nie ma wyjść, bo musi twarz 

swoją szpiegom oświetlić. W tych 

warunkach biura, ministerstwa, pl- 

szące olbrzymie foliały, składające pi 

semne raporty tajne, biura oblężoae, 

iłumy ludzi, nieledwie ogonki, wcho- 

dzące kolejno do samej centrali władz 

iajnych. Całe życie bacznie jest regu 

iowane, często w drobnych, codzien 

nych sprawach. Wyczuwa się to, co 

sie robi. Czyni to widzialną i nama- 

cainą rękę Rządu dla wszystkich mie, 

szkańców kraju, pomimo tego, że, 

Rząd Narodowy jest bezimienny, pó, 

mimo, że panuje inny rząd, rząd prze 

mocy i najazdu, pomimo, że wojna 

się toczy w kraju, wojna z całą suro,



4 „KURJER” (4485) 

Kolorowe wojska państw europejskich 
Czarma armia iumppewókiczra 

Wojska kolonialne kolorowe odegrały 
już w czasie wojny wielką rolę zwłaszcza 
w armii francuskiej, w której szczególnie 

licznie reprezentowani byli murzyni z Se- 
negalu i żółci Annamici. Problem wojsk 
kolorowych z kolonij jest w dalszym cią- 
gu nader ważny dla Francji ze względu 
na stosunkowo małą ilość ludności i słaby 
przyrost w stosunku do nierównie bar- 
dziej liczebnego sąsiada. Minister kolonii 
francuskich, Jerzy Mandel, opracował pro 
Jekt powołania do służby wojskowej dal- 
szych 70.000 kolorowych żołnierzy, a to 
przede wszystkich w Indochinach i w Afry 
ce Środkowej. Specjalny sztab generalny 
miałby słać na czele wojsk kolonialnych. 
Projekty te wywołały wielki. niepokój w 
Niemczech, a przede wszystkim we Wło. 
szech. 

W armii włoskiej czarni żołnierze ma- 
ją również swoją historię. Wspomina 
o nich układ angielsko-włosk* z 16 kwiet- 
nia, według którego „kraje obce z włos- 
kiej Afryki Wschodniej mogą służyć je- 

* dynie w miejscowej policji i bronić swo'ch 
prowincyj”. Włochy zobowiązały się rów 
nież wobec Anglii, że zmniejszą ilość 
swoich oddziałów w Libii do norm poko- 
jowych. 

Dzieje włoskiej armii kolonialnej są 
mało znane, ale bardzo interesujące. Wło 
si wkrółce po uzyskaniu pierwszych swo. 
ich kolonij afrykańskich stworzyli małe 
pddziały z krajowców w Libii, Erytrei i kra 
ju Somalistów. Były ło niezbyt liczne, 
szybko poruszające się jednos'ki wojsko- 
we, szkolone specjalnie 7 mvšla o warun- 

kach wojen afrykańskich. Oddziały te 
odegrały wielką rolę w czasie kam$anii 
abisyńskiej. Ilość ich i liczebność została 
tymczasem znacznie powiększona. Gene- 
ta! Pirzio-Piroli stat na czele komusu kra 
jowców z Erytrei, z Libii zaś przybyła dy- 
wizja „Liba”, Stratv, które ponieśli czarni 

po słronie włoskiej w Abisynii były bar- 
dzo wielkie, oddziały te bowiem wysła- 
wiane były na największe niebezpieczeń. 

stwa i trudy. Wzamian za to okręgi, z kłó 
rych pochodzili czarni uczestnicy wojny 
abisvńskiej otrzymały pewna przywileje 
w sfosunku do reszty ludności. 

Czarni żołnierze służa w dalszym cią- 
gu we włoskiej Afryce Wschodniej i w 
Libii. Ośrodek włoskiej siły zbrojnej w 
Afryce Wschodniej słonowi dywizja gre- 
gn a YNY, 
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wością swoich praw względem ludzi 
I ich życia. Żywo w pamięci mi stoi 
organizacja łączhości, i opieki nad for 
mującymi się w powiecie siłami 
zbrojnymi Polski. W każdej stajni 
dworskiej stoi osiodłany dyżurny 
koń, obok dyżurny chłopak stajen- 
ny. Biegnie wieść ostrzegająca, alar 
mowa: skądś wyruszyło wojsko ro- 
syjskie. Chłopiec dosiada źrebca i pę 
dzi na przełaj borami, polami do na 
siępnej wyznaczonej siacji, wieść wy 
przedza ruchy konnicy nieprzyjaciel 
skiej, dopada do wyznaczonego celu 
z ostrzeżeniem. 

Szukajmy innych obrazów. Czasy 
riespokojne, kraj przebiegają bandy 
ludzi uzbrojonych i walczących ze 
sobą. Jak zwykle w takich chwilach 
życie dla tych, co broni nie noszą 
jest ciężkie, jak zwykle zdarzają się 
nadużycia. Na niektóre z nich bieg 
ną skargi do Rządu. Znam z pamięt 
ników jeden z takich wypadków. Je 
en z dowódców małego oddziału — 
miówiąc językiem bardziej nowoczes 
nym — zbandyciał. Pędzi rozkaz do 
dowódcy danego okręgu Czachow- 
skiego. Rząd nakazuje ukarać śmier 
ca bandvte. a Czachowski nie zna- 

  

  

nadierów sabaudzkich, złożona wyłącznie 
z Włochów, oraz 16 czarnych brygad ko- 
lonialnych. Brygada taka składa się z 4 
bałalionów złożonych wyłącznie z kra- 
jowców, 3 bateryj i z kompanii pionierów. 
Oficerowie są biali. Z tych 16 czamych 
brygad 3 znajdują się w Erytrei, 4 w Ama 
rze, 3 w Harrar, 4 w Galla-Sidama i 2 w 

kraju Somalisów. Brygady te równie iak 
oddziały włoskie podlegają wicekrólowi. 
Składają się z ochotników, a poszczegól- 
na oddziały tworzone są z żołnierzy po- 
chodzących z jednej okolicy. 

Najwyższą rangę, która może osiąg- 
nąć krajowiec w wojsku kolonialnym, jest 
„maresciallo” czyli sierżani, Według naj- 
nowszych obliczeń, liczba wojsk czarnych 
w Afryce Wschodniej wynosi 43.270 żoł- 
nierzy, Żołnierzy białych znajduje się na 
tych terenach 21.145, do łego należy 
jeszcze dodać białych oficerów i podofi- 
cerów z czarnych oddziałów. Nie wliczo- 
ne są tu nowe oddziały korpusu policji 
kolonialnej, którego organizacja rozpo- 
częła się dopiero niedawno.   

włieskiego 
Znacznie mniej liczne są oddziały kra. 

jowców w Libii, przydzielone do białych 
dywizyj. Znajdują się tam więc oddziały 
piechoty i artylerii, spahisowie, czyli kon- 
na policja, złożona z krajowców, Zapti — 
czyli policja krajowa, oraz Mecharišci, 
czyli jeźdźcy na wielbłądach, którzy ucho- 
dzą za oddziały doborowe i stanowią 
przedmiot dumy prowincji. 

W zasadzie słoją Włosi na stanowisku 
nieużywania wojsk czarnych w Europie. 
Wpływa na ło ich silna rozrodczość, ale 
niewiadomo, czy w razie niebezpieczeń- 
stwa i potrzeby nie zrezygnowaliby z tej 
obecnie głoszonej zasady. Włosi w sło- 
sunku do czamych i w ogóle do koloro- 
wych słoją na stanowisku bezwzględnej 
supremacji rasy białej i niemieszania się 
ich z kolorową ludnością. Bariera, od- 
dzielajaca białych od czarnych, jest w pro 
wincjach afrykańskich, należących do 
Włoch, bardzo pilnie strzeżona. Przy or- 
ganizacji zdobyłej Abisynii zwraca się 
baczną uwaqę na przestrzeganie tych za- 
sad i przepisów. 

Gdzie sie dobywa diamenty 
Największe kopalnie diamentów znaj- | Anglii. Trudno jest ustalić dokładną cyfrę 

dują się w Kimberley (Afryka), n'ew'el- 
kiej mieścinie, liczącej 40 tysięcy miesz. 
kańców. Kopalnia ta, założona w roku 
1871, rozwija się z fantastyczną szyb- 
kością. 

Dawniej praca w kopalniach odbywa- 
ła się na powierzchni ziemi, teraz zosta- 

ła przeniesiona do ogromnych Когу'а- 
rzy podziemnych, połączonych z sobą 
szeregiem szybów i wind, zaopatrzonych 
w urządzenia, będące ostatnim wyrazem 
łechniki. Teren, na którym znajduje się 
kopalnia, jest otoczony podwójnym za- 
siekiem drutów kolczastych, w których 
ukryłe są przewody wysokiego napięcia 
i specjalne urządzenia sygnalizacyjne. Po- 
za tym okolica jest strzeżona przez liczne 
posterunki. W nocy poiężne reflektory 
nieusłannie oświełlają teren. 

Specjalną kontrolą i opieką otaczana 
jest praca robotników kooalnianych. Po- 
nieważ polega ona nietylko na wydoby- 
waniu diamentu w podziemnych koryta- 
rzech, lecz i na oczyszczaniu go z części 
nieużyłecznych i sortowaniu, robotnicy są 

podzieleni na grupy, którym nie wolno 
się ze sobą komunikować. Mieszkają w 
domach-barakach, znajdujących się na te- 
renach kopalnianych, otoczonych drutem 
kolczastym i strzeżonych przez posterun- 
ki. Wszelkie kantyny, znajdują się w obrę 
bie kopalni. Jest tu łakże kabaret i kino. 

Robotnicy, którzy opuszczają teren ko- 

palni, muszą się meldować swym zwierz- 

chnikom, którzy przeprowadzają u nich 
drobiazgową rewizję. Ponieważ w kopal- 
ni panuje straszliwy upał, córnicy pracują 
nago. Mimo pozornej niemożności kra- 
dzieży diamentu, zdarzają się wypadki, że 
kopacz połyka okruch kamienia, pragnąc 
go w ten sposób wynieść poza obręb ko- 
palni. Ale sprytna kontrola uniemożliwi- 
ła ło usiłowania, gdyż w wypadku podej- 
rzenia kradzieży, robotnik zostaje zatrzy- 
many na jeszcze jedną dobę i dostaje 
tęgą porcję... oleju rycynowego. 

Wszystkie kemienie, dokładnie zwa- 
żone i zarejestrowane, przechodzą przez 
kontrolę ekspertów, którzy je szacują, wy- 
stawiając odrazu „metrykę” każdemu dia 
meniowi. Wywiezienie diamentu z Kim- 
berley bez specjalnego pozwolenia jest 
karane więzieniem do trzech lał, Orga- 
nizacja przemysłu diamentowego spoczy- 
wa w rękach dwóch połężnych kampanii 
angielskich, mianowicie „De Beers Cam- 

pany” i „Diamand Bying Sydicale", zaś 

15/16 całej produkcji świałowej należy d 

jąc ani jednego z członków tego Rzą 
dv, nie znający nawet ich nazwisk, 
sam ścigany przez nieprzyjaciela, czy 
ni specjalną wyprawę, aby winnego 
odnaleźć. Dopada go i po odczytaniu 
wyroku każe go natychmiast wyko- 
nač“. . 

Dalej: 

...Opowiada jakiś oficer - instru- 
ktor, który w Łęczyckim oddział zbie 
rał i ćwiczył, jakby pokój panował 
dokoła. Kurier przybiega z ostrzeże- 

niem: „wysłane jest na nich wojsko. 
Chowają więc broń i stają do pracy 
przy żniwie, by wrócić zaraz potem 
do pracy żołnierza, do ćwiczeń. Ileż 
szalonej spoistości woli u takich lu- 
dzi, ile wzajemnej pomocy. Ileż sza 
lonych wysiłków ducha trzeba było 
dla dokonania bodaj małej rzeczy. 
Co czyni ta spoistość? Oficer rosyj- 
ski zarządzający powiatem został 
przeniesiony na inne miejsce, wyjeż 
dża z rodziną. Chce rodzinie zapew- 
nić bezpieczeństwo w podróży po 
kraju, gdzie wojna się toczy, chce 
legalnie w tym kraju przebywać. — 
Czego szuka? Szuka przepustki rzą 
du innego, nakaz jego własny nie wy   

rocznej produkcji diamentów, gdyż ulega 
ona znacznym wahaniom. W roku 1921 
wynosiła ona np. !90 milionów karatów, 
tj. 40 tysięcy kilogramów. Niegroźną kon- 
kurencję dla Anglii stanowi” portugalska 
Angola, gdzie roczna produkcja wyraża 
się cyfrą około 100 tysięcy karatów. Z in- 
nych państw Brazylia produkuje okcło 
500 tysięcy karatów rocznie, 

  

   
   
   
   
   

      

   
     

Oryginalny prezent dla króla įubilata 

  

Z okazji 80 rocznicy urodzin króla Szwecji Gustawa V, tenisiści szwedzcy ofiaro- 
wali swemu królowi, występującemu na kortach tenisowych pod pseudonimem 
„Mister G.”, oryginalny, a na pewno miły dla króla prezent, w postaci dużych roz 
miarów rakiety, splecionej z kwiatów. Na zdjęciu — rakieta z kwiatów, | 

ETO KIETASIS TTT TIESTO 

Stypend a TOM-u 
Centralny Zarząd Towarzystwa Opieki 

nad Zdolną a Niezamożną Młodzieżą 
Szkolną TOM w Wilnie — wyjaśnia niniej- 
szym, że z Centralnego Funduszu Stypen 
diałnego TOM-u udzialane są stypendia 
tylko kandydatom przedstawionym przez 
terenowe Koła TOM-u, względnie udz'a- 
łowców Funduszu Stypendialnego TOM-u 
przy czym pomoc z Funduszu Centralne- 
go uważana jest jako zapomoga dla Kół 
TOM-u, które nie zdołały uzyskać włas- 
nych środków na pełne pokrycie kosztów 
kształcenia swych stypendystów. 

W związku z tym podania o stypen- 
dium, kierowane kezpośrednio do Cen- 
tralnego Zarządu TOM-u w Wilnie, nie 
będą mogły być rozpatrywane; za war- 
łość bowiem kandydatów a zatym i ce- 
lowość wydawania na nich pieniędzy spo 
łecznych muszą wziąć odpowiedzialność 
te komórki terenowe względnie udzia- 
łowcy, którzy ich wysuwają, dając częścio 
we względnie całkowite pokrycie kosz- 
tów kształcenia. Centralny Zarząd normu- 
je i kontroluje wnioski kół TOM-u i udzia 
łowców. 

„Przeglad Iniarski“ 
W kolejnym zeszycie „Przeglądu Lniar- 

skiego* (zesz. 1 rok IX wyd.) na specjalną 

uwagę zasługują następujące artykuły: 1) Ja 

nusza Jagmina — Czy w roku bieżącym 

zwiększymy obszar zasiewu lnu i konopi, 2) 

Dyr. Ludwika Maculewicza — Sprawozda- 

tie T-wa Lniarskiego w Wilnie, 3) Inż. Leo 

na Niewiarowicza — Len w płodozmianie, 

4) Inż. Czesława Łuniewskiego — Przyczy 

rek do poznania wartości przędzalniczej 

Inów ręcznie targanych t.zw. reissflachsów, 

&) Inż. Tadeusza Żylińskiego — System taś 

mowy kotonizacji w zastosowaniu do produ 

kcji kotoniny Inianej przeznaczonej na mie 

szsnkę z bawełny, 6) Inż. Krystyny Boryse 

wiczówny — Działalność Bazarów Przemysłu 

Ludowego, 7) Inż. Adama Perepeczko — Pra 

c: nad usprawnieniem eksportu włókna lnia 

rego z Polski ,oraz bogata kronika krajo- 

wa i zagraniczna.   ©Dopierajcie pierwszą w Kraju Apoł- 
| dzielnię Śrzeciwgruźliczą w powiecie 

wileńsko-trockim 

Na zamku królewskim w Szfokholmie odbyła się uroczystość 80-lecia urcdzin króla szwedzkiego Gusiawa V. Na zdjęciu 

za słołem biesiadowym siedzą od strony lewej, król Gustaw V, żona następcy tornu norweskiego, Marta, król duński Chri- 

słian, księżna szwedzka Ingeborg i ks. Wałdemar duński. Z prawej strony siedzą następca tronu szwedzkiego Gustaw 

  

    

starcza, jest inny rząd nasz, polski 
— ten go ochroni“. 

Dalej : 

„„Przyježdža świeżo mianowany 
urzędnik rosyjski do Warszawy. Sta 

je w hotelu, puka ktoś do drzwi. Na 
kaz płatniczy zapłacenia podatków. 
Od kogo? W czyim imieniu? W imie 
riu Rządu Polskiego. I urzędnik mos 
Liewski płaci podatek rządowi tajne- 
mu, rządowi pieczęci. Idziemy dalej. 
Cdzieś w Sandomierzu jest oficer ro- 
syjski zakochany w koniu. Nagle ko- 
nia mu kradną. Szuka, rozsyła patro 
le Rząd przemocy ofiarowuje mu 
swoją pomoc. Konia jak niema, tak 
niema. Oficer rozpacza. Mądry izrae 
iita radzi mu: „Pan nie tam szuka, 
ran potrzebujesz szukać u Rządu*. 
U jakiego Rządu? Nie u tego, jest in 
my, oni znajdą, jak się pan do nich 
zwróci. I oficer zwraca się przez Žy- 
da, płaci podatek, opłaca stempel po 

dania i po trzech dniach koń zostaje 
mu zwrócony. ` 

Policja narodowa wciska się do 
biur moskiewskich, śledzi więzienia, 
otącza opieką pracę Rządu Narodo- 
wego, prace tajne. Ileż niezapomnia- 
nych klechd, ileż niezapomnianych   

Adolf i nasiępca tronu duńskiego. 

  

legend wówczas powstało, na któ- 
re po latach trzydziestu słale się 
nuatykałem wśród robotników  war- 
szawskich. Żyły one życiem kwiatów, 
swym cudnym zapachem budząc zach 
wyt nad tą wielką pracą ludzi, pra 
cą ogromnej ilości wysiłków „ogrom 
ną ilości woli, by Rząd swój własny 

zrobić silnym. 
Pieczątka nakazywała nieraz cięż 

kie, nieznośne obowiązki. W mieście 
cgłoszono stracenie powstańca. War 
czą bębny ciemiężców, żołnierze sto- 
ją rotami, prowadzą skazańca. Nakaz 
Rządu brzmi: „Wy tam być musicie, 
śmiałemi oczami patrzcie w oczy ska 
zańcowi, niech umiera wśród swo- 
ich*, Cisza zalegała ulice, gdy war- 
czały bębny. Patrzano w oczy Śmierci, 
mėwiono skazańcowi: „idziesz na 
Śmierć, ale my jesteśmy z tobą". 

To end siły, cud Rządu Narodowe 
go, cud jakiejś wielkości. Gdym kar 
tv historii Rządu Nar. przeczucał pyta 
łem siebie, gdzie przy tej cudownej 
ireuga dei był spór, gdzie podziały 
się te namiętności, które przy wybu 
chu powstania tak żywo grały? Czy 
Czerwoni i Biaii, jedni i drudzy, prze 
brali się w kolor różowy i różaną wo 

SWEET RE APETEWOWY CZTERO DOZCKAA 

dą zlewali siebie ku uspokojeniu wła 
sanemu? Nie! Ludzie zostali ludźmi, A 
z nimi namiętności i ich siła. Umieli 
się przezwyciężyć, a przy tym zwy* 

cięstwie nawet ludzie mali stanęli do 

pracy, jako ludzie godni swojej ep 

ki. 
Wielkości, gdzie twoje imię? Rok 

63 dał wielkość nieznaną, wielkość: 
co do której i teraz świat wątpi, gdy 
mówi o nas, wielkość, zaprzeczają? 
wszystkiemu temu, co my o sobie m 
wimy. wielkość cudu pracy, ogromu 
siły zbiorowej, siły zbiorowej wysiłe 

ków woli, siły moralnej, — nie treu 

ga Dei szui zbiorowej, nie treuga pa 
lehórzów, lecz treuga Dei ludzi, kt 
rzy w wielkiej godzinie, gdy palec 
ży ziemi dotknął, rosną w olbrzymy 
o!brzymiej pracy moralnej. I gdy = 
jeszcze rzucam pytanie: Wielkość: 
gdzie twoje imię? — znajduję odp 

wiedź: „Wielkość naszego Narodu 
wielkiej epoce 63 roku istniała. a Ue 

legała ona na jedynym może w ši 

jach naszych Rządzie, który A i 
ny z imienia, był tak szanowany , 

może we wszystkich krajach * 

wszystkich narodów:   ać 
tak słuchany, że zazdrość wzbudž i 

 



  

Udręki przedurlopowe 
Czerwiec — a więc pora wyjazdu na ur- 

lop. ` 

Bal Ale dokąd? 

Nie latwe to pytanie, zwlaszcza, skoro się 

ma przed sobą ponętnie brzmiące oferty, 

a przy sobie bardzo ograniczony zapas brzę 

czącej monety. 

Dręczące pytanie: „dokąd jechać* wysu 
wa się na czoło bieżących zagadnień i prze 

słanią sobą wszelkie inne troski i %łopoty. 

których nie szczędzi dzień powszedni. 

Pewną rolę w udrękach  przedurlopo- 
wych odgrywają koledzy. 

Jeden był w Italii. Drugi na Wystawie 
w Paryżu. Trzeci błąkał się gdzieś wśród 
gćr Bałkańskich. 

Otaczają oni kolegę, który jeszcze nie 
Eat ani tu, ani tam, wieńcem życzliwych i 
fachowych wskazówek. Jeden więc poleca 
Capri, drugi Rivierę, trzeci Jugosławię. 

W ton życzliwych porad wpadają hasła 
ptzków: „Po słońce Italii!", „oP słońce Al 
gieru!“, „Po słońce Nicei!" 

Wielka wyprzedaż zagranicznego słońca 
Po cenach przystępnych. 

Przeciętny śmiertelnik przeżywa udrękę. 
Termin urlopu coraz blieżj i bliżej, a tu je 

$zcze decyzja nie zapadła, nie rozpoczęto sta 

rań, nie zdobyto paszportu, nie zamówiono 

dewiz, które trzeba przecież wywieźć z kra 
jn, by móc kupić za nie blask obcego słoń 
ea 

Aż nagle znajdzie się ktoś bardzo życz 

Ewy i bardzo rozumny, który zada udrę- 

czonemu kandydatowi na wyjazd proste py 

tanie: a czy w kraju nie mamy słońca? 

I czy pod tym, nazwijmy je polskim 

słońcem, nie znajdują się równie piękne, ró 

wnie malownicze, godne zwiedzenia okoli 

ce, jak te, których nazwy głoszą obce pros 

pekty? 

Czy pobyt w Polsce i spędzenie urlopu 

bez wycieczki za granieę, nie były by rów- 

mie interesujące i korzystne dla zdrowia, jak 

podróż po obcych lądach i nad obce morze? 
Na wschodnich i zachodnich rubieżach 

Fclski, w Karpatach i na Polesiu, w Bes- 

k'dzie i na Huculszczyźnie, na Wileńszczyź 
me i na Mazowszu, jest napewno wiele 

takich zakładników, których Polsce pozazdro 

cić może za granica. 
Zresztą tego samego zdania o swoich 

Krajach są Niemcy, Francuzi, Włosi, ale ci 

podkreślają swe poglady czynem: uzdrowi- 

ska niemieckie odwiedza z górą 4 proc. lud 

ności, włoskie ponad 3 proc., zaś frekwen- 

sja w uzdrowiskach polskich stanowi zaled 
wie 0,7 proc. ogółu. о 

Różnica widoczna i znaczna. Nie świad 
tzy ona bynajmniej o mniejszej atrakcyjno 

tci naszych ośrodków klimatycznych i let 

nisk, lecz raczej o mniejszym zainteresowa 

niu nimi wśród ludności. 

Oczywiście malkontenci będą wskazywa 

E na brak dobrych hoteli, brak tanich pen 

sjonatėw „brak urządzeń higienicznych itd. 

Zgoda. Mamy dużo braków. O wiele wię 

tej. niż być powinno. Ale uderzmy się w 

piersi: gdyby pieniądze wywożone przez 

polskich turystów za granicę zostały w kra 

ju, czy nie ułatwiło by to znakomicie wy- 
pełnienie tych wszystkich braków, na któ- 

łe właśnie narzekamy? 

Pieniądze. Poważny to problem gospo- 

darczy przy obrotach z za granicą. Każdy 
lurysta, wywożący dewizy ze swego kraju, 

czyni wyłom w kapitale niezbędnym na za 

kup surowców dla przemysłu. 

Im więcej turystów. wyjedzie, im. więcej 

pieniędzy zabiorą, tym potężniejsza szczer 

ba czyni się w kapitale, tym bardziej ogra 

n'cza się możność sprowadzania ważnych e- 

lementów produkcji przemysłowej. 

Gdy rzucimy na szalę potrzeby społecz 
aej i państwowej — po jednej stronie su- 

rewce, po drugiej — chęć przysłania do kra 

ju pozdrowień na pocztówce z obcym zna- 

tzkiem pocztowym — co powinno przewa- 

żyć? 
Dobry obywatel kraju nie będzie się dłu 

tc zastanawiał nad odpowiedzią. 

Bez trosk, bez kłopotów i z czystym su 

mieniem spędzi tegoroczny urlop w Polsce. 
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„KURIER“ [4485] 

Po zgonie ks. superintendenta Jastrzębskiego 

  

Do życiorysu ś. p. ks. M. Jastrzębskie- 
go należy dorzucić przypomnienie o jego 
patriotycznym stanowisku, jakie zajmował 
w czasie swoich rządów duszpasterskich. 
W 1905 r. polecił wmurować złocone na- 
pisy w języku polskim na kościele przy ul. 
Zawalnej „Pokój Wam” i „Dajcie cześć 
Panu". Napisy te zdjęte zostały swego 
czasu przez władze zaborcze na rozkaz 
Murawiewa Wieszatela, Mimo zakazu rzą 
du rosyjskiego ks. M. Jastrzębski w 
czasie rządów rosyjskich stale prowadził 
korespondencję z parafiami i stronami po 
polsku, tak samo prowadził księgi ludno- 

  

   

Przed laty 50.ciu rozpowszechnione były 

w Wilnie szyldy, w sposób plastyczny ilu- 

strujące rodzaj handlu danego przedsiębior- 

stwa. A więc nad sklepem z wyrobami tyto 

  

niowymi widzieliśmy smagłego Turka w tur 

banie delektującego się dymem  tyton'o- 

wym z długiej fajki. Dookoła niego spoczy 

wzły pudełka ż wyrobami Messaksudi, Siam 

bcli, Szyszman i Duruncza i in., zaopatru 

jacych palaczy w papierosy. 

Nad skłepem spożywczym, zwanym w 

twe czasy „kolonialnymi* w.dzieliśmy wyma 

lowane na blasze: głowę cukru, wór z mią- 

ką, zwoje kiełbas, pudełka z konserwami 

itp. * 

Fryzjer wywieszał na ścianie swego przed 

siębiorstwa obrazek rodzajowy treści nasię 

pującej,: na krześle siedzi jakiś elegant, a 

nad owłosieniem jego głowy  manipu'uje 

grzebieniem | nożycami jakiś lokalny „Figa 

ro". 

Przed Światową wojną jeszcze mcżna 

było na przedmieściach Wilna spotkać tego 

rodzaju reklamy. 

Gdy wkrocz$ły do miasta wojska n'e- 
mieckie, część właścicieli przedsiębiorstw 

samorzutnie, nie czekając nawet na odroś 

ny nakaz władz, przesłoniło swoje stare szyl 

dy nowymi z tekstem niemieckim. Nowe 

szyldy, jako czasowe, były wykonane na 

płótnie. Nie warto wszak było obstalowy- 

wać coś fundamenłalnego. „Wszak Niemcy 

dłużej trzech miesięcy w Wilnie nie zaba 

wią” — tak głosił vox populi. 

I ściany domów pokryły się bielą płóc'en 

ną, na której czarną farbą wypisywano naz 

wę firmy i nazwisko właściciela. 

RO NOZE 

Pomimo przewidywań, prowizoryczne 

szyldy zamiast trzech miesięcy „ozdabiały” 

ściany kamienie około 3 lat. 

Wreszcie Wilno zostało zajęte przez woj- 

ska polskie. Znów rozpoczyna się przema- 
Dwywanie szyldów. Lecz tym razem za ma 
teriał już służy blacha. Po niepewnościach 
wojny życie wreszcie wraca do normalnego 

stanu. Handel się rozwija. Powstają nowe 

sklepy, a wraz z nimi „niezbędne* szyldy. 

Kurjer Sportowy 
  

Albritton skoczył 2 mtr. 3 cm. 
W Minneapolis odbyły się zawody lekko 

ntletyczne o mistrzostwa szkół wyższych 

Stanów Zjednoczonych. Wyniki notujemy: 

100 y — Ellerber, Talley i Bon Johnsón 

— wszyscy po 9,7 sek. 

220 y — Robinson 21,3 sek. 

440 y — Ray Mallott 46,8 sek. 

880 у— John Woodruff 1:50,3 min. 

1 mila — Louis Zamperini 4:08,3 =m'n. 

220 y płotki — Wolcott 23,3 sek, 
Kula — Hackney 15,76 mtr. 

120 y plotki — Wolcott 14,1 sek. 

Dysk — Zagar 49,49 mtr. 

Oszczep — Vikmanio 65,57 mtr. 

Wzwyż — Albritton 2,03 cmt. 

Tyczka — Day 430 cmt. 

CSIK pobity 
W Budapeszcie odbyły się zawody pły- 

wackie w konkurencji krajowej, sensacją 

k'ėrych była porażka mistrza olimpijskie 

go Csika. 

W biegu na 200 m dowolnym Csik za- 

ja* dopiero czwarte miejsce. Zwyciężył Grof 

© 2:18 min, 2) Kórósi 2:18,6 min, 3) Zolyo 

wi 2:19,88 min i wreszcie 4 proc. Csik — 

*20 min. 

Z innych wyników notujemy: 

100 m klasycznym — Engel 1:23,4 min, 

100 m grzbietowym — Galamboks 1:16,2 

  

min, 

1500 m dowolnym — Grof 21:10 min, 

W' zawodach tych startowały pływaczki 

duńskie, zwyciężając we wszystkich konku- 

rencjach: 

200 m grzbiotowym — Hveger 2:52,4 

mn, 

200 m klasycznym — Soorenson 3:11,4 

min, 

100 m dowolnym — Hveger 1:07,6 m'n. 

W meczu piłki wodnej Budapeszt poko 

nał Pragę 7:0. 

ucja 

    

ści w języku polskim, za co społykały go 
często kary grzywny ze strony zaborczej 
administracji. W czasach okupacji niemie- 
ckiej we własnym mieszkaniu ukrył przed 
rekwizycją olbrzymi historyczny świecznik 
metałowy, zdobyty przez wojska polskie 

1611 r. w Smoleńsku i darowany przez Ra- 
dziwiłła Kościołowi Ewang.-Ref. Dziś ten 
świecznik zdobi nową świątynię, wznie- 
sioną w r. 1835. 

Zmarły odkupił od antykwarza 8 sta- 
rych portretów królów polskich pędzla 
Smuglewicza z 1822 r. i 1 obraz pędzla 
Vernela. — Przed śmiercią polecił daro 
wać je Uniwersyiełowi Wileńskiemu, co 

rodzina wykonała. 
W związku ze zgonem š. p. ks. M. 

Jastrzębskiego do Konsystorza Ewange- 
licko-Reformowanego w Wilnie nadeszły 
liczne depesze kondolencyjne m. in. 1) od 
Superiniendenta Generalnego ks. Bursze- 
go z Warszawy, 2) od dziekana Wydziału 
Teologii Ewangelickiej ks. prof. Michejdy, 
3) Konsystorza Augsburskiego w Warsza- 
wie, 4) od Meiropolity Dionizego, 5) od 
Konsystorza Ewangelicko-Reformowanego 

w Warszawie, 6) od pana ministra spi 
zagranicznych Józefa Beka, 7) od Mini 
sterstwa Wyznań Religijnych i Oświece- 
nia Publicznego, 8) od pana wojewody 

wileūskiego (pismo kondolencyjne), 9) od 
wiceministra spraw wojskowych — gen. 
Litwinowicza, 10) od generała Olszyny- 
Wilczyńskiego, dowódcy OK III, 11) od 
dyrektora Sokołowskiego z MSZ, 12) od 
wszystkich parafian — parafij ew.-refor- 

mowanych i organizacyj oraz rad para- 
fialnych ew.-ref. z całej Polski. 

Rada kościelna parafii wileńskiej za- 
miast wieńca złożyła 100 złotych na 
„Chleb dzieciom” do dyspozycji „Kurje- 
ra Wileńskiego”. 

szyldów 
I znów, jak przed wojną, ściany śród- 

miejskich kamienie, szczególnie w dzielnicy 

kandlowej miasta, gęsto oblepione są szył 

d.mi. Jeno wyszły już z mody dawne szyldy 

„iłustrowane”. Czasem jeszcze gdzie — nieg 

    

    

dzie widnieje na szyldzie rozdziawiona lwia 

paszcza, co ma oznaczać, że pod nią znaj 

duje się sklep futrzarski. 

I zaczyna się sui generis orgia szyldowa. 
Zabytkowe kainienice zasłonięte są całkowi 

cie reklamami Lewinów, Norów, Szczybu- 

ków z uszczerbkiem dla walorów architek 

łonicznych domów, nie mówiąc już o zasła 

nianiu często bardza ciekawej ornamentyki. 
* * * 

Prasa wielokrotnie nawoływała odnuś- 
ne czynniki do uregulowania sprawy szyl- 

dów. Przez szereg lat był to głos wołają- 

cego na puszczy. Dopiero w bież. miesiącu 

zmuszono właścicieli sklepów na zabytko- 

wych ulicach do usunięcia szkaradzeństwa. 

Skrzętnie zalepiane są dziury w murze po- 
zsstałe po dawnych szyldach, na ścianach 

| ukazują się napisy z nakładanych liter. Ze 
względów oszczędnościowych należy tekst 
oeraniczyć do minimum. Lecz stare przy- 

zwyczajenie bierze górę. Właściciel sklepu 
nie może jeszcze pogodzić się z myślą, że 
dobrze urządzona wystawa okienna znacz- 
nie lepszym jest środkiem reklamy od grafo 
mańskiego szyldu. Dookoła napisu nakłada- 
nego powstają dodatkowo teksty uzupełnia 
jące, wymałowana koszlawymi literami nie 
wprawną ręką taniego rzemieślnika. 

Nie obchodzi się bez przysłowiowej łyż 
ki dziegciu. 

Wartoby wejrzeć również i w tę spra 
wę i przepuszczać przez odpowiednią cen 
zurę tekst napisów szyldowych — jeżeli leży 
nam ną sercu estetyczny wygląd miasta. 

X. 

Makieta na Of arnej 
Makieta pomnika Adama Mickiewicza 

jest obecnie ustawiana na ul. Mickiewicza 
u wylotu ul. Ofiarnej. W związku z tymi 
robotami na odcinku asfaltowym ul. Mic- 
kiewicza wstrzymany został ruch kołowy. 

  
200 zazodników XI M gdzyaa: odo- 

wsgo Raida nad jes. Narocz 
Automobilklub Polski powierzył Wileń- 

skiemu Automobilklubowi organizację prze 

jazdu przez Wilno zawodników XI Między 
narodowego Raidu A. P., oraz przyjęcie za- 

wodników we wsi Kupa n. jez. Narocz. 

Zawodni (70 maszyn, około dwustu osób, 

* tym większa część zawodników zagranicz 

rych) przejadą przez Wiłno między godz. 

11 — 13 w dniu ?5 czerwca 1938 r. nastę: 

pującą trasą: Wileza Łapa, uł. Dobrej Rady, 

legionów, Wielka oPhulanka, Trocka, Do- 

ninikańska, Świętojańska, Zamkowa, Plac 

Kstedralny, Arsenalska, Kościuszki, Holen- 

Gernia, Krzywe Koło, Połocka. 

Start zawodników z n. jez. Narocz nastą 

p dnia 26 czerwca br. o godz. 2.30. Trasa: 

Mcłodeczno, Niešwiež, Bielsk,  Kałużyn, 

Warszawa. 

Zarząd Wileńskiego Automobilklubu wy- 

Linit specjalną Komisję do zorgan:zowania 

i przyjęcia zawodników z p. Prezesem W. 

Łuczyńskim na czele.     

Drugi popis Konserwa- 
/ terium Muzycznego 

Niedzielny poranek operowy w 
Sali Teatru Miejskiego na Pohulance 
zapoznał z wynikami pracy klasy 
profesorów Adama Ludwiga i Wandy 
Hendrich. U wstępu podkreślić trze- 
ba nowość tego koncertu. : Po raz 
pierwszy Konserwatorium dało wy- 
jątki z dwóch oper w oprawie scenicz 
nej, prezentując uczniów na tle deko 
recji, w kostiumach i charakteryza- 
cji, a więc nie tylko w roli Śpiewa- 
ków, ale równocześnie też aktorów. 
Nie sposób nie przyklasnąć temu po- 
mysłowi, który jest niezawodnym 
sprawdzianem uzdolnień wychowan- 
ków, a zarazem przyjemnym  bodź- 
cem do dalszej ich pracy. Żałować je 
dynie wypada, iż do pełni efektów za 
brakło jednego niezmiernie ważnego 
składnika, jakim jest orkiestra. Za- 
raiast jej akompaniowała na fortepia 
rie prof. Wanda Hendrich. 

Pewnym wyjątkiem była seena z 
aktu I znanej opery Thomasa „Mig- 
nen*. Wykonawcami jej byli Jadwi- 
ge Łagunówna i Robert Sauk. Ucze- 
niea Łagunówna była bodajże jedyną 

z pośród wczorajszych debiutantów 
która miała już do czynienia ze sce- 
ną. Mimo pewnego onieśmielenia wy 
szła ze swej roli w tym programie zu 
pełnie poprawnie, aczkolwiek może 
jesteśmy przyzwyczajeni do bardziej 
lirycznego ujęcia tej roli. Dotrzymy- 
wał jej kroku Robert Sauk, wykonu- 
jąc swą partię z odpowiednim zrozu 
mieniem pracy muzycznej. 

Pozatem usłyszeliśmy dwa wyjąt- 
k! z „Fausta“ Gonnoda: prolog i sce 
nę w ogrodzie Małgorzaty. Popularne 
te fragmenty, niezmiernie odpowie- 
dzialne pod względem trudności wy- 
konania, zapoznały nas z innymi jesz 
cze uczniami. Faustem był Henryk 
Sckoliński. Niezaprzeczenie zdolny 
łen śpiewak ma głos, który osiąga 
najlepsze efekty przy pełni brzmie- 

nia. Trudna jego partia, wymagająca 

dużej dojrzałości. wykonana bvła nad 
spodziewanie dobrze. Mefistofelesem 
był ucz. Edward Romanowski. Wy- 
wiązał się on ze swej roli na tym po 
ziemie co i Sokoliński. W drobnej ról 
ce Marty, którą wykonała ucz: Elek 

terowiez - Grądkowska. główny na- 

cisk z natury rzeezv padł na moment 

aktorski. W roli Sibla wystąpiła po- 
raz drugi Łagunówna ze swobodą ru 
szająe się w tej roli meskiej, powie 
rzonej przenośnie kobiecie da wyko 
nania. Małgorzatą była ucz. Weroni 

ka Hermanówna. Trudna ta rola wy 

r-aga niezmiernie dużej sgiętkości ak 
tarskiej i śpiewaczej. Młoda wyko- 

rawczyni dała tu rzetelne ujęcie zgod 
ne z jej możliwościami. 

A ocena ogólna? Nie tylko no- 
wość pomysłu zasługuje na uznanie. 
Na wystawionych fragmentach znać 
duży wkład pracv śpiewaczej i reży- 
serskiej; osiągnięcia są całkiem oczy 
wiste. Jeśli młodocianych śpiewaków 
cechuje jeszcze niešraialošė ruchów 
na scenie, brak swobody artystycz- 
nej, która jest cechą dojrzałości, to 
znać już u nich zrozumienie dla wa- 
runków śpiewu scenicznego, jest już 
łączenie frazy muzycznej z ekspresją 
aktorską. I to właśnie pozwala oce- 
nić dodatnio niedzielną próbę opero 
wego przedstawienia. khk. 

  

Czeski kawalerzysta popisuje się pierw- 
zorzędną „džygitowką“. 
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ŻART NA STRONIE 

Wspominanie 
iat szkelnych 

Specjalnie nie umawialiśmy się. Skądże... 

Ale z okazji jakiejś miejskiej uroczystości 

łen i ów przyjechał, aby być jej uczestni- 

k:em. 

Tem można wytłumaczyć, że w kawiar- 

ni ujrzałem trzech kolegów z jednego i te 

go samego gimnazjum, z jednej matury — 

zaciekle dyskutujących, wspólnie pijących 

herbatę. 

Żywo podskoczyłem ku nim. 

Jak się macie? 

— A ty? 

— Kopa lat!!/ 

— Kiedyśmy to maturę składali? 

Wślad za obłiezeniami pobiegło wspomi 

nanie kolegów, koleżanek, bełfrów, wyda: 

rzeń... 

— A pamiętasz? 

— Nie pamiętam... 

— To przypomnę ci pokrótce... 

Dominowało rozmyślanie nad tym, czym 

kto chciał być, jakie nadzieje rokował, co 

mu przepowiadano i — czym w rzeczywi- 

stości został... 

— Przypominacie Ferdka? 

— Czemu nie?!!! Przez cały czas gimna 
zjum był wzorem uczciwości... 

— Nigdy nie kłamał! 

— Zawsze szczeryl 

— Brzydził się macherstwem... Ž 

— Nauczycielowie twierdzili, że zostać 

nie conajmniej jakimś głosicielem prawdy — 

dedałem. 

—I patrzcie, jak sobie życie z ludzi drwi. 

przewidywania niweczy... 

— Bo co? 

Dziennikarzem został. Mało tego: zaan > 

gażował się nawet w szczepieniu jakichś 

idei... 
Pokiwaliśmy ponuro głowami. 

— A Wandeczka... — podjął Filip — 

szczupła, zgrabna jak figurynka brunetka... 

— I przytem taka anielska, łagodna, ro 

baczkowi najmniejszemu przykrości nie u- 

miałaby wyrządzić... я 

— Wlašnie, wlašnie — opanowywal na 

sze gadanie Filip — najmniejszemu stwo- 

rzonku przykrości nie umiałaby wyrządzić. 

a.  zamąż wyszła, wielkiemi stworzeniu 

przykrość codzień wyrządza 

— Że też tak... patrzeie-no... 

— Toś ty, Zygmusiu — zwróciłem się 

da siedzącego obok kolegi — uczył nas ży 

cia społecznego, tyś lubił reorganizować 

wszystko, twoją dewizą były słowa „dalej 

z posad bryło świata”, tyś był naszym orga 

nizaiorem, inicjatywą, energią, sądzę, że i 

teraz... 

— Gdzietam — westchnął  Zygmuś — 

sklep spożywczy prowadzę, specjalność: ser 

k* owcze i rzodkiewki... 

— Łatwo chyba daje ci się to? 

— Przeciwnie! Żeby nie żona... 
— Ożeniłeś się? 

— Tak, dužą gotówkę mi w posagu wnio 

sła, to nas teraz ratuje! 

Przede mną siedział tęgi, zdrowy chłop, 
w swoim czasie w gimnazjum najlepszy spor 

towiec „na lekcjach innych niż gimnastyki 

za tumana z nigdy nie słabnącym powodze 

niem uchodził... Teraz opowiadał: 

— Jestem prezesem Ligi Intelektualistów. 

W kraju i zagranicą pracujemy... 

Zewnętrznie jednak nie zmienił się. Po- 

dswnemu wyglądał na człowieka w kwit 

nącym stanie sił fizycznych. A jednak... 

— Tak, tak — wzdychaliśmy — proro- 

kiem być niełatwo, ot, i co do nas, prze 

powiednie, przewidywania wzięły w łeb... 

— Niezupełnie — ktoś zaoponował.. 

— Naprzykład? 

— Zapomnielišcie o Teosiu... Špiochem 
Kył, leniem, wygodnisiem, lubowal się w met 

nej frazeologii... wszyscy twierdzili, że nie 

będzie z niego kraj mieć pożytku... | 
— I co? - ` > sk 

— Istotnie sprawdziło się: został dygni- 

tarzem. " “ jwm. 

Odpowiedzi Redakcji: 
Z. „O Czechu* nie do druku. Wiersz jest 

nieudolny. . 

TEST UNS TIT 

50 kopców i przemysłowców 
chce jechać do Litwy 

Jak dotychczas z terenu Wileńszczyzny 
do Litwy wybiera się w sprawach handlo- 
wych około 50 przemysłowców i kupców. 

Przed kilku dniami z Wilna wysłano 
pierwsze transporly towarów. Obecnie są 
przygotowywane zamówienia większej 

ilości beczek do masła. 
Przemysłowcy  białostoccy wyekspe. 

diowali trzy transporty ubrań i małeriałów 

tańszych. 

  

Egzekucje zmalały 
wpływy podatkowe wzrosły 

W roku bieżącym Wileńska Izba Skar- 

bowa osiągnęła lepsze wyniki wpływów 

kasowych za podatki. 
Wykazy porównawcze świadczą, iż po 

prawa ta datuje się już od drugiego kwar 

tału rb» 

Przede wszystkim zmniejszyła się licz- 
ba egzekucji dzięki ułatwieniu płatnikom 

w spłatach należności. Ilość egzekucji w 
porównaniu z latami poprzednimi zmalała 
o blisko 40 proc. Podatki natomiast 

wzrosły o 35 proc,           

 



RONIKA 
Dziś; Flojze , o Gonzagi 

Jutro: Paulina, Flawiusza 
й CZERWIEC 

21 
Wtorek 

m 
apostrzeżenia Zakładu Meteorologii USB 

w Wilnie z dn. 20. VI. 1938 r. 

Ciśnienie 760 
Temperatura średnia -|- 16 

Temperatura najwyższa -| 22 

Temperatura najniższa -|- 11 

Opad ślad 
Wiatr: płdn.-zach. 
Tendencja barom.: lekki wzrost 

Uwaga: pogodnie. 

  

Wschód słońca — g. 2 m. 43 

Zachód słońca — g. 7 m. 56 

  

NOWOGRÓDZKA 
— Zmiana na stanówisku Preze- 

sa Zarządu Okręgu Ligi Morskiej i 

Xoloniałnej Ziemi Nowogródzkiej. — 

Na miejsce Nacz. Wydz. Sam. mgra 

Celestyna „ Galasiewicza, który od- 

szedł do Brześcia, Prezesem Zarządu 

Qkr. Ligi Morskiej i Kolonialnej Zie 

mi Nowogródzkiej został wybrany 

dr. Adam Piasecki, dyr. Izby Skarbo 

wej w Nowogródku i były długoletni 

prezes zarządu Ork. L. Mi K w Bia 

łymstoku. 
— Š. p. api. adw. Czerniawski Borys — 

Jak już donosiliśmy 12 bm. utonął podczas 

kąpieli w rzece pod Mołczadzią apl. adw. 

Czerniawski Borys. Pogrzeb odbył się dnia 

następnego w Mołczadzi z udziałem przed- 

slawicieli palestry nowogródzkiej. Nad gro- 

bm żegnał zmarłego w serdecznych  sło- 

wach adw. Szarejko. W ub. zaś niedzielę 

odbyło się w Nowogródku w cerkwi żałob 

n* nabożeństwo, w którym udział wzięli: 

prezes Sądu Okr. Muraszko, prokurator S. 

O. Jacuński, sędziowie, adwokaci i liczne 

rzesze przedstawicieli społeczeństwa nowo- 

gródzkiego. Obecny był także ojciec zmarłe 

go, emeryt. kolejarz, któremu prezes Sądu 

zieżył wyrazy współczucia. 

$. p. Borys Czerniawski był tak wśród 

kolegów jak i zwierzchników bardzo lubia 

nym i cenionym wsp:łpracownikiem i praw 

nikiem. To też wiadomość o jego zgonie 

wywołała w mieście przygnębiające wraże- 

ae 

Wypadek jest tym bardziej smutny i za 

stanawiający, że nie jest odosobniony. Ileż 

t: bowiem rok rocznie ginie w nurtach we 

dy młodych, pełnych zapału i nadziei ludzi, 

20 po ciężkich trudach zdobyli nareszcie dy 

picm, jakieś stanowisko, ale nie nauczyli 

się zwykłej sztuki pływania. Jak wiadomo, 

w ub. roku zmarł w podobnych okoliczno 

ściach ś. p. młody sędzia Sądu Grodzkiego 

w Nowogródku Węchało. 

— Rynek został przeniesiony. Zarząd 

Miejski rozpłakafował ogłoszenie, że z dn. 

20 czerwca br. postój furmanek przeniesio 

ny został z Rynku na plac targowicy przy 

nl, Koorelickiej, zaś targowisko bydlęce prze 

niesione zostało na wydzierżw:ony plac przy 

k!. Siennej. 

  

LIDZKA 
— Walny Zjazd Obwodowy w Lidzie. 

12 czerwca rb. odbył się w Lidzie Walny 
Zjazd Obwodowy L. M. K., istniejące na 
śerenie pow. lidzkiego. 

Zjazd uchwalił jednogłośnie wysłać 
listy z podziękowaniem do b. Prezesa 
Okręgu L. M. K. p. Nacz. C. Galasiewi- 
cza za owocną współpracę oraz do no. 
wego Pana Prezesa Okręgu L. M. K. Dra 
Piaseckiego z zapewnieniem o dalszej 
wytężonej pracy na polu krzewienia idei 
i postulatów głoszonych przez Ligę Mor- 
ską i Kolonialną. 

Dłuższy referat o aktualnych najbar- 
dziej palących zagadnieniach wygłosił 
delegat Zarządu Okręgu Mgr Józef S'e- 
mek, podkreślając problem Kolonialny i 
Funduszu Obrony Morskiej. 

Imponująco przedstawia się sprawo- 

zdanie Obwodu L. M. K. w Lidzie z dzia- 
łałności w roku ubiegłym. Obwód ten pod 
względem rozrostu i prężności organiza- 
cyjnej zajmuje obecnie pierwsze miejsce 
w woj. nowogródzkim, Liczy 1621 człon- 
ków, zgrupowanych w 27 Oddziałach 
Ł. M. K. Przez okres trzech pierwszych 
miesięcy w roku 1938 potrafił zebrać w 
ramach powszechnej zbiórki Funduszu 
Obrony Morskiej na budowę ścigacza ża- 
dziwiającą sumę — dwa tysiące pięćset 
ziotych. Preliminarz budżetowy na rok 
1938 uchwalono w wysokości 12.300 zł. 

Na Zjeździe zawiązano Komitet Ho- 
norowy i Wykonawczy „Dni Morza”, któ- 

re w tym roku na terenie miasta i powia- 

tu lidzkiego zapowiadają się wspaniale 
1 uroczyście. 

Zjazd uchwalił przez aklamację wyra- 
zić podziękowanie za of'arną i owocną 
pracę ustępującemu Zarządowi z p. Sę- 
dzią Wincentym Popkowskim — Preze- 
sem, pp.: lzajaszem Kuczyńskim i kpt. Al- 
fredem Kruczyńskim — Wiceprezesami na 
czele. 

Nowe władze Obwodu L. M. K. po- 
zoslałv bez wiekszych zmian. 

  

BARANOWICKA 
— Olfwarcie i poświęcenie nowej 

świetlicy Robotniczego Instytutu Kuliury 
i Oświaty im. Żeromskiego. 19.V1 br., o 
godz. 2 pp. dokonano w Baranowiczach 
przy ul. Ogrodowej 1 w obecności przed 
stawicieli władz i członków organizacji 
otwarcia i poświęcenia nowej świetl'cy 
RIO i K. 

— Šwieto piešni w Ostrowiu. Stara- 
niem gminnego komitetu w Ostrowiu pow. 

baranowickiego w związku ze świętem 
PW i WF odbyły się następujące uroczy- 
stości: o godz. 7 strzelanie z broni mało- 
kalibrowej, o godz. 11,30 zbiórka na pla- 

cu rynkowym młodzieży szkolnej i orga- 
nizacji społecznych, gdzie odprawionym 
zostało uroczyste nabożeństwo. Następnie 
o godz. 13.30 odbyło się „Święto Pieśni”, 
na które złożyły się popisy chórów szkol. 
nych i młodzieżowych,  urozmaicane 
przez tańce ludowe. Wreszcie o godz. 15 
młodzież wzięła udział w zawodach lek- 
koatletycznych po zakończeniu których, 
wójt gm. Ostrów Orzechowski wygłosił 
do zawodników okolicznościowe przemó. 
wienia i rozdał nagrody. 

W uroczystościach wzięło udział oko- 
ło 1000 osób. 

— RZUCIŁA SIĘ POD POCIAG. 18 bm. 
na forze wileńskim w pobliżu stacji Bara- 

nowicze maszynista, prowadzący pociąg 

pośpieszny w kierunku Wilna, zauważył 
młodą dziewczynę, która rzuciła się pod 
pociąg. Zanim zdołał pociąg zatrzymać, 
nieszczęśliwa została przepołowiona. Na 
miejsce wypacku przybyła natychmiast 
policja I władze śledcze, gdzie ustalono, 
iż desperatką była Łukaszewiczówna Taisa 
lat 18, zam. przy ul. Wejewódzkiej. Od 
dłuższego czasu zdradzała ona niechęć 
do życia I nosiła się z zamiarem popeł- 
nienia samobójstwa z powodu choroby 

św. Walentego. 

° — SPŁOSZONY KOŃ POTŁUKŁ GO- 
SPODYNIĘ I ROWERZYSTĘ. Na ulicy Szo- 

sowej w Baranowiczach, spłoszył się koń 
przejeżdżającego aufa _ więziennego 

i wpadł z wozem do rowu. Siedząca na 
wozie Bartosz Maria ze wsi Kłąpiki, gm. 
Wolna, trafiła pod wóz i doznała ogól- 
nych obrażeń ciała, tak że musiano od- 
wieźć ją do szpitala w Baranowiczach. 
Poza tym został również uderzony dysz- 

lem przejeżdżający na rowerze Pełc Ste- 
fan, który doznał lekkich obrażeń ciała. 

Kolektura Loterii 
Klasowej 

Nowogródek, Piłsudsk'ego 45, tel. 127 

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

    

NIEŚWIESKA 

Е Wystawa uczniowska. Nieświeskie 
żeńskie gimnazjum krawieckie im. Mar- 
szałka Edwarda Rydza Śmigłego przy 
klasztorze, pp. Benedyktynek  urządz'ło 
wystawę prac uczenic, Wystawa cieszy się 

dużym powodzeniem. 

— Aparat kinowy w szkole w Leono- 
wiczach. Wójt gminy łańskiej, Adam G'- 
lewski zakupił aparat kinowy, który prze- 
kazał szkole powszechnej w  Leonowi- 
czach. Kierownik szkoły Lipiński Józef 
podjął się wyświetlania obrazów w oko- 
licznych wioskach, pozbawionych możno- 
ści oglądania filmów. 

— ROWERZYSTA POD SAMOCHO- 
DEM, Kroszkin Aleksander, lat 15, miesz- 
kaniec Nieświeża jadąc szosą horodziej- 
ską na rowerze wpadł pod samochód pro- 
wadzony przez Umiastowskiego Witolda. 
zam. w Warszawie. Ciężko poranionego 
chłopca Umiastowski przewiózł do szpi- 
tala samochodem. Przyczyna wypadku — 
nieostrożna jazda chłopca i nieprzepiso- 
we trzymanie się strony drogi. 

— SKOCZYŁ Z MOSTU DO JEZIORA 
RADZIWIŁŁOWSKIEGO. Z mostu na grob. 
li jeziora radziwiłłowskiego rzucił się do 
wody w celu samobójczym mieszkaniec 
Nieświeża Sztajnberg. Wypadkowi temu 
przyglądały się z grobli tłumy ludzi, i mi- 
mo, że przy moście znajduje się łódka, 
nikt nie pośpieszył tonącemu z pomocą. 
Na alarm wszczęfy na terenie koszar przez 
żonę jednego z podoficerów rzuciło się 
bez namysłu na rałunek dwóch podofi- 
cerów: Polikarp Piotrowski i Ignacy Ko- 
morek, którzy z największej głębi w od- 
ległości 150 mir od brzegu wyciągnęli 
nieprzytomnego już Sztajnberga. Przenie- 
sione do pułkowej izby chorych, po za- 
stosowaniu środków ratowniczych przez 
lekarza pułkowego, Sztajnberga z trudem 
przywrócono do życia. 

SZC UCZYŃSKA 
— Nowa świetlica Rodziny Policyjnej. 

Dzięki wysiłkom Rodziny Policyjnej przy 
współudziale miejscowego społeczeńs'wa 
w dniu 15 bm. odbyło się w Żołudku 
uroczyste poświęcenie świetlicy policyj- 

nej, 

mm „KURJER” (4484) 

spodarczych Nowogródczyzny, które mia. 
ły się odbyć w Baranowiczach w połowie 

Dzisiaj, gdy dzieci wiejskie opuszczą 
swą szkołę z „cenzurkami” w ręku, należy 

im się chwila uwagi. 
Obserwując szkolnictwo powszechne 

od zarania naszej niepodległości, z du- 
mą stwierdzić trzeba, że rozwija się ono 
z każdym rokiem dość pomyślnie, obej. 
mując przy tym dziedziny wciąż nowe, 
jak: sport, turystykę, radio itd,, które sta- 

nowią dzisiaj w świecie czynnik pierwszo- 
rzędnej wagi. 

Również rozpowszechnione czytelnict 
wo (chociaż w niedostałecznym jeszcze 
stopniu) książek i różnych czasopism na 
wsi należy zawdzięczać wyłącznie szkole 
dzisiejszej, słowem — pomimo ciężkich 
jej warunków lokalowych (lokalnych też) 
i zaopałrzeniowych w inwentarz szkolny, 
oraz pomoce naukowe — robi się wszyst- 
ko, by iść wciąż na przód z duchem czasu, 

W ciężkim tym trudzie obok dziecka 
wiejskiego idzie „ramię przy ramieniu“ 
jego wychowawca — nauczyciel, o kłó- 
rym można rzec krótko, że dotychczas — 

dobrze się zasłużył Ojczyźnie. 
Na zjeździe delegatów ZNP w sali 

Śniadeckich USB w r..1924 ówczesny in- 
spektor armii Śmigły Rydz rzekł m. in.: 

„Od was, panowie, zależy jakość rekruta”, 
Wymowne te słowa dzisiejszego Na- 

czelnego Wodza głęboko wryły się w pa 
mięć i duszę polskiaso nauczyciela, pra- 
cującego na Ziemi Wileńskiej. 

Dziecko, nauczyciel i żołnierz — to 
nasza duma narodowa, dająca gwarancję 
obronności państwa. Podkreślm to zwła- 

szcza w dobie dzisiejszej, kiedy zagad- 
nienie obronności kraju rośnie z każdym 
niemal dniem, zresztą — nie tylko u nas, 

  
    

  

Ruch budowlany we Lwowie załacza co 
waniem planu rozbudowy miasta, w gra 
odbyło się poświęcenie nowego osiedla 
skiego, przez Towarzystwo Kredytowe 
Osiedle liczy kilkadziesiąt nowoczesnych 

łączone z miastem wygodną linią komu 

w dniu poświęcenia. 

W małym lecz miło urządzonym loka- 

lu zainstalowano 3 lampowy odbiornik ra- 

diowy. Na ścianach zawieszono gustownie 

wykonane makatki, oraz godła państwo- 

we. Skromność sprzętów uzupełniały 

swym przepychem kwiaty. 

Aktu poświęcenia dokonał ks. Mi- 

chniewicz. Na poświęceniu świetlicy był 

starosta Wierzbicki. 

Komendanę powiatowy P. P. Drużba 

Jan podziękował tym wszystkim, którzy 

przyczynili się do powstania świetlicy 

oraz licznie zebranym gościom za udział 

w uroczystości, 

Po części oficjalnej wspólna fotogra- 

fia uwieczniła kilka miłych chwil, spędzo- 
nych w serdecznym nastroju 

— Oddział PCK. 18 bm. w Żołudku 

zosłał powołany do życia Oddział Pol. 

skiego Czerwonego Krzyża. Na zebraniu 

organizacyjnym było obecnych 60 osób. 

Wybrano zarząd oddziału w następują- 

cym składzie: prezes — Czetwertyńska 

Róża, wiceprezes — Sławińska Jadwiga 

i dr Jelski Kazimierz, sekretarz — Bazgie- 

rowa Irena, skarbnik — Sawicz Wincenty. 

— Posiedzenie Rady Powiatowej, W 

dniu 24 czerwca rb. odbędzie się posie- 

dzenie Rady Powiatowej. Na porządku 

dziennym znajdą się sprawy przyjęcia 

sprawozdania z wykonania budżetu admi 

nistracyjnego i Szpiłala Powiałowego za 

kowego, oraz najbardziej paląca sprawa 

— powołanie do życia KKO. 

WILEJSKA   rok 1937/38 uchwalenie budżetu dodat- 

— Wielkie zapotrzebowanie na stola- 

rzy. W związku z ostrymi zarządzeniami 

Wielka konferencja gospod. Nowogródczyzny 
odbędzie się we wrześniu 1938 r. 

Jak słychać, termin wielkich narad go- lipca br., zostały przesunięte na wrzesień 
1938 r. z powodu okresu wakacyjnego 

Zakończenie roku szkolnego na wsi 
lecz na całym świecie. 

| gdyby te trzy elementy: dziecko, 
nauczyciel i żołnierz były instytucjami — 
można było by je zaliczyć wówczas do 
rzędu — wyższej użyteczności w pzń- 
stwie. 

Wróćmy jednak do tematu. 
Dzisiaj dzieci wiejskie opuszczają szko 

łę i niejeden nauczyciel — wychowawca 
rzeknie do nich: 

Kochane dzieci! Wiem, że za chwilę 
na pożegnanie ze mną i ze szkołą zanu- 
cicie ulubioną swą pieśń: „Upływa szybko 
życie”... zanim jednak to nasłąpi — zwra 
cam się w pierwszym rzędzie do tych. 
którzy kończą szkołę, żegnając się z nami 
na zawsze. Pamiętajcie, že to coście tu 

przez siedem lat słyszeli, niech służy na 
pożytek wam, rodzinie waszej i groma- 

dzie, a przez to samo i całemu państwu. 
Niech was Bóg ma w swej opiece! 

* 

Wędrując po kraju widziałem sporą 

ilość budujących się gmachów szkolnych, 

które na jesieni zostaną oddane do 

użytku. 
Jest to powód do wielkiej radości, że 

na Ziemi Wielkiego Marszałka powstają 

coraz ło nowe strażnice polskiej kulłury 

Jego Imienia. . 
Niechaj więc rok szko!ny 1937/38 kon. 

czy się dzisiaj jak najradośniej, niechaj 
rozbrzmiewa żywe słowo i pieśń małych 
serduszek po wioskach i borach. 

Zanim zaś klasy opustoszeją — życzy- 
my wszystkim dzieciom i nauczycielstwu 
— wesołych wakacyj!   Jan Hopko. 

Wielki Lwów 

  

raz szersze kręgi w związku z wykony- 

nicach tzw. „Wielkiego Lwowa”. Onegdaj 
zbudowanego obok dworca Łyczakow- 

Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. 
domów, posiada własne ulice i jest po- 

nikacyjną. Na zdjęciu — fragment osiedla 

zarządu miejskiego w sprawie uporząd- 
kowania domów, płotów i budynków go- 
spodarczych, wzrosło ogromnie zapofrze- 
bowanie na siły fachowe do szalowania 
domów i malowania obejść na wskazane 
kolory. 

Zostali zatrudnieni nietylko mniej i 
więcej zdatni fachowcy z Wilejki, ale i 
ze wszystkich pobliskich wiosek. 

— Oliarował 100 zł na akcję koszy- 
, karską. Jeden z obywateli Wilejki wręczył 
kierownikowi szkoły koszykarskiej 100 zł, 
jako dar na wzmożenie akcji koszykar- 
skiej w powiecie, prosząc o zachowanie 
w tajemnicy nazwiska. Należy nadmienić, 
iż hojny ofiarodawca należy do ludzi cięż. 
ko pracujących na skromne pobory. 

: POLESKA 
— Zmiany w Sądov:nictwie. Ostatnio 

do Sądu Okręgowego w Pińsku zostali 
przeniesieni sędziowie: p. Chojnowski z 
Baranowicz, p. Noniewicz z Kobrynia i p. 
Szczepkowski z Chełma. 

Podana przez nisktóre gazety wiado- 
mość o przeniesieniu pp. wiceprokuratcra 
Petrusewicza i sędz. śl. Kuczyńskiego oka 
zała się przewczesną. 

— Wojewódzka Rada Łowiecka w Piń- 
sku. 29 bm. w sali konferencyjnej Słarost- 
wa odbędzie się posiedzenie Wojewódz- 
kiej Rady Łowieckiej pod przewodnici- 
wem łowczego wojewódzkiego ks. Karola 
Radziwiłła. 

Przedmiotem obrad Rady będzie kwe- 
słia urządzenia pawilonu myśliwskiego na 
II! Jarmarku Poleskim, 

    

Polemika 
Nawiązując do notatki p. t. „Kto co wo 

czwartkowym  N-rze 

dodam, że istnieją 

li*, umieszczonej w 

„Głosu Narodowego *, 

przeciwności nie tylko jakości i zamasko- 

wań, lecz także i walczący, konkretną bro 

nią z konkretnym wrogiem obok takich, któ 

rych ciosy trafiają w próżnię. Ponieważ p. 

Wacław Olszewski, autor powyższej notat 

ki, z racji artykułu mego p. t. „Rozmewa o 

testrze' (Kurjer Wiłeński', z dnia 8 czerw- 

ca 1938 r.) stawia mi zarzuty nierzeczowe i 

uieodpowiadające temu, co napisałam, poma 

wiając mię np. o obronę wierszy Bujańskie 

go, podczas gdy ja stwierdziłam jedynie, iż 

ujemna ocena bezwartościowej poezji nie da 

je nam jeszcze podstaw do odsądzania auto 

ra od czci i wiary, jako człowieka itd. 

zamiast polemizować z nim, poprzestaję na 

krótkim wyjaśnieniu swego stanowiska, któ 

ce po zdeformowaniu go przez p. Olszew- 

skiego mogło być opacznie zrozumiane 

grzez mniej krytycznych czytelników obu 

p'sm. 

1-0 Napisałam ww. artykuł li tylko w 

celu podsumowania plusów i minusów bu- 

rzy jaka się rozpętała ostatnio w Wilnie na 

temat spraw teatralnych. Nie moja w tym 

wina, że minusów było znacznie więcej, że 

wypadki te ukazały duży (ilościowo) odłam 

katolickiego Wilna w świetle zgoła nieko- 

rzystnym. 

2-0 Jednakże i wśród katolików jest spa 

ro takich, co sprawę tę traktowali bardziej 

po ludzku, z większym umiarem i rozsąd- 

kiem i nie podzielali tego stanowiska by nie 

fertunną — ale. wyraźnie pozbawionej na- 

pęcia złej woli — bynajmniej nie „wysoce 

erotycznej” (słowa odezwy) wiersz — mu- 

siał spowodować dyskwalifikację moralną 

jego autora. Tacy najwyżej pobłażliwie mog 

I: traktować bezmyślnie zbiorowe protesty, 

do których zresztą nie przyłączyły się na 

wet organizacje o wyższym poziomie ogól- 

rym jak np. „Związek Inteligencji Katolic 

kiej” i in. 

3-0 Poza opinią Ojca Św. wygłoszoną ex 

Cethedra, ani orzeczenia komisyj synodal- 

nych, ani żadne inne oświadczenia czynni- 

kćw kościelnych. Same przez się nie mają 

jeszcze mocy wiążącej. Można będąc katoli 

kiem — ustosunkować się do nich krytycz 

pie, nie rezygnując z myślenia, można być 

katolikiem — nie wyrzekając się indywidu 

zlnego stosunku do spraw jakie nam życie 

rarzuca, podobnie jak również można być 

katolikiem, przyjmując a priori wszystko, co 

kclwiek nam podaje nasza bezpośrednia wła 

dza kościelna. To ostatnie wygląda nawet 

łŁdnie i dobrze świadczy o karności orga 

n'zacyjnej, ale niestety nie dla każdego się 

nadaje. 
Maria Alexandrowiczowa. 

Na prośbę autorki stwierdzamy, że po 

powyższe uwagi stanowiące jej indywidu 

alny pogląd redakcja otrzymała w sobotę 

18 bm., a zamieszcza dopiero dzisiaj z 

opóźnieniem wywołanym przyczynami 

technicznymi. Red. 

Drobne nieporozumienie 
Mały Jurek przybiegł ze szkoły do do- 

mu, zadzwonił kilka razy gwałtownie do 

mieszkania, jakby się paliło, a gdy mu 

otworzono drzwi, wpadł jak burza do po 

koju i, zapomniawszy zdjąć czapkę, za- 

wołał już od progu triumfalnie: 

— Mamusiu, mam piątkę, mam piątkę! 

Mamusia, oczywiście, wycałowała Jur- 

ka, dała mu złotówkę na kino i zaczęła 

wypytywać o szczegóły wielkiego ewe- 

nementu. 
Wiem rozległ się powłórnie dzwonek 

u drzwi wejściowych. To powracał z biu- 

ra ojciec Jurka, inżynier M. Po przyw tar 

niu, inżynier rzekł do żony: 
— No, podziękuj mil 

— Za co? 

— Przyniosłem ci piątkę. 

— Co, czy i ty miałeś dzisiaj egzamin? 

— Jaki znów egzamin? Kupiłem ci po 

prostu w prezencie „piątkę” losu do 

pierwszej klasy czterdziestej drugiej Lo- 

terii Klasowej. 
— Dziękuję ci bardzo! — inżyniero- 

wa roześmiała się wesoło. — Mam w'ęć 

dziś dwa miłe prezenty, bo i Jurek przy” 

niósł dziś piątkę ze szkoły. е 

— Brawo! Ale wobec tego i jemu 518 

należy nagroda. Jutro przyniosę drugą 

„piątkę” losu, jako upominek dla Jurka: 

Może już w ciągnieniu, które rozpoczyna 

się 22 czerwca padnie na jego numef 

wygrana. ; 1 

— To sobie kupię zaraz rower i narty 

— zawołał rozradowany Jurek. 

wOŁOŻYŃSKA 

— Zlot harcerzy. W dniach od 18 8 

20 bm. odbywa się w Wołożynie ZA 

drużyn harcerskich szkolnych i pozaszko 

nych z całego powiatu wołożyńskiego: |, 

zlot przybyło przeszło 400 harcerzy M 2 

cerek, którzy rozbili swe obozy na Fl 

lach, koło kolonii urzędniczej. Obóz pp 

życiem, śmiechem i pieśnią, to o A 

nie jest odwiedzany przez piesza A 

Wołożyna. W niedzielę hufce c: 

wzięły udział w procesji Bożego V! 

która w Wołożynie została przełoż 

z czwariku na niedziele.



  

     
    

     

     

  

   
   

       

Dziś (21.VI) 
4-ty dzień 

ORTEERZ TER TWFTS RED TOWA 

KRONIKA 
WILEŃSKA 

DYŻURY APTEK: 
Dziś w nocy dyżurują 

upteki: 
Chomiczewskiego (W. Pohulanka (25); 

Miejska (Wileńska 23); Turgiela (Niemiec- 
ka 15); Sokołowskiego (Tyzenhauzowska 

)ly1) i Wysockiego (Wielka 3). 
‚ Ponadto stale dyżurują następujące 

apteki: Paka (Antokolska 42); Szantyra 
(Legionów 10) i Zajączkowskiego (W;łol- 
dowa 22). 

RZ 

nałępujące 

URZĘDOWA. 
23 I 24 bm. z powodu świąt łotew- 

skich, wileński konsulat łotewski będzie 
nieczynny. 

MIEJSKA. 
— 30 bm. posiedzenie Rady Miej- 

skiej. Projektowane na 23 bm. posiedze- 
nie Rady Miejskiej w terminie tym nie od 
będzie się. Magistrat postanowi! adroczyć 
je do 30 bm. Będzie to ostanie plenarne 
posiedzenie Rady Miejskiej przed feriami 
letnimi. 

— Przygotowania do jarmarku zielar- 
skiego. Prace przygotowawcze do urzą- 
dzenia jarmarku zielarskiego z okazji kier 
maszu św. jańskiego są już na ukończeniu. 
Wileńska Izba  Przemysłowo-Handlowa 
organizuje także 24 i 25 bm. w lokalu 
Propagandy Turystyki zielarskie stoisko 
propagandowe, które ma ułatwić nawią- 
zanie bliższego kcnłakiu między firmami 
zielarskimi a szerokim ogółem odbiorców. 

Zainteresowanie jarmarkiem jest duże. 
Dotychczas zgłosiło się kilkanaście firm 
zielarskich. 

— Nowa jezdnia na ul. Grochowo-Zbożo 
wej. Zarząd miasta postanowił w najbliž- 

| 

List de Redakchi 
W „Słowie” z dnia 15 bm. ukazała się 

notatka p. t. „Istnieje czy nie istnieje?", w 
której poruszono sprawę rozłamu wśród sta- 
roobrzędowców i wyrażono zdziwienie z 
punktu, że w Wilnie i na terenie Wileńszczyz 
my istnieją jakoby niezalegalizowane gminy 
wyznaniowe staroobrzędowców. W związku 
z tą notatką zainteresowani nadesłali nam 
Ust treści następującej: а: 4 

Wielce Szanowny Panie Redaktorze! 
Uprzejmie prosimy o łaskawe umiesz- 

czenie w swoim poczyinym Piśmie niniej- 
szego listu — odpowiedź na artykuł za. 
mieszczony w „Słowie” dn. 15.VI, 38 r. 
pł. „lstnieje czy nie istnieje": Pozwolimy 
sobie wyjaśnić, że aufor podanego wyżej 
artykułu nie przypominając sobie Konsty- 
łucji, nie hamującej rozwoju religii, za- 
pomniał chwilowo, że grupa różnych wy- 
znań nie może twożyć jednego wyznania, 

Nieprawdą również jest, że kilka 
„przedsiebiorczych“ osėb utworzyło gru- 
pę i nawiązała kontakt z Białokrynicką 
Hierarchia, mającą swą stalą rezydencję 
poza granicami państwa polskiego. Praw- 

‚ 9е natomiast jes! to, że Staroobrzędowcy 
posiadający Hierarchię Duchowną, na zie- 
miach Rzeczypospolitej, kierują się starą 
| właściwą tradycją o czym potwierdzają 
zapiski archiwalne, m. Warszawy, cmen- 
tarz Świątyni i wszystkie właściwe ob- 
sządki liturgiczne. 

W prawdzie uznajemy Metropolitę 
mającego swą sfałą rezydencję w Rumu- 
nii, lecz jest fo osoba duchowna, mająca 
pełne kwalifikacje i powołana z woli ca- 
łego, jeśli można tak powiedzieć, narodu 
wyznania Staroobrzędowego — nie świec 

| ka — nie samozwańcza. Uznajemy ludzi 
"b duchownych nie świeckich upoważnio- 

nych do odprawiania nabożeństw, spo- 
wiedź i Komunię i Św. Mszę (niestety nie 
spotyka się tego w innej grupie) jest to 
dowodem, że kroczymy po linii świętych 
pomazańców Chrystusa, Soborów Po- 
wszechnych i Św. Kanonów Kościoła. 

Ё Chcemy więc zapytać się: czyja „gru- 
_ pa” zboczyła z drogi właściwego wy- 

znania? 
| Należymy do warszawskiej parafii, na 

_ czele której słoi ksiądz Dorofiej Rancew, 
_ nie zaś sięgamy po stu procentową opie- 

_ kę zagranicy. 
O Prawdą jest, že ubiegaliśmy się o za- 

_ twierdzenie u odnośnych władz Naszej 
_ Gminy Wyznaniowej, o prawo odprawia- 

Nia nabożeństw, lecz nieprawdą jest, że 
_ £zynniliśmy to dla umożliwienia dawania 
_ Fozwodów, przeciwnych naszym Św. Ka- 
nonom. 

Podajemy również do wiadomości 
zanownemu autorowi artykułu „Istnieje 

“žy nie istnieje”, że zarząd wybraliśmy 
la lokalnego porządku i d'a ogólnie po- 

 lrzebnego spokoju, nie zaś dla korzyści 
- ukilku przedsięhiorczych jednostek”. 

Opierając się na dawnych Soborach 
 „Owszechnych, wszelkie zarzuły jako nie 
% AŚciwe | niczym nieuzasadniona sta- 
"owczo odpieramy. 

8 Praskowia Morozcwa 
Aleksander Bacmanow. 

  

   

    

    

Wyścigów 
    
   

  

Hotel EUROPEJSKI 
Pierwszorzędny Ceny przystępne 
Telefony w pokojach. Winda osobowa 

  

  

szym czasie wybrukować jezdnię ulicy Gro- 

ciowo - Zbożowej. 

SPRAWY SZKOLNE. 
Zakończenie roku szkolnego w 

Szk9le Doksztłłcającej Zawodowej. W 
Szkole Dokształcającej Zawodowej Wileń 
sko-Nowogródzkiego Instytutu Rzemieśl- 
niczego w Wilnie odbyło się uroczyste 
zakończenie roku szkolnego. Rozdano 
świadectwo ukończenia szkoły 120 ucz- 
niom rzemieślniczym. Prawo zdawania 

egzaminu  czeladniczego zdobyło 43 
dziewcząt i 77 chłopców. 

Podczas uroczystego rozdania świa- 
dectw przez dyrektora szkoły przemawia- 
li: dyr. Sochaczewski Julian, w imieniu 
Rady Pedagogicznej, ks. prefekt Błażew- 
ski Ignacy oraz nauczyciel Bartoszewicz 
Gustaw, w im. Wil.-Nowogródzkiego In- 
stytutu Rzemieślniczego i Izby Rzemieśl- 

niczej dyr. Niemiec Aloizy, w im. rzemio- 
sła — wiceprezes Zw. Rzemieśln. Chrze- 
ścijan Piotrowski Władysław, w im. Komi- 
tełu Rodzicielskiego — praz. Sienkiewicz 
Edward. 

Uroczystość zakończona została wie- 
czomicą taneczną, na której absolwenci 
szkoły ochoczo bawili się prawie do rana. 

— Egzamin eksternów z 6 klas w je- 
sieni. Kuratorium Okręgu Szkolnego Wi- 
leńskiego podaje do wiadomości, że eg- 
zamin eksłemów z kursu sześciu klas gim. 
nazjum ośmioklasowego (dawnego ustro- 
ju) odbywać się będzie jeszcze w ciągu 
1938/39 roku szkolnego w Państwowym 
Gimnazjum im. Kr. Zygmunta Augusta w 
Wilnie. Najbliższy egzamin odbędzie się 
we wrześniu 1938 roku. Zgłoszenia nale- 
ży kierować bezpośrednio do Dyrekcji 
wymienionego gimnazjum. 

— Dwuletnie Żeńskie Liceum Gospo- 
darcze przygotowuje absolwentów do 
prowadzenia i organizowania gospo- 
darstw zbiorowych i rodzinych. Egzamin 
wstępny 22 bm. Informacji udziela Sekre- 
tariał Liceum w Wilnie, Bazyliańska 2—19, 
godz. 10—12, 

MOTEL — 
„ST. GEORGES" 

w WILNIE ' 
Plerwszorzędny. = Ceny przystępne 

Telefony w pokojach 

  

SPRAWY SZKOLNE 

— W roku szkolnym 1938/39 przy 
Uniwersytecie Stefana Balorego w Wilnia 
otwiera się Państwowe Liceum im. Jana 

i Jędrzeja Śniadeckich dla młodzieży mę 
skiej. Zwierzchni nadzór nad Liceum spra 
wować będzie Rektor USB. Zgłoszenia 
na wydziały: humanistyczny, matemałycz 
no-fizyczny i przyrodniczy przyjmuje do 
22 czerwca br. i informacji udziela kance- 
laria Liceum, ul. Bakszta 15, tel. 28-28, 
„codziennie w godz. 10—12. 

. ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Walne zebranie Wileńskiego Antomo 

bilklubu. Wobec zatwierdzenia przez władze 

nowego Statutu W. A., Zarząd zawiadamia, 

że 21 bm. 1938 r. o godz. 20 w lokalu towa 

rzyskim W. A. przy ul. Mickiewicza 24, od- 

będzie się walne zgromadzenie W. A. 

— Sekretariat Generalny Zrzeszenia Le- 
karzy USB powiadamia swych członków, że 
w dniu 21 bm. odbędzie się zebranie mie- 

s'ęczne w Izbie Lekarskiej, o godz. 20,30 z 

następującym porządkiem dziennym: 1 Prof. 

dr. WI. Jakowicki wygłosi odczyt „O refor- 
icie studiów lekarskich, 2) komunikat w 

sprawie nowelizacji ustawy o praktyce le- 

karskiej. Obecność członków konieczna. 

100 zł na LOPP 
Ku uczczeniu Imienin p. Dyrektorki Gim- 

nazjum im, ks. A. J. Czartoryskiego w*Wil- 

rie, p. Janiny Bohdanowiczówny — Bratnia 

Pomoc ofiarowała na LOPP — 100 zł (sto 
zł) na ręce p. Kościałkowskiej. 

G'znat w śm etniku 
Podczas oczyszczania śmiefnika w 

podwórzu przy ul. J. Klaczki 15 znaleźli 
robotnicy pocisk artyleryjski, Pocisk został 
oddany do dyspozycji władz wojskowych. 

[e]. 
KIA AAAIJAAAAAAAAAAKAAAKASAAASAAA BA LAS 

Teatr muzyczny „LUTNIA* 

Dziś o godz. 8.15 wiecz. 

Występy Janiny KULCZYCKIEJ 

i MIŁOŚĆ CYGAŃSKA 
4 Ceny propagandowe   FYYYYYYVYYYYYYYYYYVYYYYYYYYYVYYYTYTSEYV7TYV:V" 

konnych 

  

„KURJER” (4485) 

  

na torze w Poś ieszce z TOTALIZATOREM 
Początek o g. 16.30 p.p. Następne i 26.VI 

EEE     

wyścigi w dniach 23 

      

Dyrektor Kielanowski wyjechał 
ma poszukiwanie nowego zespołu zriystycznego 

Po kilkudniowym pobycie w Wilnie i 

podpisaniu umowy dzierżawnej wyjechał w 

dniu wczorajszym do Warszawy, Krakowa, 

Poznania i innych większych miast Polski 

ncwy dyrektor teatrów miejskich dr Pobóg 
Kielanowski. 

Podróż dyrektora Kielanowskiego pozo 
staje w związku z angażowaniem nowego 

personelu artystycznego na nadchodzący se 
zen teatralny. Jak już donosiliśmy, dyr. Kie 
i+nowski częściowo zespół już skompleto- 
wał, mimo trudności na jakie był narażony 
na skutek spóźnionego nzyskania dzierża- 

wy teatrów. Mimo to, jak zapewnia, dyrek 

ier Kielanowski, zespół będzie na dobrym 

poziomie artystycznym. 

Sprawy repertuaru zostały również już 

zełatwione. Repertuar na najbliższy okres 

zcstał już opracowany i będzie przedmiotem 

cbrad najbliższego posiedzenia Komisji Te 

atralnej, która odbędzie się w początkach 

s'erpnia. Na posiedzeniu tym dyr. Kielanow 

ski zaznajomi członków Komisji ze swymi 

panami na najbliższe miesiące nowego se 

zemu teatralnego. 

Zatarg dyr. Szpakiewicza z Manistraiem 
rozpatrzony będzie na dzisie's 

Donosiliśmy już o zatargu, jaki wynikł 
m'ędzy dyr. Szpakiewiczem a' Nagistratem 
w sprawie budynku Teatru Letniego. Jak wia 

demo Zarząd Miejski na skutek złego stanu 
tego budynku postanowił go znieść i nie u- 
dzielił zezwołćnia na odbywanie w roku bie 

żacym przedstawień. 
Tym stanem rzeczy Dyrekcja Teatru Miej 

skiego poczuła się skrzywdzoną, ponieważ 

zym posiedzeniu Zarz. Miejsk. 

w sezonie letnim granie w dalekopołożonym 

teatrze na Pohulance przynosi stale deficyt, 

widownia zaś po większej części świeci pust 

ksmi. 

W sprawie tej dyrektor Szpakiewicz wy 

stosował na ręce prezydenta miasta memo- 

riał, który, jak się dowiadujemy, będzie 
przedmiotem obrad dzisiejszego kolegialne 
go posiedzenia Magistratu. 

LL LS i 5 r k a 

Alzackie šwieto kostiumowe w Wissembourgu 

  

Zdjęcie przedstawia fragment -z_tradycyj 
zackim mieście Wissembourgu, 

przerwy tańce 
  

nego święta kostiumowego w starym al- 
Na placach i ulicach miasła odbywają się bez 

  

zackich regionalnych strojach. 
      

  

Wiadomości radiowe 
BZIESIĄTA ROZGŁOŚNIA POLSKIEGO 

RADIA. 

Baranowicze na końcowym montażu. 

Jak się dowiadujemy dziesiąta rozgłoś- 
nią Polskiego Radia w Baranowiczach roz- 
pocznie w niedługim czasie próby elektrycz 

nego obciążenia zespołów aparatury nadaw 

czej. Po tych wstępnych przygotowaniach 
rozgłośnia przejdzie do prób nadawania 

wewnętrznego, aby przygotować się technicz 
Lie całkowicie do pierwszych tarnsmisyj 
pióbnych około 1 lipca br. 

W chwili obecnej aparatura nadawcza 
zaajduje się na końcowym montażu. Na u- 
kcńczeniu jest również budowa masztu stą 
luwega o wysokości 141 mtr. Maszt barano 
wieki w konstrukcji swej podobny jest do 
masztu — anteny Rozgłośni Toruńskiej i w 
pierwszym okresie działalności programo- 
wej Baranowicz będzie funkcjonował na 
tych samych zasadach technicznych. Barą- 
nowicze pracować będą z mocą 50 kw w an 
tenie przy zastosowaniu frekwencji 520 kc/s 
— 578 mtr. 

ADA SARI ŚPIEWA DLA. RADIOSŁUCHA- 

CZY. я 
We wtorek, dnia 2ł czerwca o godz. 22 

wystąpi przed mikrofonem Polskiego Radia 
znekomita śpiewaczka Ada Sari. Radiosłu- 
cłacze bez wątpienia przywitają z radością 
duwno niesłyszaną artystkę, która wykona 
w'rtuozowskie arie operowe. Poza tym w 
programie pieśni Friemanna, oraz popiso- 

We utwory swego repertuaru, jak Straussa 
wale „Odgłosy wiosenne" i ezardasz z „Zem- 
sty nietoperza* i inne.   

    

Przed kilku dniami na szkodę Marii 
Rucińskiej skradzieno platynowy zegarek 
znacznej wartości. Policja poszukując 
skradzionego zegarka, przeprowadziła 
rewizję w mieszkaniu pasera Eliasza Ra 
ciszy (Straszuna 13] gdzie w potajem- 

12-!efni chłoniec skradł platynow” zsqarek 

KUPUJEMY APARATY DETEKTOROWE. 
Wszystkich naszych czytelników, którzy 

zamierzają nabyć aparaty detektorowe cze 
ka niebywała okazja. Za zł. 17 gr 50 będą 
mogli kupić detektor z całkowitym komple 
tem i materiałem instalacyjnym, a więc ze 
s'uchawkami, anteną, przełącznikiem i in- 
nym drobnym materiałem. Obniżkę cen zor 
genizował Społeczny Komitet Radiofoniza 
e/i Kraju w Wilnie, w ramach 18 dni tanich 
odbiorników (od 20 do 30 czerwca b. r.). W 
tym terminie zos!:ły znacznie obniżone ce 
ny odbiorników świetlicowych bateryjnych 
(trzylampowych, dwuobwodowych, na no- 
woczesnych dwuwoltowych lampach). Bliż 
szych informacyj udziela Sekretariat Komi 
tetu, Wilno, Miekiewicza 22. 

AA AŁAZAŁAA ŁA AKA AAAA KAD E a Ake AA AAA A 

Teatr m. NA POHULANCE 
NŚ ZO 
Dziś o aodz 8.70 wiecz. 

MĄŻ Z GRZECZNOŚCI 
Premiera 

*FERYFYYYYYYWYYYTYTYYYWYTYYTYTYYTYT 

Matka z dwoją'em 
dzieci rażona pierunem 

18 bm. nad Wołdaciszkami, gm. ra- 
duńskiej, przeszła gwałtowna burza, w 
czasie której piorun uderzył w dom mie. 
szkałny. Żona gospodarza, Sfanislawa 

У 

| Szabrońska, z dwojgiem dzieci uległa po- 
rażeniu. Dzieci zdołano uratować, matka 
zaś zmarła. Znatdułacw sie w pobliżu do- 
mu Bronisław Buczyński doznał również 
kontuzji ciała. z 

   

nej skrytce zegarek znaleziono. 
Racisza zeznał, że zegarek nabył od 

dwunastoletniego W. Wysockiego. Chłop 
ca zatrzymano i przesłano do Izby Zat- 
rzymań. (c). 

Wynaadsk motocyklowy 
Przy zbiegu ułicy Mickiewicza i Ta- 

farskiej wywrócił się motocykl. Motocyk 
lisfa Piotr Rymsza (3 Maja 15) doznał 

ogólnych poiłuczeń. Pogotowie rafunko- 
we, po udzieleniu m upierwszej pomocy, 

przewiozło go do domu. te). 

  

RADIO 
WTOREK, dnia 21 czerwca 1988 r. 

6.45 Gimnastyka. 7.00 Dzienmk poranny. 

7.15 Muzyka poranna. 8.00 Muzyka wakacyj 

na. 8.55 Program na dzisiaj. 900 Р zerwa. 

11.00 Audycja dla poborowych. 11.20 Utwo 

ry popularne. Rewie piosenkarzy). 11.37 Syg 

nał ezasu i hejnał. 12.03 Audycja południa 

wa. 13.00 Kompozytorzy w roli dy'ygentów. 

Piosenki francuskie. 14.00 Muzyka popular 

na. 14.13 Komunikat Zw. KKJ. 14.15 Przer 

wa. 15.15 Zagadka geograficzna — audycja | 

dła dzieci starszych. 15.35 Przegląd aktaul 

ności finansowo - gospodarczych. 15.45 Wia 

domości gospodarcze. 16.00 „Wesołe migaw 

ki“ — koncert rozrywkowy. 16.45 „Po pei 

nińskich zakolach Dunajca" — opowieść. 

17.00 „Okolice Druskienik'* — pogadanka tu 

rystyczna Władysława Laudyna. 17.00 Utwo 

ry skrzypcowe w wyk. Wanda Halka - Le 

dóchowska. 17.30 Popularne utwory w wyk. 

wielkich orkiestr. 17.55 Pregram na środę. 

18.00 Koncert żab — pogadanka. 13.10 Utwo 

ry kompozlytorów francuskich w wyk. Gert 

rudy Konatkowskiej. 18.45 „O Rraminie, ty 

grysie i sześciu sędziach"* — baśń hinduska. 

19.00 Koncert kameralny. 19.20 Popadanka 

aktaulna. 19.30 „Podróżujemy”* =: ksńtert 

rozrywkowy. W przerwach: Trzy parotie ; 1 

wieści egzotycznej: „Rozbitki z Dorady*; 

„Modny romans“ — „Czerwony morderca". 

20.45 Dziennik wieczorny. 20.55 Prgadanka 

aktaulna. 21.00 Audycja dla wsi: „Chore o- 

czy to wiełka bieda" — pogadanka Dr Marii 

Kołaczyńskiej. 21.00 „W žartob' wem ryt“ 

mie“ —lekka audycja muzyczno - bwna. 

21.50 Wiadomości sportowe. 2200 Rec'tal 

śpiewaczy Ady Sari. 22.30 Wileńsks wiado 

mości sportowe. 22.35 Koncert solistów 23 00 

Ostatnie wiadomości i komunikaty. 7405 Za 

kończenie programu. 

ŚRODA, dnia 22 cezrwca 1938 r. 

11.00 Audycja dla poborowych. 11.20 I. 

; Utwory Zygmunta Noskowskiego i Włady- 

  

sława Żeleńskiego. II. Piosenki! francuskie. 
11.57 Sygnał czasu i hejnał. 12.03 Audycja 

południowa. 13.00 I. Utwory kameralne i 

IL. Z oper Moniuszki. 14.00 Muzyka popu- 

larna. 14.15 Przerwa. 15.15 „Popołudnie u 

speakera — prowadzi Karol Wyrwicz - Wi 

chrowski. 15.45 Wiademości gospodarcze. 

16.00 Zespół harmonistów Kazim erza Englar 

da. 16.45 odczyt wojskowy. 17.00 „Hrab.na 

Abbegg' — audycja słowno muzyezna w op 

rzcowaniu Sergiusza Komtera i Antoniego 

Koncewicza (wznowienie). 17.45 Z naszego 

kraju: „Kolonia Wileńska* — pogadanka. 

11.55 Wileūskie wiadomości sportowe. 18.00 
Rezerwat Zamoszański — pogadanka. 18.10 

Recital śpiewaczy Arno Niitof. 18.40 „Gene 

rał Bonaparte" — nowela Anatola France'a. 

18.55 Recital skrzypcowy Stanisława Jarzęb 

skiego. 19.20 Jogadanka aktualna. 19.30 „Z 

dziejów walca“ — koncert rozryw"owy. 

W przerwie: Anegdoty „O Janie Straussie". 

20.45 Dziennik wieczorny. 20.55 Pogadanka 

aktuałna. 21.00 „Przechadzka po  wysta- 

wach szkolnych" — pogadanka Wandy Boye 

21.10 „Chopin a Polska Ziemia'. 21.55 Wia 

domości sportowe. 22.05 Koncert symfonicz 

ny. 23.00 Ostatnie wiadomości i komunika 

ty 23.05 Zakończenie programu. 

UWAGA! Program rozpoczyna się o go 

dzinie 11 z powodu kontroli anteny na stą 

cji nadawczej. 

TEATR I MUZYKĄ 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE 

— Premiera. Dziś we wtorek dnia 21 

czerwca 1938 r. o godz. 8.30 wiecz. — w Te 

astrze Miejskim na Pohulance ódbędzie się 

premiera doskonałej komedii w 3 aktach 

Abrahamowicza i Ruszkowskiego p. t. Mąż 
z grzeczności', w której biorą udział pp. Bil 

Tng. Michalska, Oranowska, +Szpakiewiezo- 

wa, Dzwonkowski,” Jaglarz, , Koczanowicz, 

Kozłowski, Szaszewski, Surowa-'i Woźniak. 

W roli głównej Dzwonkowski. Reżyseria M. 

Szpakiewicza. Oprawa dekoracyjna K. i J. 

Golusów. 

— Wieczór pieśni i humoru. Dnia 23 

czerwca r. b. o godz. 8.30 wiecz. — w Te- 
atrze na Pohulance odbędą się gościnne wy 
stępy: pp. Zimińskiej — znakomitej piosen 

Ksrki Teatrów Warszawskich i Mieczysława 

Fogga — laureqfa konkursu Polskiego Ra- 

Gia. W programie parodie, pieśńi i piosen 
ki, przy fortepianie Tadeusz Syg.etyński. 

— Objazd Teatru Miejskiego w Wilnie. 

Teatr Miejski w Wilnie wkrótce wyrusza w 

cbjazd ż doskonałą komedią Bus Feketego 

„Jan“, cieszącą się bardzo wiełkim powo- 

dzeniem w Wilnie. 

TEATR MUZYCZNY „ŁUTNIA* 

— Ostatnie przedstawienia zespołu. „Mi- 

łość Cygańska* po cenach propagandowych. 

Dziś o godz. 8 m. 15 grana będzie po ce- 

nach propagandowych romantyczna operet 

ką Lahara „Miłość Cygańska* z J. Kulezyc 

ką i K. Dembowskim w rolach głównych 

„Wiktoria i jej huzar%. Jutro ukaże się 

wspaniała operetka Abrahama „Wliktoria i 

jej huzar* w wykonaniu całego zespołu ar 

tystycznego, który w przyszłym tygodniu 0- 

puszcza Wilno, udając się na występy do 
Krynicy.
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Hydrauliczne hamulce. 

Obym 
Wyłą.z.ia sprzecaż rejonową 

„ AUTOTECHNIKA" 
Wiino, Wileńska 23, tel. 11-16. 
    

„KURIER“ [4486] 

  

  

                        Id į 
Już ukazały się nowe modele samochodów OPEL 
1938 (Olympia i Kadett), odznaczające się nie* 
spotykanymi dotychczas w swojej klasie zaletami. 
Dzięki niezwykle mocnej konstrukcji, samochody 
OPEL 1938 są niezastąpione na polskie drogi. 

aAdE 
rewelacją nowego sezonu... 

Piękna karoseria © nowoczesnej, opływowej 
linii, obszerne, wygodne wnętrze, duże pomie- 
szczenie na bagaż — oto niektóre cechy cha* 
rakterystyczne tych mowych samochodów, 
będących rewelacją nadchodzącego  «ezonu. 

  

i 

  

US ACZ AE) 

OLYMPIA 
ь Moc silnika: 37 HP | Moc silnika: 23 HP 

Ilość cylindrów: 4 | Ilość cylindrów: 4 

Pojemność cylin- | Pojemność cylin- 
drów: 1,5 ltr. drów 1,1 ltr. 

Niezależne zawieszenie przednich kół. 
Stalowa samonośna karoseria 

Uroczystość polsko-amerykańsko-litews«a 

  

W Wilkes Barre w słanie Pensyłwania,w, sposób pię“ny i oryg nalny uczczono 
wspaniałą uroczystością porozumienie polsko-litewskie. Na zdjęciu fragment z tej 
uroczysłości, a mianowicie personiłikacjazgody polsko-litewskiej. Stany Zjednoczo 
ne przedstawia p. Dorothy James, córkakandydata na gubernatora stanu, która 
proklamuje zgodę i- porozumienie. Polskę wyobraża wybrana przez ludność polską 
słanu Pensylwania p. Irena Lester, zaś symbolem Litwy jest p. Eleonor Pikitis, wybra. 

ha przez ludność litewską» Wyoming Vallev. ; 

MA, 

RE RTUN ANARCHY AAAA RAA RE 

    

  

Przetarg 
Zarząd Miejski w Wilnie ogłasza na dzień 

2 lipca 1938 roku na godzinę 10 pisemny 
p'eograniczony przetarg ofertowy na wyko- 
nanie 375 stolików z ławkami ze starych ła- 
wek szkolnych. 

Szczegółowe warunki przetargu są do 0- 
trzymania w kancciarii Wydziału Kultury i 
Oświaty, ul. Dominikańska 2, pokój Nr 3. 

Oferty należy składać pod tymże adre- 
sem (do skrzynki ofertowej) do dnia 1 lipca 
1938 r. do godz. 12. 

Do oferty winien być załączony dowód 
o wpłaceniu do kasy miejskiej wadium w 
kwocie 100 zł. oraz miejski znaczek kance- 
leryjny na 2 zł. 

Oferty winne odpowiadać przepisom Roz 
pcrządzenia Rady Ministrów z dnia 29 stycz 
nia 1927 r. o dostawach i robotach na rzecz 
Skarbu Państwa i Samorządów oraz Insty- 
tucji Prawa Publ. (Dz. Ust. URP Nr. 13, poz. 
921. 

Zarząd Miejski żastrzega sobie prawo do 
zwiększenia lub zmniejszenia robót oraz wy 

bcru oferenta bez wzgłędu na cerę, a także 

prawo uznania, że przetarg nie dał wyni- 
ku. 

Zarząd Miejski miasia Wilna. 

  

Do akt Nr. Km. 109/38. 

Obwieszczenie 
O LICYTACJI 

Komornik Sądu Grodzkiego w Święcianach 
  

APARATY FOTOGRAFICZNE 
Ratalna sprzedaż. Najniższe ceny. 

wa „FOTO-SKŁA 
Fachowa obsłuqa. 

66 M. Rabinowicz 
Wilno, ul. Wielka 8.     

Pzś, Wielki podw6jnv pro1ram 

CASINO| |) PĄULA WESSELY 
amar ao. TAK Się Kończy miłość w największym arcydziele 

2) „LEKARZ — PRZESTĘPCA: 

  

  

Nieodwołalnie ostatni dzień „Dzisiejsza mitość*—Simone Simon 
| Następny program: Potężny dramat obyczajowo-erotvczny ilustrujący życie kobiet 

z zaułka wg powieści Hugo Betłauera „ULICA BEZ RADOSCI" 

P 

s Pod fałszywym oskarżeniem 
в i W rolach głównych: Dita Parlo, INKISZYNIEW A. Prejean. 
# 
ж 
  

Chrześcijańskie kino _ Epopea miłości, bohaterstwa i poświęcenia w potężnym filmie 

swiafówj „PORT ARTURA" 
W rolach głównych: Sławna Danielle Darleux i niezrównany Adolf Wohibriick 

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

Dziś. Przepiękny melodyjny film wiedeński O6NISKO | Dziewcze Z prateru 
(Narzeczona z Wiednia) w roli sów Marta Eggerth 
Nadprogram: UROZMAICONE DODATKI. Pocz. seansów 0 6-ej, w niedz. i św, o 4-ej 

najpiękniejszy film o milości HELIOS j 
„Królestwo zakochanych " 

Kapitalne pomysły — — — Kolosalna wystawa — — — Muzyka: Oskar Strauss 
W rolach głównych: Anna Neąagle i Fernand Gravet. Nadprogram: AIRAKCJE 

  

Nakładem olbrzymich kosztów został zrealizowany 

  

   

     
      

    

      

      
   

  

    

REDAKCJA i ADMINISTRACJA 

Konto P.K.O. 700.312, Konto rozrach. ł, Wilno 1 

Centiala: Wilno, al. Biskupa Bandurskiego 4 

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

Administracja: tel, 99—czynna od godz. 9,30—15,30 
Drukarnta: tel, 3-40, Redakcja rękopisów nie zwraca. 

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

Suwałki — Em. Plater 44, Rów: 
Wołkowysk — Brzeska 9/3. 

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

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

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

Druk. „Znicz”, Wiln. 

Bazylko -Stanisław, zamieszkały w  Świę- 
cianach przy ul. 11 Listopada Nr 2, na zzsa 
dzie art. 602 KPC. obwieszcza, że w dniu 4 
i'pca 1938 r. od godz. 19 odbędzie się I'cy 
lacja publiczna ruchomości, należących do 
masy spadkowej po zm. Aleksandrze - Stani 
sławie - Wawrzyńcu Chomińskim w osobie 
spadkobiercy Ludwika Chomińskiego, w je 
go maj. Olszew, gminy świrskiej, pow. świę 
ciańskiego składających się z 1) fortep:a- 
nu czarnego firmy G. Fidlera — w. stanie do 
brym, 2) samochodu firmy Fiat Włoski — 

w stanie dobrym (503) rejestr w Urzędzie 
Wcjew. w Wilnie, 3 powozu w stanie dob 
rym parokcnny, 4) kompletu mebli macho 
niow. (kanapa, 2 fotele i 4 krzesła) kryte 

pinszem czerwonym i 5) kompletu mebli o- 
rzechowych, krytych gobelinem — składają- 

cy się ze stołu, 2 foteli dużych, 4 foteli ma- 

łych i kanapy, oszacowanych na łączną su 
nię 4.000 zł, które można oglądać w dniu 
licytacji w miejscu sprzedaży w czasie wy 
żej oznaczonym. 

Święciany, dnia 12 czerwca 1938 r. 
Komornik St. Bazylko. 

  

Obwieszczenie 
O LICYTACJI 

W myśl par. 83 rozporządzenia Rady Mi- 
nistrów z dnia 25 czerwca 1932 r. o postę- 
powaniu egzekucyjnym Władz Skarbowych 
(Dz. U. R. P. Nr 62, poz. 580), Urząd Skar- 
bowy. w Baranowiczach podaje do ogólnej 
wiadomości, że dnia 27 czerwca 1938 r. o 
godz. 11 na placu w Baranowiczach przy 
nu'. Szosowej 190 cełem uregulowania zaleg 
łych należności Funduszu Pracy w Nowo- 
gródku B-cia Boryszańscy, B-cze Szosowa 
190 odbędzie się sprzedaż z licytacji niżej 
wymienionych ruchomości: 

Kamienie młynskie 4 pary — cena sza- 

cunkowa 600 zł. 
Zajęte przedmioty można oglądać dnia 

27 czerwca 1938 r. od godz. 11 na piacu 

Baranowicze, Szosowa 190. 
Za kierownika Urzędu Skarbowego 

+ Stanisław Ratomski podreferendarz.   
   

  

      
    
      

     
    

66; Baranowicze, 

ne — 3-go Maja 13, 

   

LHCENGIA GENERA 

  
CENA PRENUMERATY miesięcznie: 

z odnoszeniem do domu w kraju — 

3 zł., za granicą 6 zł, : odbiorem w 

administracji zł 2.50, aa wsi, w miej. 

scowościach, gdzie niema urzędu po- 

cztowego ant agencji zł. 2.50. 

awa». ZSEM PAR EH 

Obwieszczenie 
O LICYTACJI 

W myśl par. 83 rozporządzenia Rady Mi 
nistrów z dnia 25 czerwca 193 2r. o postę- 
powaniu egzekucyjnym Władz Skarbowych 
(Dz. U. R. P. Nr 62, poz. 580), Urząd Skar- 
bowy w Baranowiczach podaje do ogólnej 
wiadomości, że -nia 27 czerwca 1938 r. o 
gcdz. 10 w lokalu Składnicy Urzędu Skarbo 
wego przy ul. Narutowicza celem uregulowa 
nia zaległych należności 2 Urzędu Skarbowe 
g» w Katowicach Przemysłowe Zakłady Gar 
barskie „Soła* sp. z. o. o. w Oświęciu cdbę 
dzie się sprzedaż z licytacji niżej wymienio 
nych ruchomości: 

Skóra podeszwowa 200 klg. — cena sza- 
cunkowa 900 żł. 

Zajęte przedmioty można oglądać nia 
27 czerwca 1938 r. od godz. 10 w: lokalu 
Składnicy Urzędu Skarbowego w Baranowi- 
czach. 

Za kierownika Urzędu Skarbowego 
"Stanisław Ratomski podreferendarz. 

Do akt Nr. Km. 612/38. 

Obwieszczenie 
O LICYTACJI. 

Komornik Sądu Grodzkiego w Święcia- 
nasz Bazylko Stanisław, zamieszkały w 

Święcianach przy uł. 11 Listopada Nr 2, na 
zasadzie art. 602 KPC obwieszcza, że w dniu 
9 lipca 1938 r. od godz. 10 odbędzie się li- 
cylacja publiczna ruchomości „należących do 
Ignacego Rawy znajdujących się w Ignali 
nie i w lesie Bołtaniszki, Pawieliszki i Za- 
borce, gm. daugieliskiej, składających się z 
materiału drzewnego i kopalniaków, oszaco- 
wanych na łączną sumę 6687 zł, które można 

oglądać w dniu licytacji w miejscu sprzeda 
ży w czasie wyżej oznaczonym. 

Święciany, dnia 12 czerwca 1938 r. 

Komornik St. Bazylko 
BETONIE 

   

     

ŻĄDAJĄC ORYGINAVNYCH PROSZKÓW zx.rasa. 1, KOGUTKIEĄ* | 
ROSZKI' WAM DAJĄ 

IDYŽ SĄ JUŻ NAŚLADOWNICTWA, 

ŻĄDAJCIE PROSZKÓW „MIGRENO-NERVOSIN* 
TYLKO W NOWEM OPAKOWANIU 

TO REBKACH HIGIENICZNYCH, 

    

  

  

PRZEMYSŁOWIEC 
HURTOWNIK 

KUPIEC 5pETALiSTA 
zyska sobie najlepszą klijentelę 

ogłaszając się w najpopularniej- 

szem pismie codziennem 

na Ziemiach Póła,- Wschodnich 

KURJER WILEŃSKI 
WILNO ul. Bisk. Bandurskiego tel. 99 

      
    
     

     

  

     

           

Bisk. Bandurskiego 4, tel, 3-40, 

  
CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem 75 gr., w tekście 608 © 

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

za wiersz jednoszp. Do tych cen dolicza się za ogłoszenia cyfrowe tabe 

ne 509/, Układ ogłoszeń w tekście 5-lamowy, za tekstem 10-lamowy" 
treść ogłoszeń t rubrykę „nadesłane* redakcja nie odpowiada. Admin 

zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje 17—19 
żeń miejsca. Ogłoszenia są przyjmowane w godz. 9.30 — 16.30 | 

Giełda zbożowo-towarowa 
i Iniarska w Wilnie 

z dnia 2) czerwca 1938 r. 

Ceny za towar średniei Бапфоме! @- 
kości, za 100 kg. parytet Wilno, przy nor- 

malnej taryfie przewozowej (lea za 1000 kg 
t-co wag, st. zał.) Ziemiopłody — w ładun= 
kach wagonowych, mąka | otręby—w mniej. 
szych ilościach. W złotych» 

   

        

Żyto I stand. 695 g/l 17.50 18.— 
s II 670 a 16.75 17.25 

Pszenica I „7148 24.50 25.50 
„ni; 23.25 24.25 

Jęczmień I „678/673 „(kasz.) — = 

s JE; „ 649 „0 165465 

« „I „ 6205, (past) 15.75 16.25 

Owies I „” 468 „` 17.50 18— 

iš M „4485 1650 17.— 
Gryka « 1680° & 1575 1625 

> a 80 A 1525 1578 
Mąka żytnia gat I 0—50% 30.50 31.— 

|. w» 10—65% 27.50 28.— 
mis „ Il 50—65% PST 
в ;» Tdzowa do 95% 21.— 21.50 

Mąka pszen. gat. I 0—50% 40.— 40.50 
bs „ LA0—64 39— 4000 
е » ‚ 1П30—65% 3175 3250 
Sis „ II-A 50—65% 23.25 23.75 
= es „ III 65—70% 19.50 20.50 
” „  pastewna 16.25 17.— 

„ zlemniaczana „Superior“ — — 
+ = „Prima“ sa Do 

Otręby żytnie przem stand. 11.— 11.50 

Otręby pszen. śred. przem.stand. 11.75 12.25 
Wyka — — 

Łubin niebieski 12.75 13.50 

Siemię Iniane b. 90% f-co w. s.z. 49.50 50.— 

Len trżepany Wołożyn 1499.— 1530— 

„ % Horodziej — — 

4 = Traby 1450.— 1490— 

5 „„ Miory 1400.— 1450— 
Len czesany Horodziej 2120.— 2160.— 

Kądziel horodziejska 1530.— 1570.— 
Targaniec moczony 750.— — 790,— 

% Wołożyn 920.— — 960.— 
ЧЕИТНРРЕНТИОВОНИМТИНИЛИИИ ЕЕЕ СЕС, 

LEKARZE 
DOKTÓR 

Janina 
Piotrowicz Jurczenkowa 

ordynator szpitala Sawicz. 
Choroby skórne, weneryczne i kobiece 

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

Przyjmuje od 5 do 7 wiecz. 

  

DOKTOR 

Blumowicz 
choroby weneryczne. skórne i moczopłcio e 
ul.- Wielka 21, tel. 921. Przyjmuje od -godz. 

9—1 i 3—7, w niedziele od 10—1. 

DR MED. 

L. Szteinhauer 
Choroby skėrne, weneryczne i moezoplcio- 

we. 
Zamkowa 18, wejście od ul. Św. Michalskiej. 

Godz. przyjęć 4—8 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASAAAAAAAAAMAS 

AKUSZERKI 
TYYYYYYVYVYVYYVYYYTYYVYYYYYYYVYYYYYYVYVYVYVYTY 

AKUSZERKA 

Maria Laknerowa 
przyimi: do godz. 7 wiecz. gl 

— ul. Jakuba Jasińskiego 1a—?%, róg ul. 
3-gu Maja obok Sądu. 

Sau i dAių 

Kupno i sprzedaž 
"z*WYWYYYYWYYTYYYYYTTY 

CZARNE KOTKI ANGORSKIE do sprze- 

dania. Ul. Tomasza Zana 7—3, godz. 17—19. 

  

AAAAAŁAŁAŁAŁAŁAAAKAE 

LETNISKA 
TYYYYYYVYYYYYTYYYYVYY wyyyvy” 

WILLA „RADUSNA%, Druskieniki, ul 
Rotniczanka 8, pod zarządem Marii Sawic- 
kiej, poleca komfortowe słoneczne pokoje £ 
wykwintną kuchnią, po cenach przystęp“ 
nych. 

AAAAAAADAŁA ŁA ŁAŁ AAAA ŁAC AAAA AAAA AAAA ŁA KA 

PRACA : 
пА 

SŁUŻĄCA do wszystkiego poszukiwana gd 
zaraz. Zgłoszenia: ul. Wiwulskiego 16 
te! 3-76. 

      

MIERNICZY potrzebny do prac związa” 
nych ze scaleniem gruntów. Wynagrodzenie 
do omówienia. Zgłoszenia składać do admim 
„Kurjera Wileńskiego pod „Przysięgły”. 

"RÓŻNE. 
yyy 

POSZUKUJĘ BRATA Ignacego Piątka, Uró; 
dzonego w Karwinie z ojca Józefa i MA" 
Urbanek. Adolf Piątek, Wieliczka, ul. Wi 
centego Pola 10, woj. krakowskie. z 

UNIEWAŻNIA się zgubioną szkolną A 
tymację wydaną przez Gimnazjum Z. 
skie w Wiłnie na imię Kraskowskiej Wie 

  

larycz* 

istracjź 
zastrze” 

  

  

Redaktor odp. Józef Onusaitis  


