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Nowogródzki, Grodzieński, Suwalski, Poleski I Wołyński 
  

Gdynia, C. O. P., Wileńszczyzna : 

  

trzy etapy rozbudowy gospodarczej Polski 
(Wyniki wczorajszej narady gospodarczej w Warszawie poświęconej naszym ziemiom) 

Przebieg 
maczi*czcl uj 

W dn. 5 b. m. odbyła się w Min. 
Przemysłu i Handlu pod przewodni- 
ctwem p. wicepremiera Kwiatkow- 
skiego a następnie p. min. Romana 
wielka narada gospodarcza w spra- 

wie podniesienia gospodarczego ziem 

północno-wschodnich. 
Za stołem prezydialnym zasiedli 

oprócz p. wicepremiera pp. marsza- 
łek Senatu A. Prystor, prezes Tow. 
Rozwoju Ziem Wschodnich,  mini- 
strowie: przemysłu i handlu A. Ro- 
man, rolnictwa i r. r. — Poniatowski, 

komunikacji — Ulrych, opieki społ. 
— Kościałkowski oraz wiceministro- 
wie: komunikacji — Piaseeki,. spraw 
wewn. — Korsak oraz przem .i han- 
dlu — Rose. 

Poza tym w naradzie wzięli udział 

szef Obozu Zjednoczenia Narodowe- 

go p. gen. Skwarezyūski, przedstawi- 

ciele: prezesa Rady Ministrów, mini- 

stra spr. wewn., ministra wyznań re- 

Jigijnych i ośw. publ., ministra poczt 
i telegrafów i dyrektorzy departamen 

tów zainteresowanych ministerstw, 

wojewoda nowogródzki — Sokołow- 

Ski, wicewojewoda wileński — Ra- 
kowski, przewodniczący grupy regio- 
nalnej wileńskiej i nowogródzkiej, 
senatorów i posłów — sen. Ehren- 
kreutz i sen. Rdułtowski, dowódca 

O K.3 w Grodnie, prezes B. G. K. — 
— Barysz, prezydent m. Wilna — dr. 
Maleszewski oraz członkowie nowo- 

gródzkiej regionalnej grupy posłów i 
senatorów, przedstawiciele Izby Prze 

mysłowo-Handlowej, Izby Rolniczej 

oraz Rzemieślniczej w Wilnie, Izby 
Rzemieślniczej w Nowogródku, dy- 

rektor Banku Rolnego, B. G. K. i ko- 

lei państwowych w Wilnie, kurator 

Wileńskiego Okręgu Szkolnego i in. 

Narada, jeżeli chodzi o jej pro- 
gram składała się z trzech części przy 

czym kolejność pierwszych dwóch 
części była odwrotna niż na grudnio- 

wej konferencji wiłeńskiej. Na pierw 
szą część narady do przerwy złożyły 
się bowiem przemówienia przedsta- 
wicieli Rządu, przedstawiające te kro 
ki jakie Rząd dla podniesienia gospo- 

darczego Wileńszczyzny  przedsię- 
wziął, w drugiej dopiero części po 
przerwie - przedstawiciele wileńskich 

sfer gospodarczych referowali dotąd 
nie zaspokojone potrzeby naszych 

ziem. 

„ Pierwszej części obrad przewodni 

czył p. wicepremier Kwiatkowski a 
przemawiali. kolejno: wicepremier 
FE. Kwiatkowski, min. Roman, dyr. 
dep. ministerstwa skarbu W. Martin, 
dyr. dep. min. rolnictwa i r. r. — Cz. 
Bobrowski, dyr. Kaczmarkiewicz z 
min. komunikacji, dyr. min. opieki 
Społecznej Zieliński oraz dyr. dep. 

ministerstwa przem. i handlu R. Dit- 

trieh. 

Po przerwie o godz. 12.30 obrady 
Zostąły wznowione pod przewodnici- 
wem min. Romana. Przemawiali ko- 
€jno; przedstawiciele samorządu go- 

Spodarczego ziem półn.-wsch. pos. 
amiński, prezes wileńskiej izby rol- 

niczej p. Barański, dyr. wileńskiej 
izby przem.-handl. oraz przedstawi- 
ciele izby rzemieśln. w Wilnie i izby 
rzemieślniczej w Nowogródku. Po 
przemówieniach przedstawicieli ziem 

półn.-wsch. zarządzona została 2-g0- 
dzinna przerwa obiadowa. Po przer- 
wie odbyła się trzecia część narady 
oraz dyskusja nad wysuniętymi w cza 
sie obrad postulatami i tezami. 

a 

  

Szczegółowego sprawozdania z 
drugiej i trzeciej części P. A. T. nie 
podała. I my z konieczności ograni- 
czamy się więc dziś do szczegółowego 

zreferowania tylko pierwszej części 
Zresztą jest ona najciekawsza, gdyż 
zawiera wypowiedzenie się równo- 
znaczne z zaciągnięciem wobec na- 

szych ziem zobowiązań przez danie 
autorytatywnych obietnic. Postulaty 
natomiast naszych sfer gospodarczych 
i tak są nam dobrze znane. 

Dopiero po 19 marca poziom gospodarczy Wileń- 
szczyzny stał się zagadnieniem ogólnopaństwowym 
znamienne oświadczenie wiceprem. Kwiatkowskiego 

Obejmując przewodnictwo pierwszej 
części konferencji p. wicepremier Kw'at- 
kowski zagaił naradę następującymi sło- 

wy: 
„Niedawno, przed kilku miesiącami 

odbywaliśmy konferencję dużą, poświęco 

ną zagadnieniom ziem północno - wschod 
nich w Wilnie. Już wówczas zwróciliśmy 

uwagę na to, że obecne wysiłki państwa 
przede wszystkim wysiłki inwestycyjne, or 
ganizacyjne, przebudowujące strukturę 
państwa idą w tym kierunku, ażeby przy 
pewnym nakładzie wydatków osiągnąć 
możliwie największy skutek w skali ogól 
no - państwowej. Dlafego UWAGA OD 
LAT JEST ZWRÓCONA NA TAKIE ZA- 
GADNIENIA JAK. GDYNIA, KTÓRA. NIE 
JEST ZAGADNIENIEM LOKALNYM, TYL 

KO ZAGADNIENIEM OGÓLNO - PAŃST 

WOWYM. Takie zagadnienie, jak zagad 
nienie przemysłu obronnego, fo jest rów 

nież zagadnieniem w skali ogólno - pań- 
stwowej „komunikacja, oświata to są 

główne wyfyczne wysiłków państwa w tym 
okresie czasu. Jednakże oczywiście wszel 
kie jednostronne działania byłyby szkod 
liwe i dlatego pewne środki muszą być 

poświęcone również zagadnieniom, które 

bezpośrednio nie mają tego znaczenia o 
gólno - państwowego, a które, pośrednio 
oczywiście „mają to samo znaczenie ogól 
no - państwowe. Przyczynia się to do 
rozbudowy całej struktury gospodarczej 

| Polski. Wiemy, że jest truizmem wielo- 
krotne powtarzanym, że już za czasów sta 
różytnej Rzeczypospolitej Polskiej istniała 
wielka dysproporcja urządzeń gospodar- 
czych pomiędzy ziemiami zachodnimi w   

Z uroczystości wręczenia sztandarów 

  

  
Ilustracja nasza przedstawia fragment uroczystości wręczenia sztandarów w obec- 
ności Marszałka Rydza Śmigłego oddziałom artylerii w dniu 3 lipca w Wilnie. Na 
tle kościoła św. Jakuba widzimy rodziców chrzestnych sztandaru pułku artylerii cięż 

kiej: marszałkową Janinę Prystorową i prezesa Izby Przem. - Handl R. Rucińskie- 
go. Obok stoją dowódca pułku oraz przedstawiciel komiłetu fundacyjnego wice- 

prezes Izby P. - H. Riegert z Białegostoku. 

WOSEZSPIERZCZYDZZ ROYA TK OOBAAE NIDA EDIT METAIS, 

Marszałek Rydz-Śmigły w Mołodecznie 
Wczoraj: w godzinach rannych 

przybył do Mołodeczna Marszałek 

Polski Edward Rydz Śmigły. 
Przy bramie triumfalnej dostojne 

go gościa witali entuzjastycznie przed 
stawiciele władz miejscowych ze sta- 
rostą na czele, duchowni wszystkich 
wyznań, delegacje organizacyj, mło- 
dzież szkolna i tłumy ludności. 

| Miejscowy pułk podejmował Mar- 
! szałka obiadem. 

Marszałkowi towarzyszył wojewo- 
da wileński Bociański oraz inspektor 
armii gen. Biernacki. 

W godzinach popołudniowych 

Marszałek Rydz Śmigły wyjechał w 
dalszą podróż.   

Polsce, a ziemiami cenfralnym i wschod 
nimi. Musimy więc powoli i tego nieprzy 

.jaciela z państwa naszego wypierać. Pe- 

wien program ustaliliśmy sobie na konie 
rencji w Wilnie. Część tego programu już 

się realizuje, część tego programu uległa 
pewnej zwłoce ze względu na pewne trud 

ności, które szczególnie w okresie kwiet 
nia — maja panowały na rynku pienięż- 
nym, jednakże w tej chwili już i te inne 
postulaty, mam fu na myśli chłodnię wi- 
Ińską, są realizowane i mam zawiadomie 
nia, że potrzebne pieniądze są uruchamia 
ne. Jednakże w tym okresie czasu 
OD OSTATNIEJ NASZEJ - KONFERENCJI 

DO DNIA DZISIEJSZEGO WIELE ELEMEN 

TÓW ULEGŁO DOŚĆ POWAŻNYM 
ZMIANOM, być może że nawef te ZA- 
GADNIENIA, KTÓRE PRZED 7 MIESIĄCA 

MI WYDAWAŁY SIĘ NAM ZAGADNIE- 

NIAMI BARDZIEJ O CHARAKTERZE LO- 
KALNYM. o charakterze bardziej ograni- 
czonym, DZIŚ po wiełu zmianach o cha- 
rakterze politycznym, bardzo głębokich, 
bardzo doniosłych, MOGĄ SIĘ STAĆ ZA 
GADNIENIAMI WIELKIEJ WAGI DLA 

PAŃSTA. Oto jest Idea, z której wynikła 
dzisiejsza konferencja zainicjowana przez 

ministra przem. i handlu, gdyż te zagad 
nienia w tej chwili w związku ze wspom 
nianymi wypadkam po'itycznymi, wysuwa 
Ją sie na czoło zagadnień, \ 

W imieniu wszystkich moich kolegów 
witam serdecznie panów, którzy przybyli 
na dzisiejszą konferencję i sądzę, że przy 
czyni się ona znów do pcknięcia niektó 
rych spraw naprzód”. 

Stawiamy kropkę nad i. Naszym 
zdaniem słów p. wicepremiera ina- 
czej zrozumieć nie można, jak tylko 
w ten sposób, że dopiero normaliza- 
cja stosunków z Litwą wysunęła spra 
wę poziomu gospodarczego Wileńsz- 
czyzny na plan pierwszy zaraz po C. 
O. P. i Gdyni. ; 

Potwierdza to całkowicie w dal- 
szych przemówieniach dyr. dep. min. 
skarbu Martin, mówiąc wprost, że kre 
dyty na inwestycje na Wiłeńs/czyź-- 
nie zapowiedziane na grudniowej 
konferencji - wileńskiej zostały prze- 
kroceżone na skutek nawiązania sto- 
sunków z Litwą. 
WREN OW WDRO CARCNIZWTCOWONEEA k 

1 Powrót gan. Stech awicza 
WARSZAWA, (Pat). Dn. 5 lipca 

r. b. o godz. 6.38 powrócił pocią- 
giem z Zemgale Z podrėžy do Lotwy, 
Estonii i Finlandii szef sztabu głów- 
ncgo gen. Stachiewicz. 

Praf. Witołd Staniewicz 
wyjechał do Pragi - 
Po powrocie z Litwy prof. dr. Wi 

told Staniewicz wyjechał wczoraj do 
Pragi, gdzie weźmie udział w posie- 
dzeniu Międzynarodowej Konferencji. 
Rolniczej jako delegat Zw. Izb i Or- 
ganizacyj Rolniczych w Warszawie. 

Zgon drugiej ofiary 
zajść w Kłajpedzie 
RYGA [Pat]. Donoszą z Kowna. Spra 

wa incydentu w Kłajpedzie przekazana zo 
stała frybunałowi wojennemu. Przed kil- 
ku dniami zmarła w szpitalu druga ofiara 
tych zajść, mianowicie Litwin Paszkas.   

©bietmice 
reacGiae 

Przemówienia - obu. p. Ministrów. 
wicepr. E. Kwiatkowskiego cytówane 
wyżej i wyczerpujący referat min. 
Romana, który podajemy na str. 3 
w obszernym skrócie, zasvierają 

stwierdzenia bardzo dla nas pomyśl- 
ne, jeżeli chodzi o ogólne wytyczne 
polityki gospodarczej, jednakże pra- 

wie nie wymieniają cyfr i konkret- 
rych projektów inwestycyj, które ma 
ją być przeprowadzone. Wyjątek sta- 
nowi chłodnia w Wilnie o której 
wspomina p. wicepremier. „Obecnie 
podsumowujemy te „obietnice real- 
ne“, które gynikają z przemówień . 
następnych mówców. 

(z przemówienia dyr. Martina; 

1. 24 miliony na inwestycje 
Wileńszczyzny i Nowogród- 

czyzny 

„Ogólna suma środków finansowych, 
przeznaczonych na inwestycje publiczne 
w ramach -ustaw inwestycyjnych i budżełu 
państwowego, wyniesie dla woj. wileń. 
skiego przeszło 16 miln. zł, dla woj. nowo 
gródzkiego zaś 8 miłn. zł. Na województ 
wo wileńskie przypada zatem około 4 i 
pół proc. a na woj. nowogródzkie 2,2 
proc. wydatków na inwestycje cywilne w 
państwie. Jeśli zatem odsetek wydatków 
inwestycyjnych w woj. wileńskim jest więk 
szy niż odsetek lucności tego województ 
wa w stosunku do całego kraju (inwesty 
cje 4,5 proc., ludność 4 proc.), inaczej mó 

wiąc, jeśli wydatki inwestycyjne na głowę 
ludności w woj. wileńskim są wyższe od 
przeciętnej dla całego kraju, to możemy 
z całym naciskiem stwierdzić, iż budowa 
cenfralnego okręgu przemysłowego w ni 
czym nie zdezaktualizowała zagadnień 
programu wschodniego. Wprawdzie w in 
nych woj. wschodnich odsetek ludności 
przewyższa odsetek wydatków na inwe 
stycje, ale wszędzie odsetek wydatków na 
inwestycje jest dwukrotnie większy niż u 
dział tych: województw w płaconych po- 
datkach bezpośrednich. O eksploatowa- 
niu finansowym kresów nawet dzisiaj w ok 

resie centralizacji inwestycj nie może być 
załem mowy. Pozycja zaś. Wileńszczyzny 
jest wyraźnie uprzywiłejowana. - Wynika 
ło z sytuacji geograficznej Wileńszczyz- 
ny. „Sytuacja. ta- sprawia, że Wilno tylko 
geograficznie leży na kresach. Cyfry zaś 
i fakty z zakresu polityki ogólnej i gospo 
darczej głoszą, iż Wilno: wraz z centrai 
nym okręgiem przemysłowym leży w abi | 
tralnym okręgu polskiej psychiki politycz 
nej. 

Program inwestycyjny woj. nowogródz 
kiego jest znacznie skromniejszy. Na szer 
szą skalę są wykonywane jedynie inwesty 
cje drogowe i rolne, poza tym przeznaczo 
no 1 miln. zł na budowę 100 szkół im. 
Marsz. Piłsudskiego. 

Kończąc ;dyr. Martin stwierdził, że ra 
alizowane już są następujące wytyczne ak 
tywizacji gospodarczej ziem północno - 
wschodnich, usłałone w swoim czasie: 

. 2] specjalne ustawodawstwo gospodar 
cze dla ziem wschodnich, | : 

.„ b) ustałenie I reałizacja programu In 
westycyj publicznych,. 

..c) problem przełamania 
granic,  - : a 

d) sprawa specjalnych taryf, S 
e] sprawa rabatów kresowych od cen 

na artykuły przemysłowe. : 

martwych 

(z przemówienia dyr. Karczmarkiewiczzj 

2. 8,1 milionów na drogi 
Łącznie na budowę dróg państwo" 

wych i samorządowych prełiminowano @ 
koło 6,6 miln. zł, a na konserwację — bez 
mała 1,5 miln. zł. Jeszcze 'w roku bieżą: 

į ję > 

(Dokończenie na str. ).°   
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„KURIER“ (4501). 

ZY 

AN STARZYŃSKI 
Naczeiny Dyrektor Polskiego Radia 

b. oficer I Brygady Legionów, mjr dypl. Wojsk Polskich w stanie spoczynku, b. dyrektor Polskiej Agencji 
Telegraficznej, b. dyrektor Gabinetu Ministra Poczt i Telegrafów, kawaler orderów virtuti militari, krzyża 

niepodłegłości, Polonia restituta, złotego krzyża zasługi, krzyża walecznych i innych 

zsmas* dm. > lipca 1933 r. 

Radiofonia Polska traci w ś. p. Zmarłym niestrudzonego organizatora, który całe serce oddał umiłowanej idei. 
Pamięć o nim i jego pracy zachowa na zawsze Polskie Radio. 

Nareszcie został przyjęty 

POESHKIE RADIO $. А. 

  

  

brytylski pian nieinterwenciji 
LONDYN (Pat). Brytyjski plan wycofa 

nia obcych addziałów z Hiszpanii, który 
od prawie roku był przedmiotem nieustan 

nych sporów i targów w łonie podkomi- 
tetu nieinterwencji, zaczyna nabierać 
kształtów realnych. Dziś obradował w cią 
gu trzech godzin plenarny komiłet niein 
terwencji, składający się z przedstawicieli 
26 państw. Całokształt planu brytyjskiego 
we wszystkich jego szczegółach został o- 
stafecznie przyjęty, ale nie bez pewnych 
trudności. 

Delegat sowiecki Kagan znowu wysu 
wał pewne zastrzeżenia i obrady musiano 
w pewnej chwili przerwać, by umożliwić 
przewodniczącemu lordowi Halifaxowi od 
bycie z sowieckim charge d'affaires pry 
watnej rozmowy, po której przedstawiciel 
Sowietów nie podtrzymywał już swoich 

obiekcyj. Zastrzeżenia Sowietów dotyczy 
ły nadaj £ równoczesnego wprowadzenia 
= žycie kontroli ladowej z kontrolą mor 
ską. 

„ Eaiy projekt zostat jednomyšlnie przy 
jęty i obecnie przekazany ma być obu 
władzom hiszpańskim do aprobaty. Przy 
puszcza się, iż obydwa rządy, zarówno w 
Burgos, jak i w Barcelonie wypowiedzą się 

przychylnie i że około 1 sierpnia miesza 
ne komisje wyjadą do Hiszpanii, aby roz 
począć akcję segregowania I liczenia znaj 
dujących się po jednej, lub po drugiej 
stronie walczącej obcych ochotników, któ 
rzy następnie skoncentrowani zostaną w 
odpowiednich obozach w Hiszpanii. 

Obcy ochofnicy skierowani zostaną do | 
czterech portów, a mianowicie do Londy 
nu, Hamburga, Marsylii I Genui. Do Lon 
dynu skierowani zostaną ochofnicy walczą 
cy po stronie rządu ludowego, a pocho 
dzący z północnych krajów europejskich 
a przede wszystkim z ZSRR. Do Hambruga 
skierowani zostaną ochotnicy, walczący 
po stronie gen. Franco, a pochodzący z 
północnych krajów europejskich, a więc 
przede wszystkim Niemcy. Do Marsylii 
skierowani zostaną ochotnicy, wałczący 
po.stronie rządu ludowego, a pochodzą 
cy z państw południowej Europy, oraz z 
Francji. Wreszcie do Genuł skierowanł zo |- 
staną ochotnicy, wałczący po stronie gen. 
Franto, a pochódzący z państw południa 
wej Europy, a więc przede wszystkim Wło 

si. я 
Cały ten proces repatriacji obcych o 

chotników z Hiszpanii jest jednak narazie 

nie natrafiły na żadne przeszkody i doko 
nywały się zupełnie gładko, repafriacja 
mogłaby się rozpocząć najwcześniej w 
październiku. Dalszy los projektu brytyj 
skiego zależy więc od rozwoju wypad 
ków w Hiszpanii w ciągu najbliższych 3 
miesięcy. 

Należy również wziąć pod uwagę fakt, 

cym uzyska się połączenie Święcian i Mo 
łodeczna z Wilnem, Nowogródka ze Stołp 

cami, 

3. Drogi wodne 1 i pół miliona 
hydroelektrownia 1 milion 
Na inwestycje w dzedzinie dróg wod 

nych w województwach wileńskim i no 
ogródzkim preliminowano w r. b. 1.544 
tys. zł. Pońadło na budowę zapory i zakła 
du wodno - elektrycznego do Wilna 1 
miln, zł. 

4. Binduga i bocznica w Drui 
W ramach powyższych kwot przystą- 

piono do budowy bindugi w Drui, zakła 
| dając bocznicę kolejową, łączącą przystań 

z linią Woropajewo — Druja oraz przy- 
stępując do budowy odpowiednich urzą 
dzeń do formowania tratew oraz składów. 
Budowa przewidziana jest w pierwszym 
ełapie na dwa lała. 

5. Regulacja Wilii i Szczary 
Pozatym prowadzone są roboty regu 

lacyjne na rzekach Wili ii Szczarze. Te 
ostatnie zwłaszcza prace mają na celu po 
łączenie drogi wodnej Niemna z siecią 
dróg wodnych Polesia i Wołyna przez ka 
nał Ogińskiego. 

nie, służącej obecne tyłko dla spławu 

magał. dalszych usprawnień technicznych. 
Ponieważ konwencja polsko - litewska w 
sprawie regulacji Niemna i spławu na tej 
tzece otwiera nowe możliwości, należy   

  

muzyką przyszłości | w najlepszym wypad 

  

| Wojska tureckie 

przeto liczyć się z koniecznością przysłą 

    

- wkroczyły do Sandżaku Aleksandretty 
PARYŻ (Pat). Wojska tureckie wkro | wania się wyborów. 

czyły we wtorek o godz. 5.30 rano z 
dwóch stron na ierytorium Sandzaku Ale 
ksandretty, by zgodnie z umową między 
szłabami francuskim a tureckim, stać zało 
gą w niektórych miastach i miasteczkach 
Sandżaku przez czas przygotowań i odby 

Janończycy nad jez. Poyang 
, TOKIO (Patj. Wczoraj po południu o 

godz. 17 zajęły wojska japońskie, współ 
pracując ściśle z flofą wojenną miasto 

Bom *ardowanie Bar 
BARCELONA (Pat). Agencja Havasa 

Jeden z tych oddziałów ma mieć 
główną swą kwaterę w Antiochii „drugi, 
w Aleksandrecie. Drobniejsze  oddziałki 
będą rozkwaterowane. po mniejszych miej 
scowościach. 

Hukau, położone na brzegu jeziora Poy 
ang, przez co jezioro fo dostało się pod 
obsfrzał artylerii japońskiej. 

celony i San Adrian 
nocne przedmieścia Barcelony, Badaołna   donosi: w nocy z poniedziałku na wtorek 

bambardowały samoloty powstańcze pół czne. 

  

Wyniki narad 

„ Dalszy rozwój drogi wodnej na Niem 

drewna i komunikacji lokalnej, będzie wy. 

i San Adrian. Wyrządzone szkody są zna   

ku, gdyby prace obu komisyj mieszanych | że akcja wycofania ochofników w planie 
brytyjskim związana jest z akcją ustanowie 
nia i wzmocnienia kontroli lądowej i mor 
skiejj a także z akcją przyznania gen. 
Franco praw kombałanta. Wszystkie ie 
trzy rozdziały planu brytyjskiego są mię 
dzy sobą przyczynowo związane | 

komplikacja w jednym rozdziale wywołać 
może zatrzymanie w pozostałych. 
   

  

SEEM 

(Dokończenie ze str. 1) 

pienia w niedługim czasie do dalszych 
prac. trskiewa „aziagiitó 0 

(z przemówienia dyr. Zielińskiego) 

6. Na zatrudnienie bezrobot- 
nych 4 i pół milion. 

Przyznane zostały, a w znacznym słop 

hiu już i uruchomione, dodatkowe kredy 

у inwestycyjne dla obszaru woj. wileń 
skiego w ogólnej kwocie 2.597 tys. zł. 
w dziedzinie opieki społecznej. Są to kre 

dyty przyznane na określone roboty w for 
mie dotacji. Obsza: ten pochłonie zatem 
w r. b. z kredytów funduszu pracy nie 
1.910 tys. zł, lecz 4,507 tys. zł. 

Wyżej przytoczone liczby kredytów 
dla Wileńszczyzny nie wyczerpują wszysł 
kich wkładów o charakterze inwestycyj- 

nym ze strony instytucji podległych nad 
zorowi min. opieki społecznej. Należy tu 
wymienić wykańczaną obecnie budowę 

własnego gmachu przez ubezpieczalnię 
społeczną w Wilnie kosztem około 1,5 
miln. zł. Wszystkie te, wyżej podane su 
my, nie obejmują kredytów dla rzemiosła, 
które wynoszą na rok bieżący dla woj, wi 
leńskiego 200 ty. zł i mnwch drobniej- 
szych. 

(z przemówienia dyr. Dittricha) 

7. Baza energetyczna 
` w Wilnie . 
Rozbudowę bazy energetycznej po- 

stanowiono zacząć od Wilna, jako głów 
nego ośrodka, przemysłowego, handlowe 
go i komunikacyjnego. ziem północno - 

wschodnich. Projektowana elektrownia wo 
dna ma dostarczyć taniej energii dla szer 
szej rozbudowy przemysłu przetwórczego 
w Wilnie. Po dłuższych badaniach wstęp 
nych, jako miejsce budowy elektrowni wy 
brano miejscowość Turniszki. Prace nad 
projektem i budową części wodnej eleki 
rowni mają być niebawem rozpoczęte. Po 
nadto Min. Przemysłu i Handlu przez 
naczyło na budowę w r. b. sieci okręgo 
wych wysokiego napięcia przy niektórych 
elektrowniach na ziemiach półn. - wschod 
nich 100 tys. zł. Kwoła ta jest oczywiście 

mała w porównaniu do potrzeb ziem pół 
nocno . wschodnich, Powiększenie tej 

kwoty będzie mogło nastąpić w miarę po 
słępu prac nad właściwym zorganizowa 
niem akcji elektryfikacyjnej. 

8. Fabryka celulozy 
Min. Przem. i Handlu udzieliło popar 

cia inicjaływie, zmierzającej do budowy 
na ziemiach półn. wschodnich fabryk ce 
lulozy. W tej chwili rozważana jest spra 
wa budowy fabryki celulozy wiskozowej 
ńa obszarze okręgu izby przemysłowo - 
handlowej w Wilnie. Budować ją będzie 
tomaszowska fabryka szłucznego jedwa 
biu. Uruchomienie nastąpić ma w 1940 r. 
Następnie dyr. Dittrich mówił o innych 

gospodarczej 

  

Amnestia i nowa usta- 
wa prasowa w Turcji 

STAMBUŁ (Pat). Wielkie zgromadzenie 
narodowe w Ankarze uchwaliło na osłat 
nim przed wakacjami posiedzeniu ustawy, 
dotyczące amnestii politycznej i wolnoś 
ci prasy. Amnestia obejmuje wszystkich 
bez wyjątku dawnych przeciwników obec 
nego reżimu, a w tej liczbie t. zw. „150 

niepożądanych emigrantów z czasów o- 
słatniego sułtana”. Nowa natomiast usta 

wa prasowa, przynosząc szereg ulg dla 
wydawców, roztacza specja!ną opiekę nad 
personelem redakcyjnym pism periodycz 
nych. 

  

postulatach przemysłu drzewnego oraz o 
przemyśle: garbarskm. 8 

9. Targi futrzarskie i prze- 
mysł futrzarski 

Dalsze uwagi dyr. Ditiricha dotyczyły: 
targów futrzarskich w Wilnie, hodowli li 
sów srebrzystych oraz realizacji postula 
tów sfer gospodarczych w zakresie tych 
problemów. 

10. Standaryzacja wyrobów 
Inianych 

Obszerniejsze uwagi poświęcił mów 
ca postulatowi wprowadzenia organizacyj 

nego cła wywozowego na płótno lniane. 
Sfery gospodarcze ziem północno - 
wschodnich w posłulatach swoich pod 
adresem rządu wskazywały ,że akcja stan 
daryzacji mogłaby dać jeszcze bardziej 

dodatnie wyniki, gdyby udało się stwo 
rzyć dostatecznie silne środki organizacyj 
ne które by mogły zagwarantować jedno 
litość norm standaryzacyjnych. Taki środek 
organizacyjny miało, zdaniem sfer gospo 
darczych ziem pónocno - wschodnich, sta 
nowić cło organizacyjne. Min. przem. i 
handlu podzielając argumentację samorzą 
du gospodarczego ziem półn. - wschod 
nich, przychyliło się do tego postulatu. 
Obecnie rozważane są techniczne szcze 
góły wprowadzenia tego cła. Zgłoszony 
w związku z tym postulat samorządu prze 
wysłowo - handlowego w Wilnie w spra 
wie wysokości opłał manipulacyjnych od 
Inu niestandaryzowanego będzie przez 
Min. Przem. i Handlu potraktowany życzii 
wie. 

Po referatach zarządzona została 
półgodzinna przerwa, w czasie której 
odbyło się w salach min. przem. i 
handlu śniadanie dla uczestników 
konferencji. 

  

    
5.p. Roman Leon 

Starzyūski 
Wczoraj o godz. 1 w nocy zmarł 

nagie na anewryzm serca ś. p. Ro- 

man Starzyński, dyrektor naczelny 
Polskiego Radia. 

+ 

Ś.p. Roman Leon Starzyński, major 

dyplomowany, urodzony dn. 11 kwietnia 
1890 r. w Warszawie, ukończył gimnazjum 

polskie w Warszawie w 1908 r., wydział 
filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w 1913 r, Wyższą Szkołę Wojenną w 
1921 <. 

W datach 1910—1914 członek-założy- 
ciel i prezes (1912—1913) Stowarzyszenia 
Młodzieży _ Postępowo-Niepodległościo- 

wej „Promień” w Krakowie oraz sekre- 
tarz zarządu głównego Unii Stowarzyszeń 

Młodzieży Postępowo-Niepodległościo- 

wej. Od r. 1911 w Związku Strzeleckim. 
Od 1914 r. w | brygadzie legionów pol- 
skich w 5 pułku piechoty. 

Od: lutego 1918 r. w wojsku polskim, 
m. in. szef oddziału 2 DO Gen. Łódź i DO 

Gen. Warszawa, szef wydziału organiza-. 
cyjnego O. 1 Szt. Gen., dowódca baonu, 
szef Biura Ogėlno-Organizecyjnego M. S, 
Wojsk. 

W r. 1929 przechodzi do rezerwy i zo- 

staje dyrektorem Polskiej Agencji Tele- 
graficznej, do r. 1933. Od r. 1933 do 1935 

— dyrsktor gabinetu ministra poczt i te- 

lagrafów. Od 1935 r. — dyrektor naczelny 
Polskiego Radia. W r. 1937 zostaje człon- 
kiem Prezydium Międzynarodowej Unii 

Radiofonicznej, obejmując prezesurę ko- 

misji budżetowej. 
Był członkiem Zarządu Głównego 

Związku Filaretów, członkiem Zarządu 

Koła Piątaków, prezesem Zarządu Głów- 

nego Pocztowego Przysposobienia Woj- 
skowego. 

Ogłosił m. in.: „Zarys nauki organi. 

zacji sił zbrojnych” (1930), „Agencje in- 

formacyjne" (1935), „Cztery lata wojny 

w służbie Komendanta", „Przeżycia wo- 

jenne 1914—1918“ (1937). 
| Odznaczenia: „Virtuti Militari“, „krzyž 

niepodlegtošci",  „krzyž  walecznych“, 

„Polonia Restituta”, „złoty krzyż zasługi”, 

„medal za wojnę” oraz szereg odznaczeń 
zagranicznych. 
TSS ESS ДеЯлоС 

Zwolnienie sprawców zamachu 
na pramiera Inukai 

TOKIO, (Pat). Agencja Domei donosi, że 

wszyscy oficerowie, którzy brali udział w 

spisku z 15 maja 1932 r. zakończonym za | 

mordowaniem premiera Inukai, a którzy 20) 

stali skazani wyrokiem sądu wojennego m 

! 
  kary więzienia od 13 do 15 lat, zostali zwol 

I nieni z więzienia. 

Łańcuch odwetów 
w Palestynie | 

LONDYN, (Pat). Terror w Pałesty- 
nie nie słabnie i sytuacja jest w dal 
szym ciągu bardzo poważna. W dniu 
dzisiejszym zanotowano w całym kra 

ju wypadki zabicia i poranienia Ży- 
dów. Jest to odpowiedź Arabów na 
akty teroru, jakich wczoraj Żydzi do 
puścili się przeciwko nim. 

Dziś rano czterech kolonistów Žy 
dów zostało zaatakowanych przy pra 
cy w polu niedaleko posiadłości lorda 
Melchetta, przy nowej szosie między 
Jaffą i Haifą. Dwóch Żydów zostało 
przy tym zabitych, a dwóch ranaych. 
Koło Rospinah w północnej Palesty- 
nie nieznany sprawca strzelał do gru 
py chłopów żydowskich, z których 

trzech odniosło ciężkie rany. W Jero- 
zolimie dwóch Żydów ojciee i syn zo 
stało postrzelonych, gdy szli ulicami 
starej dzielnicy. Obaj zmarli w szpi 
talu. w mieście Safed ogłoszony z0s 
tał dzisiaj znowu stan wyjątkowy, 
na skutek demonstracji arabskch. 

W Palestynie wyrażane są obawy, 
że stosowanie ostatnio taktów wzaje 
mnego odwetu zarówno przez Żydów 
jak i przez Arabów, może doprowa- 
dzić do sta _u, któryby nie wiele się 

różnił od wojny domowej. W Pale 
stynie oczekują, że wzrost teroru zmu 
si rząd brytyjski do podjęcia nieba- 
wem jak najbardziej energieznych 
kroków. = '   
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ożliwości gospodarcze ziem wschodnich 
Na otwarciu konferencji, poświęco- 

nej-gospodarczemu podniesieniu ziem 
półn.-wsch. min. przemysłu i handlu 
A. Roman wygłosił _ przemówienie, 
które poniżej podajemy w strzeszcze- 
niu: 

Gdy na grudniowej naradzie wi- 
leńskiej zostały w szerokiej płaszczyź 
nie wysunięte postulaty ziem półnoe- 
no-wschodnich i określony został w 
tej mierze stosunek rządu, to zada- 

niem dzisiejszej konferencji będzie 
zobrazowanie dotychczasowych wy- 
siłków akcji gospodarczego podnie- 
sienia tych ziem jak i rozpatrzenie 
wszystkich problemów, jakie ściśle z 
tą akcją się wiążą. 

Problem bowiem podniesienia go: 
spodarczego ziem wschodnich już od 
dawna znajduje się w orbicie najbliż- 
szych zainteresowań rządu. Dała te- 
mu wyraz Rada Ministrów, gdy 

w rocznicę Śmierci Wielkiego 
Marszałka 

postanowiła „w imię najwyższego do- 
bra całej Rzeczypospolitej zgodnie z 
Galekosiężną myślą Marszałka Józefa 
Piłsudskiego wzmóc czynną politykę 
rozwoju kulturalnego i gospodarcze- 
go ziem wschodnich*. 

Przed dwoma zaś już laty pan wi- 
cepremier imieniem rządu deklaro- 

wał, iż tolerowanie na dłuższą metę 
dysproporcji gospodarczej pomiędzy 
terenami położonymi na zachód od 
Wisły, a terenami na wschód od Wis- 
ły. Pomiędzy Polską „A* a Polską 
„B* nie powinno mieć miejsca. Za- 
Canie uaktywnienia życia gospodar- 
czego wschodniej połaci kraju musia- 
ło się stać jedną z czołowych zasad 
w polskiej polityce gospodarczej. 

Dziś zastanawiamy się nad pro- 
blėmem podniesienia gospodarczego 
północnej części naszego wschodu. 
Podstawowym zajęciem ludności, za: 
mieszkałej na tych terenach jest rol- 
nictwo. Uwaga rządu jest też w pierw 

szym rzędzie zwrócona na podnie- 

sienie tej gałęzi gospodarczej — na 

podniesienie dochodu rolnictwa, 
Podniesienie bowiem dochodu rolnie- 
twa zmniejsza bezrobocie wiejskie 
bez jednoczesnego obciążenia miasi 

nadmiarem rąk roboczych, ponadto 
rozszerza rynek zbytu artykułów 
przemysłowych a przez to pośrednio 
oddziaływa dodatnio i na przemysł 
województw centralnych i zachod. 
mich, zaopatrujących wieś kresową. 

Sama jednak akcja podniesien*a 
dochodu rolnictwa nie jest w stanie 
rozwiązać całości bezrobocia wiej. 
skiego na ziemiach północno-wschod 
nich. Obok zwiększenia zatrudnienia 
w gospodarstwach rolnych należy lud 
ności wiejskiej umożliwić 

odpływ do miast. 
„Wykonać to można tylko przez potę- 
gowanie rozwoju przemysłu. 

Gzy ziemie pėlnocno-wschudnie 

ma ją 
warunki dia rozwoju przemysłu? 
Na to pytanie należy odpowiedzieć 

— zdaniem moim — twierdząco. 
(Wprawdzie nie ma na wschodzie Pol- 
Ski węgla, żelaza i nafty, ale są ine 
cenne surowce przemysłowe, jak drze 
wo i jak len, znane i cenione na ryn- 
Kach światowych. W oparciu przede 
wszystkim o te surowce może być roz 
budowany przemysł przetwórczy. Tak 
więc istnieją możliwości dalszej 
rozbudowy przemysłu  dyktowe- 

* Ludzie i czasy 

BEA NERYCLZE 
Beatrycze! Imię powtarzane tyle | Po wtóre — żeby brzuszek mógł za- 

razy przy lada okazji. Nie zdajemy 
sobie nawet sprawy, jak wulgarnie 
brzmi takie np. zdanie: 

— Ilę do swojej Beatrycze. To do 
piero fajna dziewczyna! 

Albo: 
— Będziesz jeszcze siedział u 

Swojej Beatrycze pod pantoflem. 
Albo: 
— Beatrycze moja objadła się lo 

dów ; teraz brzuszek ją boli. 

Powiedziałem, że zdania takie 
Tzmią wulgarnie. Ale wulgaryzm mo 
€ być różnego rodzaju — wulgaryzm 
towarzyski, wulgaryzm etyczny, wul 
Saryzm poglądowy. Zdania, które 
Przytoczyłem wyżej są wulgaryzma. 
mi literackimi. Autorzy ich — mó. 
wiąc wulgarnie — słyszeli dzwon, a 
Rie wiedzą... i t. d. Głowę daję, że nie 
czytali ani „Boskiej komedii* ani „Vi 
ta nuova”. Bo po pierwsze nie odwa- 
żyliby się zapewne miłej swej—dziew 
czyny z krwi i kości — nazwać tym 
imieniem symbolizującym... teologię 

  
  

go, który zresztą w ostatnich latach 
wykazał dużą dynamikę rozwoju. 
Możliwości rozwojowe posiada także 
przemysł papierniczy, który dotych- 
czas omija tereny północno-wschod- 
nie, pomimo tego, że obfitują one w 
surowiec papierniczy. 

Potrzeba rozbudowy zakładów u- 
sziachetniających włókno lniane, jest 
aż nadto widoczna, jeśli się zważy, 

że na całym obszarze ziem północno- 
wschodnich istnieje właściwie tylko 
jeden nowoczesny zakład obróbki 

włókna lnianego, zakład dotychczas 
ograniczający się zresztą tylko do 
wstępnych studiów obróbki a nie о- 
bejmujący przędzalnictwa. 

Surowiec zresztą to tylko jeden 
z czynników lokalizacji przemysłu. 
Zieme północno-wschodnie mają jesz 

cze jeden czynnik przyciągający prze 
inysł. Jest nim m. inn. 

tania robocizna. 

To też przemysły, w których koszty 
robocizny grają poważną rolę w ogól 
nych kosztach produkcji, grawitują 
ku terenom wschodnim mimo, iż 

przetwarzają surowce, których na 
tych terenach nie ma. Tak w Wilnie 
rozwija się produkcja aparatów ra- 
diowych oraz produkcja drutu i gwo- 
ździ, w Lidzie produkcja artykułów 

gumowych itp. 
Początki szerszej i 

planowej akcji uprzemysłowienia 

wschodu 
należy odnieść do pierwszej połowy 

1936 r., kiedy to został wydany sze- 
reg zarządzeń w zakresie podatko- 
wym, ubezpieczeniowym i taryfo- 
wym. Specjalne znaczenie odegrał w   tym względzie wydany w końcu 1936 

roku dekret Pana Prezydenta Rzeczy 
pospolitej o popieraniu ruchu inwe- 
stycyjnego na obszarze ziem wsch., 
przyznający inwestorom przemysło- 
wym daleko idące ulgi podatkowe. 

Dalsze zarządzenia mające na ce- 
lu przyśpieszenie tempa uprzemysło- 
wiania północnego wschodu Polski 
łączą się z naradą wileńską z grud- 
niu ub. r. Uruchomiono więc kredyt 
dia zapoczątkowania akcji w kierun- 
ku uruchomienia energetyki wscho- 
du, oddalonego od złóż węglowych i 
zadecydowana została budowa dużej 
elektrowni wodnej koło Wilna. Na 
odcinku podatkowym rozszerzono za 
kres działania dekretu z 1936 r. o po- 
pieraniu ruchu inwestycyjnego. Na 
odcinku taryfowym zadecydowano 
wprowadzić szereg dalszych ulg dla 
ziem półnoeno-wschodnich. Wresz- 
cie na odcinku polityki handlu zagra 
nicznego zapewniono przemysłowi 
ziem północno-wschodnich większą 
niż dotychczas partycypację w im- 
porcie surowców. Efekt w postaci 
rozwoju inwestycyjnego jest dość po- 
kaźny w cyfrach absolutnych, nato- 
miast oczywiście pozostał jeszcze 

nikły w skali względnej 

do możliwości rozwojowej. 
W programie gospodarczego pod- 

niesienia wschodu poważną rolę win- 
Lo odegrać 

rzemiosło i przemysł ludowy. 

Podniesienie zaś stanu rzemiosła za- 
leży w pierwszym rzędzie od trwałej 
i skutecznej pracy samego rzemieśl- 
nika nad podniesieniem swego war- 
sztatu oraz od zrozumienia przezeń 
roli i znaczenia organizacji, która 
tak przyczyniła się do rozwoju rze- 

Olei ra de antysemityzm czy prowokacja 
Swiętokradzka napaść na kapłana pochodzenia żydowsk i:g0 

Wczorajsza prasa warszawska zamieś 

ciła opis tak niebywałego wybryku jakie- 
goś warszawskiego antysemisty, że o ile 

nie jest on wariatem zachodzi uzasadnio- 
ne podejrzenie, że jest to sprytnie 
zainscenizowana prowokacja. Po prostu 
nie można sobie wyobrazić, aby tego 
czynu mógł dokonać człowiek przy zdro- 
wych zmysłach nie będąc opłacony: 

* 

Katolicka Agencja Prasowa komuniku- 
je w nadzwyczajnym wydaniu: 

W niedzielę dnia 3 bm., gdy ks. Ta- 

deusz Puder, rektor kościoła św. Jacka w 

Warszawie, zbliżał się w komży i stule 

do ambony podczas sumy, by wygłosić 

kazanie, jakiś osobnik dopadł z tyłu księ- 

dza b dwukrotnie uderzył go z okrzykiem 

„To jest Żyd!”.   Zgromadzeni wierni w świątyni rzucili 
się w obronie ksędza, wyprowadzili na- 

pastnika z kościoła i dotkliwie go potur- 
bowali. Przybyła policja odprowadziła do 
komisariatu napastnika, którym się okazał 
niejaki Rafał Michalski, zamieszkały przy 
ul. Piwnej. Stan poturbowanego napast- 
nika utrudnia dalsze śledztwo. 

Musimy z całą stanowczością napięt- 
nować barbarzyńską napaść na kapłana, 
która świadczy, niestety, o posuwającym 
się u nas zdziczeniu obyczajów, tak, że 
nawet świątynie nasze, święte czynności 
I sakrament kapłaństwa nie powstrzymują 
zbrodniarzy od tego rodzaju napaści. 

Co się tyczy ks. Tadeusza Pudra, któ- 
ry jest istotnie pochodzenia żydowskie- 
go, musimy przypomnieć jego oświadcze 
nie, które przesłał Katolickiej Agencji Pra 
sowej tej treści: 

„,W kilku pismach ukazała się notatka, 
jakobym deklarował narodowość nie 
polską. 

  

Prywatne Ogólnokształcące 

Gimnazjum Koedukacyjne 

przyjmuje zapisy uczni i uczenie w wieku szk. na rok szk. 1938/39 
Informacje i zapisy tymczasowo w kancelarii Kursów Komisji Edukacji 

Narodowej w Wilnie, przy ul. Benedyktyńskiej 2, róg ul. Wileńskiej, codzien- 
nie od godz. 9 do 12 i od 15 do 17. 

    

  

  

boleć Beatryczę — rzecz bardziej nie 
możliwa, niż kwadratura koła. 

Beatrycze bowiem jest dla nas je- 
dynie pewnym symbolem poetyckim, 
postacią poetycką, widzianą rozegzal 

towanymi oczami największego po- 

€ty wszystkich czasów. Jest wreszcie 
postacią -— nazywajmy rzeczy po i- 
mieniu — mody, mody jakże odmien 

uej od naszej, jakże różnej, jakże 
nam obcej. Nazwanie tym imieniem 
naszej  bridżującejj  wysportowa- 
nej, roztańczonej i wyemancypowa- 
nej nowocześnie dziewczyny jest 

czymś równie niedorzecznym, jak po 
równanie asa bokserskiego do... tru. 
badura. 

Czy znaczy to, że Beatrycze jesi 
postacią zmyśloną? Bynajmniej! Ko- 

mentatorzy Dantego, którzy napisali 
już tyle o „człowieku, który był w 
piekle*, że najdłuższego życia nie 
starczy na przewertowanie całej tej 
literatury, oczywiście nie darowali i   Beatrycze. Sam Dante nie ułatwił im 

zadania, odwrotnie zasnuł i zaplątał 

wszelkie poszlaki, które by mogły 
cdkryć postać ukochanej przezeń 
dzieweczki. Cóż realnego powiada 0 
niej w „Nowym życiu*? Że „dziewię- 
ciokroć od chwili mego urodzenia 
słońce wróciło do tego samego pun- 
ktu niebios, gdy poraz pierwszy 0- 
czom mym ukazała się błogosławio. 
na pani mych myśli, zwana od wielu 
Beatrycze, nie wiedzieli bowiem, jak 
ją nazwać inaczej”. A więc nawet i 
mię najidealniejszej kochanki całej 
poezji świata nie jest pewne. Mima 
to uczeni nie dali spokoju starym 

szpargałom, które próżno pył próbe 
wał okryć w archiwach przed ich 
okiem. Wygrzebali pannę Beatrycz« 
Portinari, córkę Folka Portinarego 

późniejszą żonę Szymona de Bardi 
Inne znane z archiwów Beatrycze by 
ty zbyt stare, by mogły być przed: 
miotem ubóstwienia poety. Ale wszys 
tkim tym kombinacjom zadaje kłam 

sam poeta, zamieniając jej imię — 

jak mówi Porębowicz „dyskretnie 
na wzór trubadurów symbolem', 

  

Cóż jeszcze opowiada nam poeta 

o ukochanej dzieweczce? Że po dzi 
więciu latach wzdychania otrzymał 
od niej pierwsze pozdrowienie; że zn 
raz potem przeczucia i sny objawiły 

muiosła na zachodzie Polski Na 
dwóch zwłaszcza odcinkach upatruję 
konieczność przyjścia ze strony pań- 
stwa z pomocą rzemiosłu na wscho- 
dzie Polski. Pierwszy — to odcinek 

szkolenia rzemieślnika. 
Odcinek drugi — to sprawa 

mechanizacji warsztatów 

rzemieślniczych, która nie może być 
rozwiązana przez samo rzemiosło bez 
pomocy łatwo dostępnych i odpowie- 
dnio rozprowadzonych kredytów pu- 
hlicznych. 

Z problemem podniesienia docho- 
du rolnictwa i przyśpieszenia proce- 
su uprzemysłowienia wiąże się zagad 
wienie komunikacyjne. 

Sieć drogowa 
na ziemiach  północno-wschodnich 
jakkolwiek znacznie polepszona w os 
tatnich latach jest wciąż jeszcz: nie 
wystarczająca. To też pomoc państ 

wa dla rozbudowy sieci drogowej, jak 
się dowiedzą państwo za chwilę ze 
szczegółowych referatów, jest stosun 
kowo bardzo znaczna. Oczywiście 
dotyczyć ona może tylko inwestycyj 
podstawowych, — resztę zadania win 
vo spełnić samo społeczeństwo przez 
swe organizacje samorządu teryto- 

rialnego. 
Przejdę z kolei do zagadnień wy- 

miany na ziemiach północno-wschod 
nich. 

Handel na tych ziemiach mocno 
ucierpiał 

wskutek martwych granic okalają- 
cych je od wschodu, a dotychczas i 
cd północy z wyjątkiem wąskiego 
przesmyka polsko-łotewskiego. Jed 
nak tradycje Wilna, jako ruchliwego 

ongiś centrum handlowego są silne   
Oświadczam wobec tego kategorycz- 

nie, że nigdy takiego twierdzenia nie wy- 
powiadałem, gdyż zawsze uważałem się 

i uważam za Polaka”. 

* 

Do powyższej informacji „Kurier Pol- 
ski” dodaje następujące interesujące da- 
ne, dofyczące napadniętego księdza. 

Ks. Puder rodowity  warszawianin, 
choć młody wiekiem (ukończył zaledwie 
30 lat) posiada wysokie wykształcenie 
I zdołał już wiele zdziałać w swojej służ- 
bie kapłańskiej. 

Po ukończeniu seminarium duchowne- 
go w Warszawie | wydziału teologii św. 
na uniwersytecie J. P. ks. Puder wyjechał 
jako stypendysta do Instytutu Nauk Biblij- 
nych w Rzymie. Po dwóch latach wrócił 
do Warszawy z tytułem licencjata Nauk 
Biblijnych. 

Zaznaczyć tu warto, że w Warszawie 
Jest w ogóle pięciu księży, którzy ukoń- 
czyli Instytut Nauk Biblijnych w Rzymie, 
dwaj z nich są profesorami uniwersytetu 
a jeden profesorem seminarium duchow- 
nego. 

Ostafnio otrzymał ks. Puder zaszczyt- 
ne sfanowisko rektora kościoła św. Jacka 
w dzielnicy staromiejskiej. 

Ks. Puder pochodzi z warszawskiej ro- 
dziny oddawna zasymilowanej. Wiarę ka- 

| tolicką przyjął wraz z całą rodziną, kiedy 
| był jeszcze małym dzieckiem. 

  
mu jej bliską Śmierć. Jakoż umarła 
wkrótce — rok jej śmierci da się ok 
reŚlić na rok 1290. I wszystko. 

W „Boskiej komedii" staje się już 
Beatrycze czystym symbolem i żeby 
mogła go prowadzić przez sfery nie- 

bieskie, musi poeta przebyć wszyst- 

kie kręgi oczyszczenia czyśćcowego. 

Mimo to nie musiała to być miłość 
tak całkiem literacka i wszelkiego 
pozbawiona ognia, skoro przy końcu 
„Nowego życia* zapowiada poeta, że 
jeżeli życie jego potrwa jakich parę 
lat, to ma nadzieję powiedzieć o niej 
rzeczy, jakie nie były nigdy dotąd o 
żadnej niewieście powiedziane. I sło 

wa dotrzymał, mimo, że sam się zmie 

nił, jeszcze bardziej — jeśli to możli 

we — miłość swą przesublimował i 
przeduchowił. 

Jeśli mówić o okresie miłość da 
Beatrycze żywej, była to miłość, ale 
miłość w duchu epoki... „Genezę lite 
racką Nowego życia — powiada Po- 
rębowicz — przy dzisiejszej znajo- 
mości szkoły prowanckiej i sycylij- 
skiej, przy niezawodnym wpływie 

zarówno filozofii, jak mistyki, objaś 
nia się z łatwością. I tyk z dawnej 
miłości lirycznej pozostała u Dante 
go całą teoria t. zw. miłości dwornej. 
Według niej kobieta piękna, szlachet     

po dziś dzień. Tym tradycjom zaw: 
dzięcza swoje powstanie pożyteczna 
instytucja Targów i Aukcyj Futrzar- 
skich. W ten sposób Wilno staje się 
w naszym państwie centralnym о$- 
rodkiem w handlu futrzarskim. Po- 
mijając zresztą bardzo ważne znacze- 
nie tych targów w skali krajowej na- 
leży zwrócić szczególną uwagę na ro- 

lę, jaką te targi mogą i powinny ode- 
grać w handlu futrzarskim państw 
bałtyckich, do czego zresztą słusznie 
dążą organizatorzy tej imprezy. 

Na odcinku handlu Inem obser- 
wnujemy też poważne 

wysiłki usprawnienia eksportu.' 
"Także handel tzw. artykułami dru- 

gorzędnymi, jak zioła lecznicze, ia- 
gody leśne, grzyby, raki, sierść itp. 
objęty jest akcją usprawnienia, która 
z roku na rok daje co raz to lepsze 

i trwalsze wyniki. 
W zakresie handlu wewnętrznego 

potrzeba 
przerostu w łańcuchu pośrednietwa 
jest aż nadto widoczna. Same środki 
mechaniczne i radykalne, środki na- 
tury administracyjnej nie mogą na 
tym odcinku być skuteczne. Akcja 
usprawnienia winna tu w pierwszym 
rzędzie mieć na względzie odpowied- 
nie przygotowanie człowieka. To też 
przywiązuję dużą wagę do sprawy 
szkolenia i 

doszkalania elementu handlowego 

va ziemiach północno-wschodnich. 
Proszę państwa, w grudniu ub. r. 

zosłała zorganizowana w Wilnie na- 
rada gospodarcza, celem której było 
umożliwić miejscowemu społeczeńst- 
wu przedstawienie rządowi postula- 
tów w zakresie podniesienia gospodar 
czego północnego wschodu Polski. 
Zgłoszone postulaty spotkały się z 
przychylnym przyjęciem ze strony 
rządu. Rzecz prosta, że na przestrze- 
pi tak stossukowo krótkiego czasu 
nie wszystkie postulaty mogły być 
wykonane. Niektóre bowiem z postu- 
latów zwłaszcza z zakresu komunika- 
cj. czy też rozbudowy urządzeń słu- 
żących celom obrotu — jako. dotyczą 
cym zagadnień długofalowych, mogą 
Lyč rozwiązane dopiero w perspek- 
tywie kilkuletniej. 

Nie mniej jednak dotychczasowy 
wysiłek rządu nad gospodarczym 
podniesieniem ziem północno-wscho- 
dnich — a przede wszystkim Wileńsz 
czyzny — jest już niewątpliwie dosyć 
znaczny. 

Jednak cel konferencji dzisiejszej 
nie ogranicza się do zdania sobie spra 
wy z drogi, jaką przeszliśmy. Chodzi 
nam również o zastanowienie się nad 

zagadnieniem jutra, 

nad dalszą akcją podniesienia północ 
rego wschodu Polski. Na niektóryck 
odcinkach te drogi zostały wytyczo- 
ne na naradzie wileńskiej. Na wielu 
jednak odcinkach n. p. na odcinku 
polityki przemysłowo-handlowej po- 
stulaty objęły stosunkowo krótki ok- 
res czasu. To też po rozważeniu i zre- 
alizowaniu tamtych postulatów nale- 
ży zastanowić się dziś nad dalszym 
odcinkiem drogi. Wreszcie w między- 
czasie wyrosły nowe problemy. W 
szczególności otwarcie się długiej 
granicy okalającej ziemie północno- 
wschodnie od zachodu i północy, 
stworzyło zupełnie nowe, dotychczas 
nie brane pod uwagę możliwości roz- 
woju. 

nego serca i umysłu nosi w sobie jak * 
by fatalną władzę budzenia miłości. 
A miłość ta, przeniesiona w sferę to- 
warzyską, ma charakter wyłącznie 
duchowy: polega w służbie rycer- 
skiej, w poddaniu i pokornym uwiel 
bieniu. Jest sztuką, do której zdolne 
są jedynie serca szlachetne, — myśl 
rozwinięta ze szczególnym naciskiem 
u Guinicellego i Dantego. Skutki te 
go uczucia, na miłośnikach wywarte, 
zarówno fizjologiczne jak psychicz- 
ne, w poezji określane są jednako- 
wo: bladość, onieśmielenie, bicie ser 
ca, oniemienie z zachwytu Ileż razy 
te objawy notuje Dante w swym pa 
miętniku! Ze skutków duchowych 

najdonioślejsze są te, że miłość daje 
wiedzę, uczy dworności, hartuje od 
wagę męską. Równie potężny jest jej 
wpływ etyczny: miłość uszlachetnia, 
złego czyni dobrym, gładzi mściwość 
i jest źródłem cnotliwości. Wszystkie 
znamiona zakochania — twierdzi Po 
rębowicz — nie odbiegają od codzien 
tej obserwacji, ale u poetów zarów 

no prowanckich, jak włoskich są po 
rządnie zszeregowane, stanowią skoń 

czoną doktrynę" . 

Wedle tego „porządnego zszerego- 
wania”, mówiąc uprzejmie, a poetyc 
kiego szablonu, mówiąc po prostu, za 

usprawnienia i likwidacji 
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Zatarg miedzy Boliwią 
i Paragwajem 
© Unicum Chaco 

Wg ostatnich wiadomości rosną z dnia 
na dzień obawy wznowienia otwartego 
konfliktu między Boliwią a Paragwajem 
© Gran Chaco. Delegaci obu poludniowo- 
amerykańskich republik zebrani na kon- 
ferencji w Buenos Aires nie mogą się bo- 
wiem dogadać. 

WOJNA O GRAN CHACO. 

Minęło zaledwie parę lat od chwili, 
gdy przycichła zażarła wojna Paragwaju 
i Boliwii o wielkie bezpańskie terytorium 
zwane Gran Chaco. Do białych plam wid- 
niejących po dziś dzień na mapach Ame- 
syki Południowej zaliczyć wypada i Gran 
Chaco. Nikt go bowiem dotychczas do- 
kładnie nie zbadał tak jak nie zbadał 
jeszcze większych dziewiczych terenów w 
dorzeczu górnej i środkowej Amazonki 
i jej dopływów. Tereny te określono ogól 
nikową nazwą „Selvas“ co znaczy: lasy, 
lecz biali eksploratorzy: do „jądra gęst- 
winy” nie dotarli i „Selvas” pozostają 
wciąż ziemią bliżej nieznaną. 

Wobec takiego stanu rzeczy, komuż 
— zdawałoby się — mogło zależeć na 
łakiej czy innej przynależności państwo- 
wej Gran Chaco? Nie wszystkož to jedno 
w czyich granicach — Boliwii czy Parag- 
waju — ma leżeć ogromny szmat nieprze- 

bytej dżungli zwanej zielonym piekłem? 
Istotnie, sprawa ła była zarówno dla Pa- 

ragwaju jak dla Boliwii obojętna, dopóki 
w Gran Chaco nie wykryto przypadkiem 
bogatych źródeł naftowych i dopóki rzecz 
prosta nie wmieszali się w sprawę busi- 
nesmeni z północy. Businesmeni zarów- 
no naftowi jak też rekiny z przemysłu 
wojennego. Oni to byli tym przysłowio- 
wym czarnym kotem, który przebiegał 
drogę pokojowych stosunków dwóch ła- 
cińskich republik: Boliwii i Paragwaju. 

Rozpoczęła się pamiętna wojna o 
Gran Chaco. Trwała ona dosyć długo 
i toczyła się ze zmiennym szczęściem, acz 
z przewagą sukcesów wojennych małego, 
lecz nad podziw bitnego Paragwaju. W 
międzyczasie z kas państwowych obu re- 
publik wypompowywali złoto dostawcy 
broni, głónie Yankesi. Wojna wreszcie 
usłała. Zawarto pokój, jak się okazuje sło 
miany, bo oto znowu zanosi się na kon- 
flikt zbrojny. Oczywiście kulisy sprawy po 
zostają łe same: nafta, płynne złoto, 
przedmiot pożądania całego świała, 

PŁK. FAWCETT. 

Skoro mowa o Gran Chaco, warto 
wspomnieć i o Małfo Grosso i w ogóle 
o zielonym piekle Paragwaju, Boliwii, Bra 
zylii, Ekwadoru, Kolumbii, Wenezueli, 
Gwiany. Utonął w tym piekle przed [aty 
bez śladu kierownik angielskiej ekspedycji 
naukowej płk. Fawcefł. Żyje czy nie żyje 
— to pyfanie pasjonowało długi czas opi- 
nię publiczną świata cywilizowanego. Zgi- 
nął w dżungli czy dostał się do niewoli 
jakiegoś dzikiego plemienia? A może upo 
dobał sobie w życiu romantycznego Ta- 
rzana i realizuje gdzieś w głębi gąszczów 
leśnych legendę prymitywu, o jakiej ma- 
rzył Jean Jacques czy jaką przeżył Alek- 
sander Selkirk vulgo Robinson Crusoe na 
Juan Femandez? W każdym razie ślad po 
nim zaginął, utorowana przezeń w chasz- 
czach toporem droga dawno zarosła roz. 
bujałą podzwrotnikową roślinnością, a 
ludzkość pasjonować się zaczęła zaginię- 
ciem Coli i Nungessera, Amundsena 
1 Amelii Earhart, Lewoniewskiego i in- 

nych. 

GESZEFCIARZE. 
W. większości południowo-amerykań. 

skich rewolucji, przewrotów ruchawek, 
wojen, zaburzeń, rewolt pałacowych 
i ulicznych, zamachów stanu i innych za- 
mieszek maczają palce geszefciarze z pół. 
nocy. Gdy dana sytuacja w danym kraju 
nie odpowiada ich rachubom, gdy od da- 
nego rządu czy dykłatora nie mogą uzy- 
skać koncesji na nafłę, koleje, cynę, ba- 
wełnę lub coś w tym rodzaju — puszczają 
w ruch pieniądze, robią rewolucję czy 
wojnę i ciągną zyski ze zmienionej sy- 
łuacji od nowego rządu czy dyktatora. 
Wojna o Gran Chaco między Boliwią 
a Paragwajem widocznie nie przyniosła 
geszefciarzom spodziewanych korzyści, 
skoro znowu się pisze o nabrzmiewaniu 
konfliktu. 

POCHÓD CYWILIZACJI. 

Zapewne dużo jeszcze czasu upłynie, 
zanim cywilizacja ujmie w swe karby zie- 
lone piekło Ameryki Południowej, zanim 
gąszcze i dżungle legną pod toporami 
białego człowieka, zanim osuszone zosta- 
ną ziejące żółtą febrą bagna i trzęsawis- 
ka, zanim drzemiące w łonie tej bogatej 
ziemi skarby naturalne ujrzą światło dzien 
ne. Tymczasem zaś w sąsiedniej Ameryce 
Północnej ma się realizować gigantyczny 
plan połączenia Atlantyku z olbrzymimi 
jeziorami: Ontario, Erie, Huron, Michigan, 
Górne po przez rzekę św. Wawrzyńca. 
Kanał miałby 9 mtr głębokości i obsługi- 
wałby wielkie okręty  transatlantyckie. 
Koszta byłyby co prawda olbrzymie: 543 
miliony dolarów, lecz ileżby kanał taki 
dał korzyści! Ileżby zyskały takie miasta 
jak Chicago czy Detroit czy Quebec, czy 
Montreal! Zyskatyby St. Zjedn. Am. Pin. 
i zyskałaby ogromnie Kanada, która też 
pokryłaby połowę kosztów budowy. 

Drugim gigantycznym projektem, rów 
nież zainicjowanym przez Amerykę Pół- 
nocną jest budowa wielkiego kanału 
przez Nicaraguę w Ameryce Środkowej. 
Kanał połączyłby Atlantyk z Pacyfikiem 
i odciążyłby w dużym stopniu kanał Pa- 
namski, stwarzając nowe możliwości ko- 
munikacji okrętowej między dwoma ocea- 
nami. 

Wreszcie jeszcze jeden krok cywili- 
CT 5 że 

  

Wielka afera „Króla handlarzy narko- 

fyków” Lyona, która nie schodzi ze szpałt 
prasy wszystkich krajów — słała się nie- 
jako wybiciem drzwi w ciemne zakamarki 
tajnego handlu, za którym z wysiłkiem 
śledzi policja całego świała. 

Lyon był niemal dyktatorem wśród 
handlarzy narkotyków. 

Dzięki olbrzymim kapitałom, osiągnię- 
tym z nielegalnego handlu, Lyon trzymał 
w swym ręku tajne wytwórnie narkotyków 
we wszystkich niemal krajach. W jego 
ręku zbiegała się sieć przemytu, prowa- 
dzonego przez bandę pośredników, dzia. 
łających sprawnie, jak najkarniejsza or- 
ganizacja na terenie szeregu państw. 

Opium, które chwytato w macki nało- 
gu do niedawna tylko Wschód, rozeszło 
się jak trucizna po całym świecie. 

Kiedy państwa zorientowały się w ros 

  

zacji: obrzymia autostrada między Addis 
Abebą a portem Assab na M. Czerwo- 
nym. Roboty już rozpoczęto. Zapoczątko. 
wał je gener. sekretarz partii faszystow- 
skiej Słarace. Przy budowie pracuje 3 tys 
robotników włoskich i 30 tys tubylców. 
Wspaniała wstęga komunikacyjna połączy 
serce Etiopii z główną arterią wodną mię- 
dzy Europą i Azją. 

Odbywa się więc wciąż zwycięski po- 
chód cywilizacji. Może przyjdzie wreszcie 
kolej i na niedostępne obszary Ameryki 
Południowej. * 

ZIEMIA INKASOW. 

Dziewicza dżungla pokrywa dziś ruiny 
miast i grodów, zburzonych przed 400 
laty przez chciwych złota i podbojów Hisz 
panów i Portugalczyków. Mieczem i og- 
niem rozwalał w gruzy Pizarro z towarzy- 
szami kwitnące państwo Inkasów, burzył 
ich świątynie słońca, niszczył biblioteki z 
kunsztownych plecionek, wycinał lub roz 
ganiał tubylców. Dziś, zwyrodniali, zde- 
generowani,  wyniszczeni nędzną wege- 
tacją ich potomkowie błąkają się po „sel- 
vasach“, a wraz z nimi błąkają się legen- 
dy o ukrytych przed Hiszpanami skar- 
bach. W Paragwaju też kaje się o skar- 
bach jezuitów, kt. tworzyli tu kiedyś pań- 
stwo teokratyczne. Słowem, wiele tajem- 
nic kryje w sobie zielone piekło łacińskich 
republik Ameryki Południowej, powsta- 
łych głównie na ziemi Inkasów. ši 

Polska wyprawa na Spitsbergen 
1 lipca, jak już donosiliśmy, wyjechała 

na statku „Lyngen* z Tromsó w północnej 

Norwegii naukowa wyprawa glacjologiczna 

w składzie: inż. Stefan Bernadzikiewicz, 

doc. dr Bronisław Halicki, p. Ludwik Sa- 

wcki. Czwarty członek wyprawy dr Mieczys 
ław Klimaszewski połączy się z ekspedycżą 

już na Spitsbergen, dokąd przyjedzie na- 

stępną turą statku „Lymgen*, ok. 25 lipca. 
Lądowanie wyprawy na Spitsbergen na- 

sląpi w okolicy St. Jons Fjordm, t. j. nieco 

na północ od głównego fiordu zachodniej 

wyspy Spitsbergen. 

Wyprawa pracować będzie w okolicy St. 

Jons Fiordu, t. ]. mniej więcej pod 78° 30 

szerokości geograficznej północnej. Odcinek 

pobrzeża na północ i południe od St. Jons   Fiordu został wybrany dla prac ekspedycji 

ze względu na obecność kilku lodowców | 

  

posiadających dobrze rozwinięte moreny 
czołowe i dość rozległe przedpole. Badania 
wyprawy prowadzone będą w partiach kon- 
cowych jęzorców lodowcowych oraz na ich 

przedpolu. Wyprawa obecna nie ma cha- 

rakteru geograficzno-odkrywczego, lecz jej 

zadaniem jest przeprowadzenie dokładnych 

i ścisłych badań z dziedziny  glacjologii. 

Badania nad osadami i formami lodowco- 

wymi będą miały duże znaczenie porównaw- 

cze dla dałszych studiów nad utworami lo- 

dowcowymi niżu polskiego, którego krajab- 

raz jest dziełem komtynentalnych lodowców. 

Całkowite wyekwipowanie wyprawy zo- 

slało przeprowadzone w kraju na podstawie 

doświadczeń wypraw poprzednich. Już na 

Spitsbergen będzie. zaangażowany jeden z 

mieszkających tam myśliwych wraz z moto- 
rówką. 

  

Wzrost tonażu polskiej floty handlowej 

  

„Robur VIII“ (4.300 ton pojemności) największy i najnowocześniejszy statek pol.   skiej floty węgłowej. Uroczyste poświęcenie tego statku odbyło się 3 bm. w Gdyni. 

  

Jon Megara obejm kierownictwo opery waręzawykij? 
Plamy ma majbliższą przyszłość 

Jan Kiepura przyjął przedstawicieli prasy 

stołecznej, których zapoznał ze swymi naj. 

biiższymi planami i zamierzeniami artystycz 

vymi. 

W chwili obecnej artysta bada możli- 

wości objęcia kierownietwa opery warszaw- 
skiej, uzależniając to od zreałizowania prze? 

   

  

nących zatrważająco rozmiarach handlu 
narkotykiem, rozpoczęły przeciwdziałanie. 
Od r. 1930 zakazano handlu opium, jak 
również morfiny i heroiry. й 

Odtąd poczęły mnożyć się połajemne 
laboratoria i bogate, przemożne, a trudne 
do pochwycenia tajne stowarzyszenia 
o celach, przyciągających zwolenników ja 
kąś ekscentryczną ideologią, a faktycznie 
kierowane przez handlarzy narkotyków. 

Handel wszedł pod ziemię, 

Opium pod różnymi postaciami okrą- 
ża cały świat. Z krajów produkujących go 
do krajów-konsumentów. 

Kraje, dostarczające opium w stanie 
surowym, to: Indie, Indochiny francuskie, 
Turcja i w mniejszym stopniu niektóre 
państwa bałkańskie. 

Wędrówka opium ma szereg etapów. 
„Czarne”, surowe opium idzie do kra 

rysowuje się nam postać Beatrycze. 
Jest subtelnym powiewem, zjawis- 
kiem, postacią półrealną. Teraz rozu 
miemy jakim to wulgaryzmem są zda 
nia przytoczone na początku tego 
felietonu. Na postać Beatrycze nie u- 
miemy bowiem spojrzeć inaczej, jak 
oczami Dantego i widzimy ją tak 
powiewną, jak on nam ją chciał przed 
stawić. A przecie miał na swej pale- 
cie inne barwy. Nie mówiąc już o 
„Boskiej komedii", istnieje w „No 
wym życiu* mały fragment o nastro- 
ju całkiem obcym reszcie poeinalu. 
Rzecz się tak miała: w rok po śmierci 
Beatrycze smutny i zadumany poeta 
dojrzał w oknie młodą szlachetną da 
mę wielkiej urody, która nań spog- 
lądała z wielką przychylnością. Dan- 
t2 sądząc z portretów, jakie się zacho 
wały, musiał być przystojnym mło 
dzieńcem — to też rozumiemy wzrok 
owej pięknej pani. Poeta na razie 
wzrok odwrócił, ale potem miłe mu 
było owe współczucie i częściej z o- 
wą damą przebywał, a nawet ułożył 
o niej dwa piękne sonety. Wiemy do 
brze, że współczucie młodej i pięknej 
damy do młodego pięknego chłopca 
w rok po Śmierci przedmiotu jego 
pierwszego uwielbienia bywa nieraz 
niebezpieczne: jakoż Dante wpadł i 
boczuł w swym sercu coś więcej niż 

  
samą wdzięczność za współczucie w 
nieszczęściu. Mówiąc całkiem nowo- 
cześnie — zakochał się. I wszystko 
szłoby normalnym trybem, gdyby któ 
rejś nocy nie ukazała mu się zjawa 
Beatrycze, która zawróciła go znowu 
ku sobie. 

Opisany fragment jest zaledwie 
drobnym wtrętem w ów pamiętnik 
miłosny. Ową młodą i przystojną da 
mę opisuje Dante zaledwie paru ogól 
nymi rysami. A jednak gdybym u- 
miał rysować, zilustrowałbym ową 
seeną z oknem ten felieton — tak się 
żywo rysuje w wyobraźni. Tymcza- 
sem niech ktoś zechce plastycznie 
wyobrazić sobie Beatrycze. Niepodo 
bieństwo! A jednak sylwetka jej nie 
jest blada ni papierowa, jeno niemal 
się rozpływa w świetle. 

Niewątpliwie Beatrycze — jak to 
przy innej okazji tłumaczył Ketlin- 
gowi p. Zagłoba — jadła i piła; gdy 
chodziła, to musiała nogami przebie 
rać; gdy było zimno, to jej nos czer- 
wieniał, a w upał było jej gorąco; 
gdy ją komar uciął, to ją swędziło... 
Oczywiście, wszystko to było praw. 
Ją. Ale tamta Beatrycze nie a nie nas 
nie obchodzi. Natomiast obchodzi nas 
ta nierealna, a jednocześnie realna 
postać, o której Dante powiada: 

  
Ma pani luba w oczach miłość niesie, 

Wszystko pięknieje, na co wzrok swój 

skłoni; 

Gdzie przejdzie wszystko obraca się do niej, 
kiedy pozdrowi, serce za nią rwie się. 

Gdy spuści oczy, to świat z żalu kona 

L na brak słońca narzekając, wzdycha; 

Pierzchają przed nią zawziętość i pycha, 

Niechajże będzie godnie wysławiona. 

x kas 

Myči bez goryczy, myśl bez cienia grzechu 

Rodzi się w sercu od jej słodkiej mowy: 

Kto ją raz ujrzał, juź jest wniebowzięty. 

A w co się sama wć własnym uśmiechu 
Przemienia, trudno wypowiedzieć słowy, 

Taki w tym dziwny czar i niepojęty *). 

Taka dla świata na zawsze zcs- 
tanie Beatrycze. Ta prawdziwa, cho 
dząca i jedząca była zapewne zwykłą 
sobie gąską florencką, co niektóre 
jej postępki zanotowane w „Nowym 
życiu* raczej potwierdzają. Żyje na- 
tomiast do dziś Beatrycze — najpięk 
niejsza, najbardziej powiewna aczkol 
wiek w duchu epoki zmanierowana 
Beatrycze — ucieleśniona w poema- 
cie Miłość, W. T. 

*) Przekład Edwarda Porębowicza. 

Jakimi drogami wedruje opium 
Najememice hamadlu markolłylcamai 

» larną, dostępną dla wszystkiech. Z tego też 

  

tysta w razie objęcia kierownictwa tej pla- 

cówki pragnąłby ją postawić na najwyż- 

szym poziomie europejskim, со przyjdzie 

tym łatwiej, że, jak zaznaczył, Polska ma 

doskonałych śpiewaków i dyrygentów oraz 

świetne zespoły orkiestrowe. Kiepura prag- 

nąłby, aby opera stała się placówką popu 

m EEE = a 

jėw przelwarzających. Mimo ostrej kon- 
Iroli w portach i ne granicach państw, ro- 
dzących opium, ciężkie, na setki kiło ła- 
dunki wędrują w świał. 

Nocami, po karkołomnych drogach, 
przez pustynie, z groźbą śmierci w oczach 
przemytnicy ciągnę swój transport. Nara- 

żają swoje życie po ło, aby zafruć je in- 
nym — dla pieniędzy, spętani żądzą 
zysku. 

100 kg opium daje produkt syntetycz- 
ny — 16 kg morfiny. Po takiej przeróbce 
transport cennego towaru staje się łatwiej 
szy, operuje się mniejszymi ciężarami. 

Bułgaria, Jugosławia, Turcja, Grecja 
i Rumunia — oło kraje przetwarzające 
opium w morfinę. W Bułgarii mają swoje 
laboratoria „baranowie morfiny” bracia 

Anavis. 
Z tych krajów „kurierzy” rozwożą nar- 

kotyk na całą Europę. 

We Francji scentralizowana jest pro- 
dukcja heroiny. Wybrano Francję dlatego, 
że jej brzegi morskie ułatwiają wywóz 
tajnych ładunków. 

Po przybyciu na teren francuski morfi- 
na z rąk kurierów wędruje do nowych 
przetwórni, kierowanych przez wykwalifi- 
'kowanych chemików. Najważniejsze pota- 
jemne- laboratoria wykryto w Livry-Gar- 
gan, Bagneux, Montmorency. 

Heroina z laboratoriów wędrowała na 
statki, wieziona przez sziab kurierów, nie 

znających się ze sobą. Pracę handlarzy 
osłaniało się surowym rygorem konspi. 
racji. Każdy z pośredników utrzymywał 
tylko kontakt z dwoma ludźmi: dostarcza- 

jącym i odbierającym towar. 
Szefami pośredników są,  wylowieni 

przez policję: Bacula, Blang, Wagner, Lon 
dosco (zamknięty w Sing-Singu). 

Głównym odbiorcą narkotyków jest 
przede wszystkim Ameryka, żyjąca w szpo 
nach straszliwego nałogu. 

Kilo morfiny, kosztuje przy wywozie 
t Sofii 2.000 franków a osiągało w Ame- 

ryce jako kilo heroiny 27.000 fr. 
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Teatr m. NA POHULANCE 

Dziś o godz 8.30 wiecz. — premiera 

MIŁA RODZINKA 
Ceny zwyczajne 

"rot przy Syndykcie 
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względu chciałby on widownię opery sto- 

łecznej rozszerzyć i zbudować większą ilość 

miejse, obniżając jednocześnie ceny biłetów. 

Mówiąc o swych projektach filmowych, 

artysta zaznaczył, iż nabył już scenariusz 
filmu „Rok 1920% osnutego na treści „To- 
Bci“ przeniesionej do roku 1920 i opartej 
na motywach polskich. W filmie tym wystą- 

pić mają Kiepura ze swą małżonką Martą 

Eggerth. Pertraktacje w sprawie realizacji 

tego filmu są w toku. Fiłm byłby zrealizo- 

wany prawdopodobnie we Włoszech przy 
udziałe aktorów polskich. 

Kiepura udaje się z Warszawy do Kry 
nicy, dokąd przybędzie również Marla Eg 

gerth, stamtąd zaś uda się do Francji, aby 
— jak zaznaczył — „zaczerpnąć powietrza 

francuskiego" i przygołować się do wystę- 

pów w przyszłym sezonie opery nowojor- 

skiej, gdzie śpiewać będzie w operach fran 
cuskich. 

Kiepura zapowiedział, iż w przyszłym 
tygodniu da koneert na rynku Starego Mia- 
sta, przeznaczając część dochodu z koncer- 

tu na fundusz zapomogowy dla wdów 4 zie. 

Dziennikarzy  Wileńe 
skich. 

Zakomunikawał w końcu, iż zapewie- 

dziany na środę 6 bm. występ jego w operze 

warszawskiej z powodów natury organiza 

cyjnej został przełożony na piątek godz. 8 
wiecz. 

ŻART NA STRONIE 

U CYGANKI, 
— Co mėwią karty? 

— Widzę, że pozna pami bogatego pana, 

który się w pani zakocha i uda się z panią * 
w podróż poślubną do Szwajcarii. 3 

— A czy karty mówią co powie na to 

mój mąż? 

RACZEJ TAK... 
— Tak, jedzie pan do Francji? Czy nia 

sądzi pan, że napotka na trudności przy 

słabej znajomości fracuskiego? 

— Ja?... nie, ale Francnzi! 

'W SKLEPIE. 
— W. tym płaszczu nie spostrzeże pam 

nawet, że deszcz pada. 

— Dobrze, Ale w jaki sposób zorientuję 
się, że przestał padać? 

JAK TO SIĘ STAŁO? 
— (o skłoniło pana do alkoholizmu? 

— Waruki rodzinne. 

— Nieszczęśłiwe małżeństwo? 

— Nie — mam trzech kuzynów restawrą- 

torów! : ži 

KARIERA. 
Mówiono o powodzeniu. Amerykanin opa 

wiada: ; 

— Zacząłem od dołu a teraz wydobyłetń 

się na wierzch. 

— Istotnie? 

— Przedtem byłem pucybutem, a teras 

jestem fryzjerem. adw 

pi 
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„KURJER” (4504). 

Nowogróczianie w Starogardzie 
Szczęśliwy był pomysł zorganizowania 

w ramach tegorocznych „Dni Morza” od- 
wiedzin poszczególnych województw Pol 
ski na Pomorzu. Dotychczasowe sprawoz- 

dania wykazują celowość akcji oraz ol- 
brzymie zadowolenie tak Pomorzan jak 
i gości. 

Ludność poszczególnych województw, 
zrzeszona w szeregach LMK, miała na ce- 
lu wyłonić z siebie delegację, rekrutu- 
jącą się spośród wszystkich warstw spo- 
łecznych. Delegacja winna była udać się 
do jednego z miast Pomorza i wziąć 
udzał w uroczystościach „Dni Morza” w 
danej miejscowości, a następne w Gdyni. 

I tak: delegacja z Okręgu Radomsko- 
Kieleckiego udała się do Kościerzyny, 
Okręg Stołeczny Warszawski — do Cheł. 
mna, Lubelski — do Wejherowa, Nowo- | 
gródzki — do Starogradu, Krakowski — 
do Karłuz, Lwowski — do Torunia, Jaro- 
sławski — do Chojnic, Wojewódzki War- 
szawski — do Brodnicy, Poleski — do 
Pucka, Wołyński — do Lubawy, Stanisła- 
wowski — do Świecia. 

Delegacje liczyły od 25 do 40 osób. 
Poniżej podajemy opis pobytu i przy- 

jęcia delegacji Okręgu Ligi Morskiej i Ko 
lonialnej Ziemi Nowogródzkiej w Staro- 
gardzie na Pomorzu. 

Delegacja w składzie 38 osób obej- 
mowała wszystkie warstwy społeczne, or- 
ganizacje, instytucje i środowiska woje- 
wództwa nowogródzkiego od analfabe- 
tycznych i lojalnych wobec Polski Biało- 
Fusinów poprzez młodzież szkolną i ro- 
otników do inteligencji urzędniczej 

i kupców. W grupie tej zaledwie dwie 
osoby przedtem widziały Gdynię i doro- 
bek Polski na morzu. Z uwagi na tradycje 
Ziemi Nowogródzkiej kolebki, Adama 
Mickiewicza, oraz na najdalszą prawie 
odległość Nowogródczyzny od morza pol 
skiego — delegacja ta była mile i ze zro- 
zumiałym zainteresowaniem oczekiwana. 

Zbyt męcząca, bo niespełna trzydzie- 
słogodzinna podróż, oraz niewygody 
| upał wpłynęły oczywiście na osłabienie 
entuzjazmu Nowogródzian. Nic dziwnego 
łe zbliżając się do Starogardu, nie byli 

żądni męczących przyjęć i owacyj, ale spo 
kajnego łoża, snu i orzeźwiającego posił- 
ku. Nastawienie to jednak uległo grun- 
łownej zmianie na widok tak niebywałej 
serdeczności i gościnności, jaką przygo- 
tował dla Ziemi Nowogródzkiej Słaro- 
gard. Trud, zmeczenie i ociężałość poszły 
hagle i niespodzianie w zapomnienie, z 
Oczu umknęła gdzieś senność, a z twarzy 
bladość. 

Nie wyglądałiśmy 
i nie oczekiwaliśmy barwnego, przygoto- 
wanego na nasze przyjęcie dworca kole- 
jowego, Ale ktoś z ciekawszych wychylił 
się i dojrzał masy ludności, barwy amaran 
łowo-białe i długie szeregi białych po- 
słaci. Wnet w stukot kół pociągu wmie- 
szały się dźwięki orkiestry. Wjeżdżamy na 
peron. Orkiestra gra w dalszym ciągu. 
Długie szeregi młodzieży, ubranej w bia- 
łe marynarskie mundury, prężą się na bacz 
ność. Pierwszy wyłania się nasz sztandar 
LMK w towarzystwie regionalnego pocztu 
barwnych nowogródzkich dziewcząt. Za 
Nim czwórkami ustawiają się uczestnicy 

ji, zadziwieni i oszołomieni, z wy 
tazem niepewności na twarzach, czy to 
Wszysiko aby dła nas przygotowane. Ale 

9 w kierunku naszym zdążają przedsta- 
Wiciele władz i LMK ze starosłą i preze- 
sem Zarządu Obwodu LMK na czele. 
Dźwięki mieszają się z serdecz- 
nymi, krótkimi słowami wzajemnego po- 
wiłania. Z chwilą zakończenia powiłalne- 
> marsza z piersi tłumów młodzieży 
szerokiej publiczności, zgromadzonej na 
A S 

Nowoczešni synowie 
"ilkelm> Tell> 

   
: Od dawnych czasów łuczniciwo jest naj- 

„'€fszym sportem słudentów w Szwaj- 
2 o Zdjęcie przedstawia — jednego 

<zesiników wielkiego konkursu łuczni. 
czego w Oberwintenthur. 

  

z okien pociągu” 

  

dworcu, wznosi się gromki i potężny 
okrzyk „Niech żyje Nowogródek!” i za 
nim równie połężny „Niech żyje wiecznie 
polski Słarogard!”. 

Do poszczególnych osób podbiegają 
dziewczynki, ubrane w jasne, białobłę- 
kitne mundurki LMK i pięknie, dobrze 
prezentujące się czapki marynarskie, przy 
czepiając lazurowe, jedwabne kokardy ze 
zwisającymi biało-amarantowymi wstążka- 
mi z napisem: „Gość Starogardu”. 

Z orkiestrą na czele maszerujemy do 
poczekalni kolejowej, gdzie następuje 
oficjalne powiłanie delegacji. Członek 
miejscowego Zarządu Obwodu LMK prze 
mawia krótko i serdecznie. Podkreśla 
wspólnotę ról ziemi nowogródzkiej i po- 
morskiej. Wszak obie skazane są na wiecz 
ne strėžowanie i wartowanie na najdal- 
szych kresach Polski. 

Kierownik delegacji  nowogrėdzkiej 
odpowiedział w równie pełnych serdecz- 
ności słowach, kładąc nacisk na misję i ko 
nieczność brałania się całej Polski z Po- 
morzem. 

Z kolei następuje przydział kwater 
poszczególnym uczestnikom wycieczek 
u gościnnych mieszkańców Starogardu. 
Odprowadzani przez młodzież szkolną roz 
chodzimy się po pomorskim mieście, ude. 
rzeni jego zadziwiającą czystością. Przy 

wyjściu z dworca rzuca się w oczy szeroki 
biały, rozwieszony transparent z napisem: 
„Wiłajcie Goście 'z Ziemi Nowogródz- 
kiej!”. 

Na kwaterach gospodarze oddają do 
dyspozycji gości całe pokoje, zastawione 
stoły, czyściutkie łóżka, kąpiele i cały bez 
reszty repertuar szczerej uprzejmości. 
Chłopi z Nowogródczyzny otwierają sze- 
roko ze zdziwienia oczy, zatracają język 
i przychodzą do kierownika delegacji z 
prośbą, by ich uwolnił od tego pałaco- 
wego życia, bo nie będą mieli czym za to 
wszystko zapłacić... Wyjaśniamy im, że 
to wszystko gościnność. Z trudem wierzą. 
Mówią „že to niemożliwe. Jeden z gospo- 
darzy, kupiec zbożowy, oprowadza wieś. 
niaka-gościa po stajniach i oborach; po. 
kazując mu wzorowo urządzone gospo. 
darstwo. Inny z gospodarzy, ksiądz pra- 
łat trawi długie godziny na pogawędkach 
na tematy społeczno-kościelne. Obydwaj 
czują się we własnej skórze. Rozdział 
gości po kwałerach jest przygołowany 
dokładnie. 

Po mieście barwne afisze podają pro- 
gram uroczystości pod znakiem wizyty 
Nowogródka. 

Wieczorem udajemy się na „wianki”. 
Nad miejscową rzeką kilkutysięczne tłumy 
publiczności obległy brzegi. Na moście 
zarezerwowano honorowe miejsce dla de. 
legacji i przedstawicieli władz. Publicz- 
ność słarogardzka ustępuje pierwszych 
miejsc gościom, których łatwo poznać po 
dużych kokardach na kłapach i sukniach. 
Wianki rozpoczęfo strzałami. Wspaniała ilu 
minacja i dekoracja. Inauguracyjne prze- 
mówienie przedstewiciela starogardzkiej 
LMK, zakończone okrzykiem na cześć 
gości. Z kolei wchodzi na trybunę jeden 
z uczestników delegacji i wygłasza mowę, 
podkreślającą znaczenie zbrałania się 
wszystkich dzielnic z Pomorzem. W ra- 
mach przemówienia następuje wręczenie 
daru z Nowogródczyzny. Z balustrady 

  

  

mostu zwisa wielki kilim regionalny, no- 
wogródzki, tzw. pasy bieniakońskie, przy- 
wieziony przez delegację dla LMK w Sta- 
rogardzie. Publiczność nie szczędzi dłoni 
dla żywiołowych oklasków. Orkiestra gra 
hymn państwowy. Wzajemnym okrzykom: 
nie ma końca. Spuszczanie wianków. 
Pierwszy wianek puszcza Nowogródek. 
Olbrzymi wieniec ze światłem, okolonym 
barwną bibułą zwolna posuwa się środ- 
kiem rzeki. Publiczność wstaje z miejsc 

i bije gromkie brawa. W dalszym ciągu 
płyną różańce wianków, przeplatane ko- 
rowodami pięknie uzielenionych, ukwie- 
conych i iluminowanych łodzi. Hymn Boże 
coś Polskę kończy tę przepiękną uroczy- 
stość. Zbiorowe kilkutysięczne požegna- 
nia: Nowogródek życzy słarogardzianom 
dobrej nocy i Starogard życzy Nowogród- 
kowi dobrej nocy — koronują uroczy- 
słość wianków. Wieczorem serdeczny 
i skromny bankiet. 

Wczesnym rankiem następnego dnia 
wielki aułobus oczekuje nas w rynku. Je- 
dziemy nad jezioro Wirty do lasów pań- 
stwowych. Eskortują nas młodzi uprzejmi 
marynarze. W nadleśnictwie państwowym 
Wirty witają nas u bram gospodarze, de- 
korując wiązankami egzotycznych roślih. 
jakimi szczyci się ten rezerwat. Oprowa- 
dzani po pięknej puszczy wchodzimy na 
szeroką polanę, zasławioną stołami, ugi- 
nającymi się pod ciężarem tego wszyst- 
kiego, co daje las i ziemia. Panie z nad- 
leśnictwa pełnią funkcję gospodyń. Toasty 
zsiadłym mlekiem i herbatą ciągną się 
w nieskończoność. A potem schodzimy w 
dół, gdzie widnieje szeroka majestatycz- 

na tafla jeziora Wirty, okolona aureolą 
pięknych lasów. Przypominamy sobie mi- 
mowoli naszą Świteź. Przygotowane ło. 
dzie i kajaki wiozą nas przy akompania- 
mencie śpiewów na uroczą wyspę. Od- 
prowadzeni przez „leśnych ludzi” wraca- 
my do Starogardu, gdzie czeka na nas 

obiad. Po południu zwiedzamy fabrykę 
baterii Daimon i chemikaliów Boskamp, 
szczodrze obdarzeni aspirynami i lampka- 

mi. Połem oglądamy zabytki miasta, szcze 
gólnie ciekawy słary kościół i ołaczające 
go mury. Wieczorem wyruszamy w towa- 
rzystwie orkiestry, pocztów sztandaro- 
wych, organizacyj i miejscowego społe- 

czeństwa na dworzec kolejowy. Na czele 
pochodu kroczą: burmistrz, starosta, pre- 
zes Obwodu LMK i kierownik delegacji 
nowogródzkiej. W szeregach naszych pod 
ręką idą nasi gospodarze z kwater. Inte- 
ligencja za pan brat z chłopem nowo- 
gródzkim. Tak można iść długo i daleko, 
Nie czujemy zmęczenia. Jesteśmy młodsi 
i silniejsi. Na dworcu ostaine hausty ko- 
niaku słarogardzkiego „Winkelhausen”, 
osłatnie rzewne słowa pożegnania, ostat- 

nie entuzjastyczne okrzyki i pociąg. Or- 
kiestra żegna nas siarczyście. Na peronie 
roje publiczności. Długie, mocne uściski 
dłoni. Pożegnalny zew: Niech żyje Staro- 
gard jako uczestnik uroczystości „Dn: Mo- 
rza” w r. 1939 w Nowogródku! Pociąg 
powoli rusza.  Pochylają się sztandary. 
Dłonie ślą ostatnie pożegnanie. Z okien 
pociągu wychyla się rąbek naszego sztan- 
daru. Orkiestra gra skocznego marsza. Od 
dalamy się. 

Żal chwyta za serce. 
Mgr. Józef Siemek. 

  

WYCIECZKA 
оо GDYNI i na HEL 

Odjazd z Wilna 1 sierpnia; powrót 6 sierpnia. 

Specjalnym pociągiem z wagonem restauracyjnym 

i wagonem dancingiem. 

Zapisyw „KURJERZE WILEŃSKIM" 

ul. Bisk. Bandurskiego nr 4, w ciągu całego dnia 

Udział 29 zi. 50 gr. 

  

  

Ciekawe wyniki prac wykopaliskowych 
w Niestronnie kożo Biskusina 

2-tyg. badania nad osadą staropolską z 
w. XI-XII w Niestorowie, zbudowaną na 
bagnie w pobližu jeziora, daly niespodzie- 

wane wyniki w postaci dużej ilości przed- 
miotów drewnianych, przetrwałych w dob 

rym stanie dzięki znacznej wilgoci. Na nie- 

wiełkiej przestrzeni 90 m? znaleziono liczne 
tuki, zastępujące młoty drewniane, kijanki 

do prania płócien, wiosła do łodzi i inne 

przedmioty, wśród których wyróżnia się nóż 

żelazny z rękojeścią z jesionowego drewna, 

zdobioną ornamentem, wypalonym żelaznym 

narzędziem. Rękojeść ta jest prawdziwym 

arcydziełem ówczesnej sztuki  zdobniczej. 

Ozdoba, rozprowadzona na całej rękojeści, 

składa się ze stylizowanego wątku roślin- 

nego, ujętego w pasma wątku geometrycz- 
nego. 

Poza tym znaleziono kości zwierząt do- 
mowych, naczynia gliniane, resztki trzewi- 

ków z koziej i bydlęcej skóry, drewniane ko- 

pyta szewckie, pesiki owoców (śliwy, trześ- 

ni, wiśni), ziarna zbóż, si;pę dębową, w któ- 

rej tłuszono ziarna na krupy, czerpak drew- 

niany do nabierania płynu oraz łyżkę i ko- 

pystkę drewnianą. Sam charakter osady nie 

jest dotąd należycie wyjaśniony. Być może, 

że będzie to osada rzemieślnicza. Badania 

w Niestronnie, w osadzie leżącej na uboczu, 

rzucające nowe światło na nieznaną dzie- 

dzinę kultury staropolskiej,   
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DRUSRIENRIK 
101-y sezon 

SOLANKA 

KĄPIELE 
  

  

NAD NIEMNEM 101-y sezon 

BO PICIA 
SOLANKOWE 
BOROWINOWE 
KWASOWĘGLOWE 
TLENOWE 
PIANKOWE 

ELEKTRO-i WODOLECZNICTWO. 
INHALATORIU M. 

IRYGACJE i PLUKANIA JELIT. 

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

PIĘKNIE POŁOŻONA STACJA KLIMATYCZNA. 

Sezon trwa od 15 maja do 1 października. 
Informacje: Dyrekcja Zakładu i Komisja Zdrojowa w Druskienikakh, Związek Uzdro- 

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

  

Lwłoki min. Wiejszysa na Rosie 
Kondukt żałobny przybył z Kowną 

Wczoraj koło godz. 7 wiecz. na 
ementarzu Rossa odbyła się uroczy- 
słość złożenia na wieczny spoczynek 
w grobach rodzinnych doczesnych 
szczątków ś. p. Witolda Wilejszysa, 
b. posła litewskiego w Rydze. 

Zgodnie z naszą zapowiedzią zwło- 
ki ministra Wilejszysa przewiezione 
zostały z Kowna, gdzie dotychczas 
spoczywały. Kondukt żałobny przy- 

był do Zawias około godz. 3 po poł. 
'Fowarzyszyło mu 6 aut. Odpowie- 

dzialnym za kondukt był krewny 
Zmarłego adw. Jan Wilejszys. W kon 
dukcie z Litwy, liczącym 83 osoby, 
znajdują się poza Rodziną, m. in. wi- 
eeminister skarbu Litwy  Drewins- 
kas, delegaeja filistrów korporacji 
Neolituania, której Zmarły był człon 
kiem, przedstawiciele rządzącej par- 
tii tautininków oraz dziennikarze li- 

tewscy. : 
Zaraz po przybyciu do Wilna u- 

dano się na cmentarz Rossa, gdzie 
krótkie modły odprawił ks. Bielaw- 
ski. Nabożeństwo żałobne za duszę 
zmarłego ministra Wilejszysa odpra- 
wione zostało z rana w Kownie. 

Żałobnej uroczystości składania 
zwłok na wieczny spoczynek asysto-   

wało wiele osób zarówno spośród 
przybyłych z Kowna, jak spośród 
miejscowego społeczeństwa litewskie 
go i polskiego. M. in. obecny był rek- 
tor prof. W. Staniewicz, kolega szkol 
ny zmarłego, z którym ś. p. Wilej- 

szys do ostatnich czasów utrzymywał 
serdeczne koleżeńskie stosunki. 

Na grobie złożono wiełe wieńców. 
część z nich przewieziono specjalnym 
autem ciężarowym z Kowna. Wieńce 
nadesłali m. in. poseł Polski w Kow. 
nie min. Charwat poseł litewski w 
w Polsce min. Szkirpa, minister spr. 
zagr. Łotwy Munters oraz prawie 
wszysey ministrowie gabinetu litew- 
skiego. Liczne wieńce złożyli ponad- 
to na grobie Litwini wileńscy oraz 
przedstawiciele społeczeństwa pol- 
skiego. 

W związku z pogrzebem Ś. p. Wi- 
lejszysa wezoraj po ulicach Wilna 
kursowało kilka aut, na których wid- 
niała z tyłu litera K (Kowno). Auta 
zwracały ogólną uwagę i zaintereso- 
wanie publiczności. 

Jak się dowiadujemy uczestniey 
żałohnego konduktu mają pozostać 
w Wilnie do dn. 10 b. m. 

Wspomnienie o Zmarłym. 
W związku z wczorajszą skromaą 

ale wzruszającą uroczystością przyta- 

czamy niżej wspomnienia poświęcone 

pamięci zmarłego pióra prof. Witolda 

Staniewicza, zamieszczone przez „Ku: 

rjer Wileński" przed rokiem już bli. 

sko bo w lipcu 1937 r. po śmierci ś. p 

Wilejszysa: 

Przed paru dniami zmarł nagle w 
Kownie b. minister komunikacji, os- 
tatnio zaś poseł litewski w Rydze inż. 
Witold Wilejszys. Zmarły przed woj- 
ną do szkół uczęszczał w Wilnie i u- 

kończył w roku 1908 II Gimnazjum 

APEC OSSNOTIS 

Nowinki radiowe 

Rozmowa 0 Baranowi- 
czach 

— Dziadźka Adolf cuści wzruszennie ja- 
kieś przeżywa i noc pewnie niespawszy. 

— Przyznać się tobie Adwertka, co i nie 

spał. 

— Czemu? T 

— Baranowicze pierwszy raz słyszał. 

Musi co i tam radia zaprowadzili. 

— Nu dyk i co kiedy zaprowadzili? 

— Cušci ja tobie opowiem, Adwertka. 

Kiedy ja był okuratnie taki młody jak ty, 

Adwertka, zakochał sie ja w jednej dziew- 
czynie z Baranowicz. Małwińcia ona naży- 
wała sie, a piękna była jak ten kwiatek, 
co w kanawach rośnie, niezapominajka zna- 
czy się. Ja w ta pora w wojsku powinność 

wojskowa odsługiwał, a ona w żydów słu- 

żyła. A głosik u jej był, ze wszystkim, jak 
u tej panienki, co w radio Baranowicze, 

odezwawszy sie była. Tak ot ja i nie spał. 

Przewrócen się na jeden bok, przewrócen 

sie na drugi, a wszystko mnie Małwińcia w 

oczach tak i stoi. 

— Tak znaczy sie dziadźka Adolf, ty 
radia nie pokinon na lato? 

— Musowo, co nie. Jak biez radia, jak 
biez ręk. Jak przyjden z sianokosa trzeba 

choć pół godzinki posłuchać. Pogodna jaka 

dowiedzieć sien. I co na świecie słychać. Co 

u Ispancew i jak Japoncy Kitajców b''on. 

Radia u mnie to wszystko równo co prawa 

renka. Nie ma żyćcia dla mnie biez radia. 

Zima, ci lato, a radia musi być. L   
Wileńskie. Syn zasłużonego dla Lit. 

wy inżyniera Piotra Wilejszysa i mat 
ki Polki, ś. p. Witold cieszył się w 
polskim gronie kolegów serdeczną 
sympatią i miłością. 

Spokojny, taktowny i opano- 
wany, uczynny i serdeczny, jednał 
sobie serca kolegów z ławy szkolnej, 
zawiązując z nimi nici serdecznej 
przyjaźni, których zerwać nie zdoła: 
ły wypadki późniejsze. I pomimo świe 
tnej kariery, którą zrobił w swej od- 
rodzonej ojczyźnie, 
przez całe życie. 

Kiedy przed paru laty spotkaliśmy 
się z Nim po 20 blisko latach niewi- 
dzenia, od pierwszego słowa stwier- 
dzić mogłem, że Witold się nie nie 
zmienił. Pozostał dawnym, serdecz- 
nym, drogim kolegą Witoldem, takim 
samym, jakim Go znałem z czasów 
wspólnej nauki w II Gimnazjum Wi- 
leńskim. 

Ś. p. Witold Wilejszys zajmował 
przodujące stanowiska w państwie li. 
tewskim. Jednak zawsze tęsknił do 
Wilna, które kochał bardzo. Przyjeż- 
dżał doń najczęście, niestety, w chwi- 
lach smutnych dla siebie, pogrzebu 

matki, przeniesienia prochów Ojca 
na Rossę. I wówczas starał się zaw- 
sze o nawiązanie kontaktu z byłymi 
kolegami i przyjaciółmi. Podczas tych 
spotkań mogliśmy stwierdzić, iż nie 
było w: Nim nie z nienawiści ludzkiej, 
za to dużo miłości i serdecznej troski 
o przysłość. Kiedy niespełna rok te- 
mu po raz osłatni odwiedził mię w 
Wilnie i mówiliśmy długo o tragicz- 
nych nieporozumieniach doky współ- 
czesnej, żegnając się ze mną wyrzekł 
te słowa: „Tak, to tragiczne, w po- 
czuciu rzeczy obie strony jednakowo 
pragną zgody i obie nie mogą dopro- 
wadzić do jej urzeczywistnienia'*'! 

Z Witoldem Wiłejszysem schodzi 
do grobu jeszcze jeden człowiek, któ 
ry pragnął Zgody i Pojednania, ury- 
wa się jeszcze jedna nić, która łączy- 
ła serca po obu stronach granicy, 
ubywa człowiek, co Miłość i Wier- 
ność dla Litwy umiał pogodzić z sza- 
cunkiem dla wspólnej przeszłości. 

Cześć Jego pamięci! 
Witold Staniewicz. 

takim pozostał 
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LIPIEC Dziś: Dominiki P. M. 

6 Jutro: Cyryla i Metodego 

Wschód słońca — g. 2 m. 53 

Środa - |] zachód słońca — g. 7 m. 54 
ZH 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii USB 

w Wilnie z dn. 5. VII. 1938 r. 

Ciśnienie 758 
Temperatura średnia —- 17 
Temperatura najwyższa -- 20 
Temperatufa najniższa -- 13 
Opad 0,8 
Wiatr: połudn.-zach. 
Tendencja barom.: wzrost 
Uwaga: rano dżdża, wieczorem dość 

pogodnie. 

NOWOGRÓCZKA 

— Powrót delegacji LMK Ziemi Nowo- 

kródzkiej z Pomorza i z Gdyni. 30 czerwca 

br. powróciła z Pomorza i z Gdyni delegacja 

LMK Ziemi Nowogródzkie w składzie 38 

«sób. Delegacja była przyjmowana nadzwy- 

czaj serdecznie przez miasto i Ligę Morską 

i Kolonialną w Starogardzie na Pomorzu. 

Po przywitaniu na dworcu kolejowym przez 

przedstwicieli władz „organizacje i społe- 

czeństwo starogardzkie delegacja wzięła u- 

dz'ał w uroczystości „Wianków* i w ramach 

*j imprezy wręczyła Obwodowi LMK w Sta 

rogardzie artystyczną tkaninę nowogródzką, 

tzw. pasy bieniakońskie z wyhaftowanymi 

inicjałami LMK. Również serdecznie podej. 

umowała delegację dyrekcja Nadleśnictwa 

Państwowego w Wirtach: obok Starogardu. 

Na dworcu odbyło się uroczyste pożegnanie 

delegacji przez miescowego starostę, bur- 

prezesa Obwodu LMK, orkiestrę, 

umundurowane organizacje ze sztandarami 

oraz przez szerokie rzesze społeczeństwa 

miejscowego. W imieniu delegacji oraz Ok- 

ręgu LMK Ziemi Nowogródzkiej podzięko- 

wał za gościnne przyjęcie kierownik grupy 

nowogródzkiej mgr. Józef Siemek, zapra- 

szając równocześnie miasto Starogard na 

„Dni Morza* w r. 1939 do Nowogródka. 

Następnie delegacja wraz ze sztandarem 

wzięła udział w uroczystościach „Dni Mo- 

rza” w Gdyni, zwiedziła kontrtorpedowce 

mistrza, 

„Wicher* i „Błyskawicę”, port wojenny i 

handlowy oraz miasto Gdynię. 

Uczestnicy delegacji odnieśli zupełnie do- 

datnie wrażenie, szczególnie ze sprzężysaej 

organizacji przyjęcia w Starogardzie oraz 

+ olbrzymiego dorobku Polski w Gdyni i na 

wybrzeżu morskim. 

STOLPECKA 
— ŻNIWO PIORUNÓW. W czasie burzy, 

we wi Tonowo, gminy rubieżewickiej, pio- 

run uderzył w dom Jana Sakałowicza, za- 

bijając jego syna lat 7. 

Ponad wsią Bierezowce również przeszła 

silna burza, w czasie której piorun uderzył 

w dom Aleksandra Fiedorkiewicza, zabijając 

na miejscu Fiedorkiewicza oraz jego 8-letnią 

róreczkę Marię. Od uderzenia pioruna zapa- 

1Н się dom, ogień jednakże został stłumióny 

przez mieszkańców wsi. 

— SAMOBÓJSTWO. Wczoraj w m-ku 

Derewnie gminy derewneńskiej, popełnił sa- 

mobójstwo przez powieszenie się w oborze 

- Józef Hale, lat 78. 

— Teatr „Reduta* w Stołpcach. Objazdo- 

wy zespół „Reduty”. z Warszawy pod kie- 

rewnictwem J. Lisowskiego odegrał sztukę 

P. t. „Wynalazek miłości* w 3 aktach. 

  

Jerzy Mariusz Taylor 

  

NIKA 
— Kolumna okulistyczna w Stołpcach. 

W dniu 1 lipca rb. przyjechała do m. 
Stołpców kolumna okulistyczna. Chorzy 
oczni mogą się zgłaszać od godz. 9 do 
Ośrodka Zdrowia. Porady w chorobach 
ocznych są bezpłatne, natomiast za ope 
rację będą pobierane opłaty. 

Niezamożni chorzy winni przedłożyć 
zaświadczenia ubóstwa wydane przez Za- 
rząd Miejski w Stołpcach. 

OLKIENIKI 
— Działalność spółdzielni wykazuje stały 

rozwój. Senne do niedawna miasteczko za- 
częło się budzić. Wprawdzie i w Olkieni- 
kach, nieomal w amgykańskim tempie, robi 
się porządki, bieli się i maluje przepisowo 

dcmy i ploty — ale nie to wyróżnia aktual- 
nie nasze miasteczko. Chodzi o stwierdzenie 

bardziej zasadniczego faktu, a mianowicie 

podjęcia systematycznej pracy  snołecznej, 
oświatowej i gospodarczej. Praca kulturalno- 
oświatowa koncentruje się w Domu Strzelca 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Praca 

gospodarcza prowadzona jest metodami 

półdzielczymi. Przyznać trzeba, że tutejsza 

spółdzielnia spożywców „Wygoda* skupia 

szeroki ogół ludności — umożliwiając jej 

branie czynnego udziału w pracach gospo- 

darczych, Działalność spółdzielni wykazuje 

stały rozwój. Obroty zwiększają się, co ozna 

cza, że spółdzielnia w sposób ewolucyjny 

przejmuje z rąk zasiedziałych tu od dawna 

kupców żydowskich inicjatywę gospodarczą. 

Oprócz handlu detalicznego spółdzielnia pro 

wadzi hurtownię tytomiową, a w planie prze 

widziane jest przejęcie na jesieni hurtowni 

seli. 

Szybki rozwój gospodarczy spółdzielni 

sprawia, że dotychczasowy lokal okazał się 

za ciasny. Władze spółdzielni noszą się więc 

z myślą wybudowania własnego domu spo- 

łecznego. A nie mniej potrzebne są własne 

wytwórnie, jak piekarnia, masarnia, jatka 

mięsna itd. 

Rzecz jasna, samo to się nie robi. Do 

ożywienia działalności spółdzielni, w głów- 

nej mierze, przyczynił się por. J. Suchorski, 

stwarzając w praktyce piękny przykład 

współpracy wojska z Iudnošcią. 

Nie można także pominąć zasług wójta 

gminy, jak i całego urzędu gminnego oraz 

cennej współpracy nauczycielstwa i urzędni- 

ków nadleśnictwa. 

W niedzielę dnia 3 lipca, a więc z pew- 

nym opóźnieniem, wywołanym względami 

lokalnymi, obchodzono tu uroczyście „Dzień 

Spółdzielczości”. Uroczytość udała się w ca 

łym tego słowa znaczeniu, stając się prze- 

glądem dotychczasowej pracy i podnietą do 

dalszego energicznego działania. N. 

  

Na powszechnych i stałych 
świadczeniach oprzeć trzeba 
rozbudowę Floty Wojennej /   

| „KURJER” (4501). 

Krowa na bankiecie 

  

W corocznym bankiecie hodowców bydła w Chicago wzięła udział krowa, odzna- 
czona na konkursie hodowców. 

Jednak wyjeżdżają 
do Włoch 

W ciągu czerwca wydano w całej Pol- 

sce około 1.300.000 lir w czekach turystycz 

nych na wyjazdy do Włoch, Jak zwykle, tyl 

ko nieznaczny procent tej sumy przypadł 

na pieniądze, wysyłane studentom, uczęsz- 

czającym na wyższe uczelnie we Włoszech, 

cała zaś reszła zużyta została na wyjazdy 

turystyczne. W miesiącu poprzednim wyda 

no tylko za 900.000 lir — czeków turystycz 

tych do Italii, w czerwcu więc doszło nawet 

do stosunkowo dużego wzmożenia wyjaz- 

dów. Tłumaczy się to nastaniem okresu urlo 

pów letnich. 

Jak wiadomo, wyjazdy za granicę są o- 

becnie związane z poważnymi trudnościa- 

mi paszportowymi i dewizowymi, co pow- 

strzymuje przed zbytnim rozpowszechnie- 

niem się w roku bieżącym zwyczaju opusz 

czania kraju w celach wypoczynkowych. 

—000— 

Premie za przyłapanie 
pasażerów „na ganę" 

Weszły w życie nowe przepisy Min. Ko 

w sprawie ujawniania pasaże 

rów „na gapę". Przepisy postanawiają, iż 

pracownicy, pełniący czynności kondukto- 

rów rewizyjnych, rewizorów, bileterów itp. 

w pociągach lub samochodach PKP — ot- 

rzymują za ujawnienie pasażera, jadącego 

bez biletu — premie w wysokości 15 proc 

munikacji 

kwoty, zapłaconej przez podróżnego według 
taryfy normalnej, podwójnej ceny biletu iub 

podwójnej różnicy ceny biletów. 

Ważne dla Pań Domu 
Niezrównana książka z przepisami dra 

A. Oetkera pt. „Dobra gospodyni piecze 
sama” jest do nabycia we wszystkich skle- 
pach kolonialnych, księgarniach i u za- 
stępców firmy Oetker. 
30 groszy. Książeczka jest nieoceniona, da 
jąc mnóstwo przepisów na pieczywo itp. 

Szwagier Michalskiego 
Skazany za przywłaszczenie 
Sąd Apelacyjny w Lublinie wydał wy- 

rok w głośnym procesie byłego naczelni- 
ka urzędu skarbowego w Krzemieńcu 
Stankowskiego, szwagra b. dyrektora de- 
parłamentu w min. skarbu Michalskiego, 

+ 22) — A może on żyje jeszcze. Może tylko 
przytomność, kiedy jakiś złoczyńca uderzył go w gło” 
wę. Ciociu, ja pójdę zobaczyć... 

Patrzyła na ciocię szeroko 

    

skazanego przez Sąd Okręgowy na 8 lat 
więzienia. : 

Stankowski został skazany za przy- 
właszczenia i nadużycia władzy na 4 lata 
I 6 miesięcy więzienia. 

Cena obniżona | 

| Sztuki   
otwartymi oczami, 

Udogodnienia pocztowe 
dla mieszkańców wsi 
Z dniem 1 lipca br. została zaprowa- 

dzona służba listonosza wiejskiego w wo- 
jewództwach białostockim i wołyńskim 
oraz w powiecie brzeskim woj. poles- 
kiego. 

W. obecnym etapie rozwoju służby li- 
stonosza wiejskiego na terenie Dyrekcji 
Okręgu Poczt i Telegrafów w Wilnie służ 

bą tą zostały objęte wszystkie miejsco- 
wości w powiatach brzeskim, grodzień- 
skim, wołkowyskim i wileńsko-trockim. 

Listonosz wiejski doręcza i przyjmuje 
wszelkiego rodzaju przesyłki, których war 
tość, pobranie względnie suma nie prze- 
kracza 200 zł, zaś waga paczki 1 kg. 

Ponadło listonosz wiejski sprzedaje 
znaczki, przyjmuje telegramy, systema- 
tycznie opróżnia skrzynki pocztowe za- 
wieszone na trasie chodu listonosza wiej- 

skiego. 
Listonosz wiejski przybycie swoje do 

każdej miejscowości sygnalizuje trąbką. 
Czas pobytu listonosza w poszczególnych 
miejscowościach jest uwidoczniony na pla 
katach informacyjnych wywieszonych w 
poczekalniach placówek pocztowo-teleko 
munikacyjnych oraz w lokalach, w których 
będzie zatrzymywał się listonosz. 
GERA 

  

  

  

Wiadomošci radiowt 
KRAJOBRAZ WILENSZCZYZNY 

A OCHRONA PRZYRODY. 

Taki jest tytuł pogadanki mgr. Wincen- 

tego Okułowicza, - którą Radio Wileńskie 

daje we środę o godz. 17.45. 

Rozbudowując kraj gospodarczo będzie- 

my musieli zmienić krajobraz, postarajmy 

się jednak aby nie naruszyć ogólnej harmoni 

i specyficzności strukiury Wileńszczyzny. 

Poznając naturę, zbiżamy się do niej i 

należycie oceniamy słuszność postulatów 

ochrony przyrody. 

POLSKIE KWARTETY SMYCZKOWE. 

Niewątpliwą zasługą naszych kwartetów 

-- Wanda Halka Ledóchowska (I skrzypce), 

Włodzimiera Rózlerowa (II skrzypce), Józef 

Frydman (altówka) i Arnold Rózler (wio- 

lenczela) — oraz RozgłośniWileńskiej będzie 

wydobycie z niesłusznego zapomnienia Kwar 

tetu smyczkowego Gustawa Roguskiego. Ob- 

darzony nieprzeciętnym talentem kompozy* 

torskim, bardzo skromny i nie umiejący iść 

przez życie przebojem, po odbyciu głębok'ch 

studiów muzyczno-teorystycznych, w Berli- 

nie i w Paryżu, Gustaw Roguski osiadł w 

rodzinnej Warszawie, gdzie wykładał w Kon - 

serwatorium — przeszło 40 lat — przedmioty, 

teorytyczne i kompozycję. Oprócz wielu in- 

nych, uczniem jego był Paderewski, przed 

udaniem się za granicę. Roguski był bardzo 

znaną i wysoko cenioną osobistością, w świe 

cie muzycznym warszawskim. Kompozycje, 

dość liczne i rozmaite, Roguskiego zasłu- 

gują na rozpowszechnienie. Audycja wileń- 

ska odbędzie się we czwartek o godz. 17.00. 

  
OKOJE 

TANIE. CZYSTE I CICHE 
w HOTELU ROYAL 

Warszawa Chmielna 81 

Dla pp. czytelników „Kurjera Wileńsk.* 
15% rabatu 

     

   

  

  

W. salonach 
w, Warszawie, 

Instytutu Propagandy 
p. minister w. r. 

i o. p. prof. Świętosławski dokonał otwar- 
cia niezwykle interesującej wystawy, po- 
święconej obecnej i dawnej artystycznej 
ikaninie polskiej. Wystawa  obrażuje 
wszystkie fazy ewolucji szłuki tkactwa ar- 
tystycznego, od prostych kilimów chłop- 
skich aż do wspaniałych kobierców magna 
tów polskich. Prócz współczesnych kili- 

stracił 

K TT" 

przed sobą starą kobietę, a 

pewnego siebie męžczyznę — gajowego. 
— Czy ciocia sama pėjdzie tam... do dzika? za- 

gadnęła nieśmiało Anka. 

mów i tkanin, od pierwszych prób odro+ 
dzenia przemysłu ikackiego, aż do dzi- 
siejszych czasów, jest reprezentowany na 

wystawie bogaty zespół dawnych tkanin 
polskich, kobierców strzyżonych, gobeli- 
hów, kilimów i pasów polskich. Na zdjęciu 
— jeden z eksponatów wystawy, — go+ 
belin ślubny z XVIII wieku (ze zbiorów 
Wł. Teopiitza w Warszawie). 

nie energicznego i silnego, 

Czciciele Wotana 
— (o ci jest? — zagadnęła z niepokojem, dotyka- 

jąc jej ramienia. 
I pod wpływem tego dotknięcia, nieco może szor- 

stkiego, a jednak w swojej szczerości pełnego ciepłej 

pieszczotliwości Anka odzyskała głos. 
1 — Ciociu! — zaszlochala rzucając się w objęcia 
starszej kobiety — tam leży zabity człowiek. 

— Zabity człowiek? O, Jezu! Co ty mówisz, 
_ dziewczyno? Gdzie? 

Z dalszego bezładnego opowiadania, przerywane- 
go szlochaniem, okazało się, że tego strasznego odkry+ 
cia dokonała Anka przy pomniku dzika, wzniesionym 
niegdyś na tym samym miejscu, gdzie król Stanisław 
August, przebywając na łowach w Teresinku, ubił oka- 
żałego odyńca. Aby skrócić sobie nieco drogę Anka, 
«iapełniwszy oaśniki na sarniej łączce, zboczyła w 

leszczynową gęstyyinę i przedzierając się tędy ku dro- 
ge natknęła się na jakiś ciemny kształt leżący na 
niegu, tuż przy wielkim granitowym głazie, służącym 

ži podstawę dla spiżowego dzika. W pierwszej chwili 
pomyślała, że ktoś porzucił tu kożuch, ale nachyliw- 
szy się, aby go podnieść, przekonała się ze zdumie- 
niem, że ma przed sobą człowieka. Wydało jej się, 
że nieznajomy śpi. Mógł więc to być jakiś włóczęga, 
który przyszedł do lasu szukać schronienia przed no- 
cą. Dopiero dotknąwszy go, zauważyła z przerażeniem, 
że jest bezwładny i że z głowy jego płynie krew. 

Uciekła, ile tylko było siły w nogach. Ta krew, 
której ślady miała wciąż na rękach, przejmowała ją 
i odrazą, i trwogą, a jednak współczucie wzięło górę 
i dziewczyna, ledwie przybiegłszy do domu, gotowa 
była lecieć już z powrotem.   

oczekując od niej rady i pomocy dla tego nieszczęśli- 
wego, który w tej chwili konał być może, zasypywany 
przez Śnieg, smagany przez wichurę. Ale Gołąbkowa 
zdążyła już opanować wzruszenie. Wyraz jej twarzy 
był teraz zacięty i nieubłagany. Surowa strażniczka 

lasu wyzbyła się przelotnego współczucia dla ofiary 
tajemniczego napadu, bo zbudził się w niej niepoha- 
mowany gniew na zuchwalców, co poważyli się po- 
gwałcić spokój powierzonego jej opiece lasu. 

— Umyj ręce, Anko — powiedziała tonem pozor- 
nie obojętnym. 

Dziewczynka usłuchała natychmiast. Wiedziała, 
że ciotka nie znosi sprzeciwu. W dalszym ciągu iednak 
niepokoiła się myślą o nieszczęśliwej ofierze tragicz- 
nego wypadku czy napaści. Nie mogła sobie darować, 
że dała się opanować przerażeniu i uciekła zaraz, 

zamiast przekonać się, czy w bezwładnym ciele nie 
kołacze się jeszcze iskra życia. Myjąc ręce nad kub- 
łem, w kącie kuchni, wzdychała z cicha, obserwując 
ukradkiem ruchy starszej kobiety. 

A Gołąbkowa tymczasem powoli i jakby z na- 

mysłem poczęła się ubierać. Wzuła wysokie buty 
juchtowe, opięła się starannie w gruby i nieco zbyt 
obszerny na nią kożuch mężowski i wreszcie wcisnęła 
sobie na głowę uniformową czapkę gajowego z zielo- 
nym otokiem, na którym błyszczały pozłotą dwie 
skrzyżowane gałązki dębowe. Tak samo powoli, nie 
spiesząc się wcale, zdjęła ze Ściany fuzję, obejrzała 
ją troskliwie, sprawdziła zamek i zawiesiła sobie na 

ramieniu tę broń, której celność wypróbowała już nie- 
zliczoną ilość razy. 

Kiedy w chwilę potem w pełnym rynsztunku sta 
nęła na środku kuchni, nikt by nie przypuścił że m3   

— Pójdziemy razem. 

Anka aż oniemiała z radości, bo była pewna, że 
ciotka każe jej siedzieć w domu. Dotąd nie zdarzyło 
się nigdy, aby mieszkanie pozostawiono bez opieki. 
Gołąbkowa bardzo tego przestrzegała, bo mała gajów- 
ka, strzegąca bramy wjazdowej ustronnego Teresinka, 
znajdowała się daleko od osiedli ludzkich. Jako bra- 
my nie używano teraz nigdy tych wiecznie zamknię- 
tych ciężkich wrót, tkwiących między dwiema szkoc- 
ko-gotyckimi wieżyczkami z czerwonej cegły. Dla wjaz- 

du do pałacu służyła inna dogodniejsza i bliższa, a ta 
ich brama od dawna już zarosła dzikimi krzewami 
i tuż przed nią zamiast drogi rozpościerały się pola 
i ugory. Niewygodny to był dostęp i z tej strony może 
nie potrzebowano by się spodziewać niepożądanych | 

gości, gdyby nie to, że o kilometr dalej zaledwie biegł 
ruchliwy trakt warszawski, po którym włóczyło się 
wiecznie sporo luda. Od tych właśnie włóczęgów mu- 
siały się strzec mieszkanki małego domku podleśnego. 

Od samej bramy, prosto jak strzała, biegła przeź 
las szeroka droga ku pałacykowi na wzgórzu, domi- 
nującym nad całą okolicą. Ten pałacyk, wzniesiony 
przed wiekiem przez Mikołaja księcia Ostrogskiego 
gwoli zabawy myśliwskiej i dla upamiętnienia imienia | 

pięknej pani jego serca Teresinkiem nazwany, można 
było w zwykłym czasie zobaczyć stąd jak na dłoni. 
W pełnym świetle słonecznym Išnity jaskrawą bielą 
smukłe kolumienki portyku, wieczorami, niby czer* 
wie świętojańskie, pobłyskiwały skąpymi światełka: 
małe okienka, a za dnia nietrudno było spostrzeć 
zwierciadlaną powierzchnię stawu u stóp wzgórza 
mostek, wdzięcznym łukiem przerzucony ponad woda 

(D>CFa): 3 
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Katastrofalny huragan 
nad pow. postawskim 

Ucierpiało 50 osiedli. Silna wichura skręciła krzyż na cerkwi. 5 osób poniosło śmierć. 

Spustoszenia w lasach, polach i sadach. Starosta Wielowieyski wyjechał do miejscowości 

Nad Wileńszczyzną rozszałały się ostatnio 
nio huragany, burze I wichury o niezwykłej 
Sile, które w kiłku wypadkach przybrały 
oblicze prawdziwej klęski żywiołowej. 

Wczoraj znowu do Wilna nadeszła 
„ Wiadomość o niezwykle silnej burzy, po- 
łączonej z ulewą, gradobiciem, huragano- 
wym wiatrem i wyładowaniami atmosfe- 
rycznymi, która przeszła nad 4 gminami 
pow. postawskiego, osiągając maksimum 

HOTEL 

„ST. GEORGES" 
w WILNIE 

Pierwszorzędny — Ceny przystępne 
Telefony w pokojach 

  

Giełda warszawska 
z dnia 5 lipca 1938 r.     Belgi belgijskie . ... . . 5 "ee « 90032 

Dolary amerykańskie . . . . . . „ « 529,50 
Dolary kanadyjskie . „ . „ « » « « « 527,00 
Floreny holenderskie . а-а еа 20434 
Franki francuskie aa Al 
Franki szwajcarskie Vasas ПВОЛО 
Funty angielskie . . о с са а. 26,37 
Guldeny gdaūskie „| se 0 200020 
Korony czeskie . O > 1500 
Korony duńskie „ . 2.1 117.80. 
Korony norweskie . die au 130,48 
Korony szwedzkie . +++ « 08 
5253 1WRDEBOGH 22,70 

DOMIAR a s ua 11,06 
Marki niemieckie . . «. « « « « . „ 218,07 
Marki niemieckie srebrne . „ „ . . . 103,00 
Her AVW "SSR R Pei 4 20,20. 

Papiery procentowe: 

Pożyczka wewnętrzna . . . . 66,50 
Pėžyczka inwestycyjna pierwsza 82,25 | 

Pożyczka inwestycyjna druga , 82.75 

Pożyczka konwersyjna „ . » + 71.00 
4% premj. dolarowa . Žino 41.75 

Pożyczka konsolidacyjna „ . . 67,50 
8 proc. ziem. dol. knpon. „ . » 8,15 

Giełda zbożowo-towarowa 
ł Imiarska w Wilnie 

z dnia 5 lipca 1938 r. 

Ceny za towar średniei handlowej |ja- 
kości, za 100 kg. parytet Wilno, przv nor- 
malnej taryfie przewozowej (len za 1090 ką 
f-co wag, st. zał.) Ziemiopłody — w ładun- 

ch wagono , m by—w И 
szych Tościach W s A 
Żyto T:stand, 696 g/l 19.— 1950 

2670 7, 18.— 18.50 
Pszenika 1 „° 748 - 25— 26.— 

+. Ar a 785 24— 25— 
YetzmienI | „678/673,(kasz) — — — 

I  „ 649, „ 16% 1675 
M „6205, (past) 15.75 16.25 
I 488 ; 17.25 18— 

I „45. 16.25 16.75 
w 630 . 15.75 16.25 

aż „ZG: « 15.25 15.75 
чКа żytnia gat. I 0—50%- 31.25 31.75 
NE 1 0—65% 28.25 29.— 
Lr zi 50—65% — — 
” — zowa do — 

Mąka pszen. gat. I Do. ią 2 
. " » 1А 0—65% 40.— 41— 
® „ —„ П30—65% 3225 33— 
® „  , II-A 50—65% 2350 24— 
® °„ —„ Ш65—70% _ 19.75 20.75 
* —„ pastewna 16.50 17.25 
» ziemniaczana „Superior“ — — 

ч » „Prima“ — — 

||| Olikby žytnie przem stand. — 1075 11.25 
` by pszen. śred, przem.stand. 11.25 11.75 
Wyka — — 
Lubin niebieski 1450 
Siemię Iniane b. 90% f-c0 w. s. 7, 53,— 55— 
Len trżepany Wołożyn 1510,— 1550.— 

” ” Horodziej s = 
” „  Traby ° 1450,— 1490,— 

» & Miory 1400.— 1450— 

Len czesany Horodziej  2121— 2160 — 
ziel horodziejska 1530— 1570,— 

"Arganiec moczony 750.— — 790.— 
° Wołożyn 920,— 960— 

15—.   

dotkniętych klęską. 

nasilenia w okolicy. Narócza i Kobylnika. | szenia na polach. Na znacznych przestrze- 

Według prowizorycznych wiadomości, | niach zboże jest położone. 

na skutek huraganowego wiatru zostało 
zniszczonych ponad 50 osiedli. Wzniecane 
przez pioruny pożary gasiła ulewa. Deszcz 
zamienił małe ruczaje w rozhukane poto- 
ki, które zerwały kilka mniejszych mostów 
oraz podmyły brzegi. 

Szalejąca wichura wywróciła wiele 
drzew w lasach i sadach. W lesie koło Ko- 
bylnika wiatr położył pokofem seik! 
drzew. 

Grad, który spadł po ulewie oraz silny 
wiatr poczyniły również wielkie spusto- 

EET 

W sprawie sprzedaży esencji 
octowej na wagę 

Zgodnie z rozporządzeniem ministra 
skarbu z dnia 30.IX. 37 r. (Dz. U. Nr 79 
z 19.XI. 37 r.) $ 292 usł. 2 w przypadku 
ujawnienia w sprzedaży esencji octowej 

lub octu z esencji oclowej w naczyniu 
z naruszonymi lub zdjętymi zamknięciami 
za moc tej esencj: lub octu odpowiada 

sprzedawca. 
Kupiec więc ma prawo: zdjąć pieczę- 

cie z oryginalnego balonu esencji octo- 
wej i sprzedawać ją, nalewając do swoich 

własnych butelek albo do butelek klienta 

i odpowiada jedynie wówczas, jeżeli przy 
sprzedaży luzem zostanie stwierdzona 
przez władze niższa procentowość esencji 

octowej niż 800/0 lub octu z esencji ocło- 

wej — niż 3 i póło/o, 6%/о lub 109/0, pg 
oznaczenia na etykiecie i jeżeli będzie 
stwierdzony fakt braku wagi. 

Zgodnie natomiast z $ 291-a ust. 2 roz 
cieńczanie w sprzedaży esencji octowej 

i ocłu z esencji octowej poza rozlewnią 
jest niedozwolone. 

" D-ra.Oetkera 

ścodok 

  

* Wypadek podczas oksportacji 
zwłok min. Wilejszysa 

Wczoraj, jak donosimy na Innym 
miejscu, złożono na wieczny spoczynek 
w grobowcu rodzinnym na Rossie, zwłoki 
ministra Htewskiego Witolda Wilejszysa. 

W pobliżu Landwarowa jedno z aul 
litewskich z konduktu najechało na ro- 
botnika Aleksandra Sokołowskiego z Wil 
na (zauł, Szkolny 10), zatrudnionego przy 
budowie szosy. 

Sokołowski doznał poważnych obra- 

żeń I został przewieziony do szpitala Św. 
Jakuba. (€). 

Hotel EUROPEJSKI | 
w WILNIE 

Pierwszorzędny Ceny przystępne 

Telefony w pokojach, Winda osobowa 

   

    

Najstarsze i najbardziej poczytne 
pismo polskie w Litwie 

CHATA 
TYGODNIK 

RODZINNA 
(16 rok wydawnictwa) 

Adres: Kaunas, Ožeškienės g-vė 12. 
Najlepsze źródło informacyj i miejsce dla ogłoszeń. 

Prenumerata — do końca roku 5 zł. z przesyłką pocztową. 
Numery okazowe na żądanie gratis. 

  

  

W Miadziole żelazny krzyż na cerkwi 
został skręcony. W wielu miejscowościach 
wiatr zerwał dachy I rozwalił budynki. 
* Według wiadomości, otrzymanych z te 
renu dotkniętego burzą pioruny zabiły 
5 osób. 

Z wielu miejscowości nie otrzymano 

jeszcze informacyj. Do miejscowości, do- 
fkniętych klęską, wyjechał starosta po- 
stawski Wielowiejski dła zorganizowania 
pomocy ofiarom. 

IC). 

RIGOLETTO 
Z występów opery warszawskiej 

Niedziela była dniem ostatnim gościn- 
nych występów opery na daskach teatru 
w Lułni. Osłatnia pożegnalna opera 
„Rigoletto“, mistrza Verdiego, — którą 

po raz pierwszy wystawiono w 1851 r 
— należy do pozycji repertuaru żelazne- 
go. Któż nie zna popularnych jej arii ze 
słynną „La donna e mobile“, na czele.“ 

A mimo pewneao zbanalizowania frag- 

mentów, całość pczosłała do dziś bardzo 
atrakcyjna, dzięki silnym skcentom drama- 
tyczno-muzykalnym, pięknym zespołom 
(zwłaszcza kwartet wokalny w III akcie) 
i „chwytliwości”* poszczególnych melodii. 

Libretto osnute na pomysłach drama- 
tu Wiktora Hugo „,Król się bawi”, daje 
ramy dla tragicznych sytuacji, gdzie oj- 

ciec, ułomny błazen, zawodowo wydrwi- 
wający wszystko i wszystkich, zostaje ra- 
żony tąż bronią — nieposzanowania dla 
jego największego skarbu, jakim jest dlań 
jego córka. Szkicowo wspominam o tym 
węźle akcji, by podkreślić, iż wykonawca 
roli tytułowej — E. Mossakowski, miał 

w librecie już jedno ułatw'enie i równo- 
cześnie — trudności do pokonania. 

Niezmierma dramatyczność tej postaci 
stwarzała dogodny zarys dla uksziałłowa- 
nia aktorskiego całej roli: człowiek ułom- 
ny a zarazem śmieszek-błazen, to bardzo 
wymowny kontrast. Ale w tych danych 
tkwiło też niebezpieczeństwo przesady, 
która jest zabójcza na scenie, a całkiem 
specjalnie — w operze, która jesł: tak 
skonwencjonalizowanym widowiski:+m. Trze 
ba ło z naciskiem podkreślić — Mossa- 
kowski dał prawdziwie artystyczną prze- 
myślaną | wykończoną kreację, z umiarem 
dojrzałości rozkładając akcenty na inter- 
prełację gestów.i ekspresję wokalną. Głos 
brzmiał pięknie i wyraziście, całość była 
orzekonywująca. < 

W innej płaszczyźnie wyrazu obracał 
się Anatol Wroński w roli księcia Mantui. 
Z roli jego wypadło, iż nie potrzebował 
łego pogłębienia aktorskiego, co błazen 
Rigoletto. Czarować musiał właśnie lekko 
myślną beztroską: wrodzone cechy jego 
talentu i brzmienie głosu szły po tej linii 
lekkości. 

Roman Wraga miał drobną rolę ban- 
dyty Sparafucile. Odpowiedzialną rolę ko 
biecą — Gildy — kreowała śpiewaczka 
wileńska Elza lgdał. Jej cechy wokalne 
cokolwiek zbyt nikło się prezentują na 
deskach estradowych. Kryła ją orkiestra, 
parinerzy, wybijała się dopiero na nutach 
wysokich, wnosząc wówczas przyjemne 
brzmienie swego głosu. Drugą rolę ko- 
biecą — Magdaleny — powierzono L. 
Wajnównie. Zinterpretowała ją cokolwiek 
blado, gdy ta drobna rola daje właś. 
ciwie pole do popisu. Reszta epizo. 
dycznych wykonawców — przyczyniła się 
do wypełnienia całości wrażenia, które 
— mimo drobnych usterek wypadło do- 
datnio i bardzo mieresująco. 

Orkiestra jak zawsze trochę twarda wy 
magała stałego wysiłku ze strony dyry- 
genła, który z trudem wydobywał z niej 
żywsze tempa. Czy naprawdę konieczne 
jest przy tym walenie batułą po pulpicie? 
Psuje to wrażenie. 

Reasumując: — występy opery cie- 

szyły się jak na porę letnią i warunki wi- 
leńskie dużą frekwencją. Jest w tym za- 
sługa przyjezdnych artystów, miejscowych 
muzyków oraz głodu muzycznego słucha- 
czy. Opera — (to jest pewne) — odpo- 
wiada pewnemu poziomowi wyrobienia 
muzycznego, które należy podsycać i roz 
wijać, by stworzyć odbiorców prawdziwie 
ukształconych, spragnionych czystei mu- 

zyki. hhk. 
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WILNO 
1. Wilno w mowach Wielk, Marsżałka 

II. Wilno w rzędzie stolic Rzeczpos- 
politei Polskiej 

prace Watł. Gizbert-Studnickiego 
wyd 1936 — do nabycia wszędzie 

YYYYYTYVYYYYYYYYTYVYYYTYTYVYVYTYYYYVYTYTYYTY 
  

T 

Delegacja Wileńskiej Izby Przem.- 
Handlowej wyjeżdża do Litwy 

Po nawiązaniu bezpośredniej komunika- 

cji pasażerskiej z Litwą, Wileńska Izba 

Przemysłowo - Handlowa zamierza wysłać 

swych przedstawicieli do Litwy. 

Delegaci Izby  Przemystowo-Handlowej 

poza Kownem i innymi większymi miasta- 

KRONIKA 
WILEŃSKA 

DYŻURY APTEK. 

Dziś w nocy dyżurują 
apteki: 

Sapożnikowa (Zawalna 41); Rodoawi- 
cza (Osirobramska 4);  Augustowskiego 
(Mickiewicza 10); Narbuta (Św. Jańska 2); 
Zasławskiego (Nowogródzka 89). 

Ponadto stale dyżurują apteki: Paka 
(Antokolska 42); Szantyra (Legionowa 10) 
i Zajączkowskiego (Witoldowa 22). 

  

następujące 

MIEJSKA. 
— Makieta u kresu swej wędrówki. 

Onegdaj zniesiona została makieta pom- 

nika Adama Mickiewicza, którą ostatnio 
usyfuowano na ul. Mickiewicza u wylotu 
ul. Ofiarnej. Okazuje się, że nie był to 
kres jej wędrówki. Magistrat jak się do- 
wiadujemy, postanowił ustawić ją jeszcze 
w pobliżu ogrodu Bernardyńskiego, praw 
dopodobnie na odcinku między ogrodem 
Bernardyńskim a parkiem sporłowym im. 
gen. Żeligowskiego. Ma być to już ostatni 
etap podróży makiety, po czym powzięta 
zostanie decyzja co do wyboru miejsca 
na budowę pomnika. 4 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 

— Zarząd Koła Wileńskiego Z. O. R. 

wzywa swych członków do wzięcia udziału 

w strzelaniu sportowym, które odbędzie się 

na strzelnicy „Pióromont* dn. 8 bm. o godz. 

17, 

ROŽNE 
— Komenda Powiatu Grodzkiego PK 

Wilno, Związku Strzeleckiego składa tą 
drogą podziękowanie Związkowi Propa- 
gandy Turystyki Ziemi Wileńskiej za 

uprzejme udzielenie w przeciągu dwóch 
dni bezpłatnej przewodniczki przy opro- 
wadzaniu po Wilnie wycieczki Związku 
Strzeleckiego z Warszawy, jak również 
przewodniczce p. Felicji Paszkiewiczów- 
nie za serdeczne i pelne koleženskiej 
przyjaźni opiekowanie się wycieczką, 

— (Choroby zakaźne: Następujące cho- 

roby zakaźne w ciągu ub. tygodnia zanoto- 

wamo na terenie Wilna: tyfus brzuszny 1; 

tyfus plamisty 2; płonica 2; błonica 1; odra 

9; róża 1; krztusiec 3; gruźlica 4 (zgonów 

5). podejrz o wściekliznę 1; ospówka 1; 
świnka 1. 

Ogółem chorowało 36 osób. Zraarło 5. 

„— Dziś w środę w restauracji Ustronie 
gościnny występ Zofii Milewskiej i Miecia 
Mieczkowskiego. Wstęp wolny. Początek 
o godz. 23.30. 

Bank Rolny zamierza 
kupić plac Bulhaka 
Jak się dowiadujemy, Bank Rolny wszczął 

pertraktacje z p. Bułhakiem, właścicielem 

placu przy zbiegu ulice Mickiewicza i placu 

Katedralnego o nabycie tego placu na włas- 

ność Banku. 

Nie jest wykluczone, iż Bank Rolny wy- 

buduje tu własny gmach. 

TEATR I MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. 

— Dziś, w środę, dnia 6 fipca o godz. 8.30 

wiecz. Teatr Miejki Na Pohulance gra w 
dalszym ciągu świetną sztukę angielską w 3 

aktach „Miła rodzinka z udziałem wielkiej ' 

akterki polskiej Stanisławy Wysockiej w 

świetnej kreacji 100-letniej babuni. Ze wzglę 

du na ograniczony czas, sztuka będzie grana 

nie wiele razy. 

— Miejski Teatr z Wilna na Prowincji. 

Dnia 5 lipca Teatr Miejski z Wilna grać bę- 

dzie „Jana“ Bus Fekete'go, jedną z najlep- 

szych komedyj sezonu w Królewszczyźnie 

i jutro 7 lipca w Wilejce Pawiatowej. Ob- 
sada premierowa. 

'TEATR MUZYCZNY ...LUTNIA* 
— Komedia muzyczia „Pst... Janie“ — 

Weissa. Ostatnia nowość repertuaru scen za- 

granicznych komedia muzyczna „Pst... Ja- 
nie* ukaże się w sobotę najbliższą 9 bm. 

w świetnym wykonaniu artystów Teatru 

Miejskiego w Bydgoszczy, pod kierunkiem 

reżyserskim ulubieńca publiczności wileń- 

skiej Michała Tatrzańskiego, który jedno- 

cześnie kreuje jedną z głównych ról. 

Komedia ta, posiadająca wiele humoru, 

dowcipu, werwy i zabawnych sytuacyj, cie- 

szyła się na wszystkich scenach olbrzymim 

powodzeniem. 

Wykonawcy: z Brochocką, Arczyńską, 

Kierczyńskim, Winczewskim - Rewkowskim, 

Dytrychem i Tatrzańskim na czele, -tworzą 

świetnie zgrany zespół. z * 

Bilety już są do nabycia w kasie Teatru 

„Lutnia* codziennie 11—1 i 4—7 w.   

mi Litwy odwiedzą również i Kłajpedę, 

gdzie zbadają warunki spławu drzewa Niem- 

nem. 

Wyjazd delegatów Izby Przemysłowo- 

Handlowej do Litwy nastąpi jeszcze w ciągu 

bieżącego miesiąca. 

RADIO 
ŠRODA, dnia 6 lipca 1938 roku. 

6.45 Gimnastyka; 7.00 Dzienik por. 7.15 

Muzyka poranna; 8.00 Muzyka wakacyjna; 

855 Program na dzisiaj; 9.00 Przerwa; 11.57 

Sygnał czasu i hejnał; 12.03 Audycja połud- 

niowa; 13.00 Koncert rozrylwkowy; 14.00 

Muzyka popularna; 14.15 Przerwa; 15.15 

Popołudnie speakera — audycja z płyt w 

Gprac. Wandy Boye; 15.45 Wiadomości gos- 

podarcze; 16.00 Mała rewia muzyczna w op- 

racowaniu Władysława Krzemińskiego i Ry- 

szarda Franka; 16.45 „Praca nauczyciela 

poleskiego dla wojska* ppłk. Zygmunta 

Zgłobickiego — odczyt; 17.00 Pogadanka ra- 

diiotechniczna Mieczysława Galskiego; 1710 

„Marta“ — sceny z powieści Elizy Orzesz- 

kowej. Radiofonizacja i objaśnienia Jerzego 

Wyszomirskiego; 17.45 Z naszego Kraju: 

„Krajobraz Wileńszczyzny a ochrona przy- 

rody" — pogad. Wincentego Okołewicza; 

17.55 Program na czwartek; 18.00 W staro- 

polskim wirydażu — felieton — wygłosi Sta 

nisław Wasylewski; 18.10 Recital klarneto- 

wy; 18.45 „Lato leśnych ludzi* — fragment 

z powieści Marii Rodziewiczówny; 19.00 Lek 
kie piosenki w wyk. W. Wermińskiej; 19.20 

Pogadanka aktualna; 19,30 „W góry, w gó- 

zy miły bracie* — koncert. W przerwach — 

3 opowiastki góralskie w wyk. H. Ładocza; 

20.45 Dziennik wiecz. 20.55 Pogadanka akt. 

21.00 Audycja dla wsi; 21.10 „Chojin a pol- 

ska ziemia”; 21.50 Wiiadomości sportowe: 

22.00 Wil. wiad. sport. 22.05 Koncert popul. 

22.55 Przegląc prasy; 23.00 Ostatnie wiad, 
23.05 Zakończenie programu. 

CZWARTEK, dnia 7 lipca 1938 roku. 

6.45 Gimnastyka; 7.00 Dziemik por. 7.15 

Koncert poranny w wyk. orkiestry mandoli- 

nistów „Kaskada pod dyr. Dionizego Dob- 

kiewicza; 8.00 Muzyka wakacyjna; 8.55 Pro- 

gram na dzisiaj; 9.00 Przerwa; 11.57 Sygnał 

czasu i hejnał; 12.03 Audycja połudn. 13.00 

Koncert rozrywk. 14.00 Muzyka popularna; 

14.15 Przerwa; 15.15 „Lato na wsi* — po- 

wieść Starego Doktora dła dzieci; 15.30: Au- 
dycja dla dzieci: Poczytajmy sobie: Józef 

Delmont „Doktór orangutang*; 15.45 Wia- 

domości gospodarcze; 16.00 Komcert; 16.45 

Kulturą na wycięczkach zbiorowych — pog. 

17.00 Koncert- kameralny; 17.25 Z muzyki 

instrunientów perkusyjnych; 17.45 „Wysta- 

wa Wydziału Sztuk Pięknych" — pogadan- 

ka Kazimierza Kieniewieza; 17.55 Program 

na piątek; 18.00 Przegląd wydawnictw — 

prof. H. Mościcki; 18.10 Recital śpiewaczy 

Michała Zabejdy-Sumickiego; 18.30 Orygi- 

nalny Teatr Wyobraźni: „Powodzenie* — 

premiera słuchowiska Pii Górskiej; 19.04 

Laureat Państwowego Konserwatorium War 

szawskiego przed mikrofonem; 19.25 Poga- 
danka aktualna; 19.35 „Echa przeszłości = 

komcert rozrywkowy; 20.45 Dziennik wiecz. 

20.55 Pogadanka aktualna; 21.00 Audycja 

dla rolników: „O nowoczesnej technice se- 

rowarskiej'* — pogadanka inż. Tadeusza Cy- 

wińskiego; 21.10 „Tanecznym krokiem — 

od Tokaju do Balatonu" — audycja muzycz- 
no-słowna; 21.50 Wiadomości sportowe; 

22.00 Wil. wiad. sport. 22.05 Intermezza i 
serenady; 22.55 Przegląd prasy: 23.00 Ostat- 
nie wiadomości dziennika wieczornego i ka- 
munikaty; 23.05 Zakończenie programu. 
AKTAI EADS RER 

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

godz. 17—19 codzień 

Księżniczka Elżbieta 
w. ogrodzie zoologicznym 
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Kurjer Sportowy 

Wyniki regat na jeziorze Skajście 
Na jeziorze Skajście zorganizowane zo- 

stały staraniem Sekcji Żeglarskiej Akademie 

kiego Związku Sportowego międzykłubowe 

iegaty żeglarskie z udziałem zawodników: 

AZS, KPW, WKS Troki, Klubu Prawników 

i Wiłeńskiego Towarzystwa Wioślarskiego. 

Szkoda wielka, że nie było żeglarzy z L'gi 

Morskiej i Kolonialnej, która ograniczyła się 

ty!ko do przysłania delegacji, usprawiedli- 

wiając nieobecność na regatach. 

Oranizacja regat była bardzo sprawna. 

W ciągu dwóch godzin potrafiono rozegrać 

pięć biegów. Kierownikiem zawodów był 

Anž. Jan Grabowiecki. Pod względem propa- 

gindowo-widowiskowym regaty udały. się 

doskonale. Niemal we wszystkich biegach 

konkurencja była wyrównana. Łodzie pra- 

e przez, cały czas szły razem. Dawało to 

wiele emocji żeglarzom, a publiczność z za- 

ciekawieniem śledziła przebieg wałki. Szcze- 

gólnie efektownie wypadł bieg dziesiątek ty- 

pu mieszanego, w którym startowało 11 'ło- 

"dzi. Regaty zostały sfilmowane przez znane- 

60 operotora,wilnianina. Urbanowicza, Na- 

  

kręca on film propagandowy o Polsce na | 

"Polska — Finlandia w pływaniu 
W dniach 23 -i 24 lipca odbędzie się w 

Warszawie mecz pływacki 'z Finladią. 
4% Wielkie sukcesy sportowców _Suonii w 
różnych dziedzinach sportu: są powszechnie 

znane i nie wymagają komentarzy. O pły- 
wakach Finlandii na ogół dotychczas mało 
słyszeliśmy. Nazwisko mistrza Europy | T. 
Reingoldta jest pierwszym i bodaj że jedy- 
rym .powszechniej, wymienianym. 

O innych się nie mówi, uważając Finlan 

dię za kraj bardzo usportowiony, ale tak 
wysunięty na północ, że pływamie nie może 
się tam nadeżycie rozwijać. 

Bliższa analizą wyników wykazuje jed- 

nak, że Finnowie pływać umieją i to dob- 
rze, gdyż choć już dzisiaj Reingoldt nie star 

teje, wychował on, jak to zwykle bywa, 
kilku zawodników o dobrej klasie europej 
skiej nie tylko w stylu klasycznym (A. Paa 

ner 100 kls. — 1:15,8), bowiem najlepszy 

sprinter H. Hitannen (100 dow. — 59,5), w 

dobrej formie, będzie groźnym przeciwni 

kiem na najpoważniejszych zawodach. 

Skoczek I. Niemelajnen, pod względem 
popularności, drugi po Reingoldcie, jest rów 
nież klasą europejską. Od r. 1931 wygrywa 

om mistrzostwa państw północnych w sko- 

kach z wieży i trampoliny, a startując na 

mistrzostwach Europy w Magdeburgu, był 

czwarty. 

Słabszym nieco punktem Finlandii jest 

pływanie kobiece. Ale też nie w stopniu, 

gwarantującym nam sukces z góry. Sto do 

wolnym — D. Lindberg pływa 1:16,4, 100 

klas. — G. Nyman — 1:30,7. Nasze repre 

zentantki muszą być w rekordowej formie, 

aby zwyciężać. 

Drużyna piłki wodnej, która w kwietniu 

br. wygrała z Norwegią (5:3) i nieznacznie 

przegrała ze Szwecją będzie groźnym prze 

ciwnikiem dla naszych reprezentantów, któ 

rzy muszą dołożyć wszelkich starań, by 

mecz rozstrzygnąć na swoją korzyść, gdyż 

w przeciwnym razie wyjazd na mistrzostwa 

Europy do Anglii byłby pod dużym zna- 

kiem zapytania. 

A 
N 

Nieodwołalnie ostatni dzień. 

2) Piękna 
komedia 

„CASINO | 
MEEN 
2) Najpiękniejszy 

film życiowy 

  

Chrześcijańskie kino Najweselszy 

SWIATOWIDJ = ekranu 

  

  
Symfonia młodości 

ANNY ONDRA 

wystawę wszechświatową, która ma się od- 

być. w Ameryce. 

W poszczególnych biegach osiągnięte zo- 
stały następujące wyniki: 

Bieg dziesiątek olimpijskich, typu 1936 r. 
1) Paszkiewicz AZS, 2) Tyszkiewicz -AZS, 
3) Niemczewski Klub Prawników. 3 

Dziesiątki typu Aleksandrowicza 1) Józef 

Buczyński Wil. T. W., 2) Bohdan Dowbów 

Klub Prawników, 3) Jan Zajewski KPW. 
Dziesiątki typu mieszanego 1) Niemczew- 

ski Klub Prawników, 2) Tyszkiewicz AZS, 

3) Paszkiewicz AZS. W biegu tym udział 

brało 11 łodzi. Pan Niemczewski w biegu 

tym zdobył nagrodę przechodnią ofiarowa- 

ną przez Sekcję Żeglarską KPW. 

Bieg łodz itypu P 7 i P 15 1) Falkowski 

Klub Prawników, 2) Wojakowski KPW. 

Regaty żeglarskie na jeziorach Wileńsz- 

czyzny powinny być organizowane częściej. 

Nie. pociąga to zapewne za sobą specjalnie 

wielkich kosztów. Sądzimy, że niebawem 

regaty zorganizuje Liga Morska i Kolonial- 

na w Trokach, zapraszając zawodników ze 

wszystkich klubów wiłeńskich. 

Wynik meczu w dużym: stopniu zależeć 

będzie od formy i udziału w zawodach na 

szych reprezentantów. Ц : 

"W chwili obecnej Bocheński trenuje na 

stawie w Zawierciu, Karliczek jest w Berli 

nie i za kilka dni rozpocznie trening ze 

Stepp'em. 

Wśród pań — sytuacja jest pomyślniej 

sza. Morawska i Dawidowiczówna trenują 

pod okiem Stepp'a, Kratochwilówna nieba 

wem przyjedzie z Włoch. Przed meczem od 

będzie się obóz w Warszawie, który popro 

wadzi H. Stepp i L. Rayki, możemy zatem 

oczekiwać, że cała reprezentacja będzie so 

lidnie się przedstawiała i w walce z Fin 

landią osiągną wszyscy zawodnicy swoje 

rekordy życiowe. 

Pływacy WKS Smigły 
zawieszeni 

Sekcja Pływacka WKS Śmigły zawieszo- 
na została w pracach członkowskich Polskie 

go Związku Pływackiego za nieuiszczenie 

długu. Pływacy' WKS Śmigły w swoim cza- 
sie mieli bardzo liczną sekcję, która posia- 

dała doskonałe wyniki. 

Czy wioślarze WKS Śmigły 
będą startować 

W najbliższych dniach wyjaśni się sy- 

tucja w wioślarstwie wileńskim. Chodzi 

mianowicie.» wyjazd, wioślarzy WRS Śmigły 

na szereg regat, które mają się odbyć w 

końcu lipca i w pierwszych dniazii sierpnia. 

WKS Śmigły pragnie na regaty te wysłać 

przede wszystkim Kaczyńskiego, który star- 

towałby w biegu jedynek. Możliwe jest rów- 

nież, że wysłana zostanie jedna osada czwór 

ki młodszych, która w Warszawie w roku 

zeszłym zdobyła pierwsze miejsce, uzyskując 

nagrodę przechodnią. 

  

Ceny zniżone na wszystkie seanse: balkon 25 gr, parter od 54 gr. 
1) Sensacyjny dramat rozgrywający się w Chinach 

Dramat młodej dziewczyny stawiającej czoło najbardziej podstępnym mordercom 

CHINSKI BRYLANT 
POMYLOWY LOKATOR 

Ceny miejsc do g. 6-ej| ZNIŻONE: balkon 25 gr, parter od 54 gr 
Wielki podwójny program. 

EP ci "CI HBR CH Ć Ń CH 
1) Wzruszający film życiowy 

W roli główn. 

Dick Powell 

w szampańskiej 

komedii 

„DZIEWCZĘ Z TEMPERAMENTEM" 
Póczątki seansów: 5, 7 i 9. W niedziele i święta od 3-ej 

OGNISKO | Dziś. Trójka genialnych malców: Frank Darro, Billy Burrud 
i WI llam Benedict w filmie wielkich wzruszeń 

„MALI BOHATEROWIE" 
W głównej roli kobiecej May Robson. 

Nadprogram: UROZMAICONE DODATKI. 

REDAKCJA i ADMINISTRACJA 
Konto P.K,O. 700.312. Konto rozrach. 1, Wilno 1 
Centrala: Wilno, ol. Biskupa Bandurskiego 4 
Redakcja: tel; 79. Godziny przyjęć 1—3 po południu 
Administracja: tel. 99—czynna od godz, 9.30—15,30 
Drukarnia: tel, 3:40. Redakcja rękopisów nie twraca, 

Oddziały: Nowogródek, ul. Baz. 

Przed 

   

Lida, al. Górniańska 8, tel. 
Ułańska 11; 
Pińsk, Dominikańska 40. 
stawicielstwa: Kleck, Nieśwież, Słonim, Stołpce, 

Grodno — 3 Maja 6, 
wne — 3-go Maja 13, 

Szczuczyn, Wołożyn, Wilejka, 
Suwałki — Em. Plater 44, Ró 
Wołkowysk — Brzeska 9/3. 

  

Wydawnictwo „Kurier Wileński* Sp. z 0. 6. 

Pocz. seansów 0 6-ej, w niedz. i św, o 4-ej 

! 

  
liańska 35, tel. 169; 

„KURJER” (4501). 

W Lipsku odbyły się lekkoatletyczne za- 
wody pań, na których uzyskano następujące 
ciekawsze wyniki: 

100 m — Brauss 12,4 sek, 

80 m płotki — Dempe 12,1 sct. 

200 m — Voigt 25,6 sek. 
Wzwyż — Friedrich 156 cm. 

Widal — Voss 582 cm. 

Kula — Schróder 13,51 m. 

Dysk — Volkhausen 43,80 m. 

* * * 

Lekkoatleci Finladii walczyć będą 7 i 8 
bm. przeciwko Estonii w Tallinie, 10 4 11 
bm. przeciwko Węgrom w Helsingforsie. 

ч * * * 

W dniach 14 į 15 sierpnia rb. w Brukseli 
rozegrany zostanie międzypaństwowy mecz 
lekkoatletyczny Niemcy — Belgia. 

* * * 

Międzypaństwowy mecz piłkarski Niem: 
cy — Jugosławia odbędzie się 1 październi- 
ka 1939 r. w Belgradzie. Rewanż — w 1940 
roku w Niemczech. 

Mistrz świata w wadze muszej, bokser 
angielski Bonny Lynch, który utracił tytuł 
mistrzowski na rzecz Amerykanina Jurich 
wskutek 6-funtowej nadwagi, rozegrał z tym- 
że zawodnikiem spotkanie towarzyskie, bi. 
jąc go w 10 rundzie przez k. o. 

Mimo zwycięstwa Lynch nie tylko utracił 
tytuł mistrzowski; lecz nadto musiał zapła- 

cić 200 funtów angielskich tytułem kary. 
* * * 

W -dniu 8 bm. w Hamburgu rozpoczną 

się międzynarodowe mistrzostwa Niemiee w 

tenisie. 

Startować będą czołowi zawodnicy Nie- 

miec, Francji, Jugosławii, Belgii i Polski. 
* * * 

Rozpoczął się 3-dniowy wyścig kolarzy 

amatorów Niemiec i Włoch na szosie w kon 

kurencji drużynowej, Pie pierwszym etapie 

na dystansie: 183 klm prowadzą Niemcy róż- 

nicą 19 min. Czas drużyny niemieckiej — 

39.38:06 godz., włoskiej — 29:57:29 godz. 

Indywidualnie zwyciężył Włoch Ricci w 

czasie 4:54:43 godz. Wyścig rozgrywany jest 

na trasie Monachium — Mediolan. 
* a * 

W Londynie odbyło się posiedzenie ko- 

mitetu pucharu Davis'a, na którym rozpa- 

trywano wniosek niemiecko-angielski, pro- 

ponujący rozgrywanie pucharu Davis'a co 2 

lata. 

Przeciwko temu wnioskowi opowiedział 

sią cały szereg krajów z Francją na czele 

Zwyciężyła opozycja w stosunku 14:7 gło- 
sów. Wobec tego puchar Davis'a rozgrywa- 
ny będzie nadal co. rok. 

* * * 

Gisella Mauermayer zwyciężyła w pięcio- 

beju lekkoatletycznym o mistrzostwo Nie 

miec sumując 361 pkt. Rekord światowy w 

tej konkurencji należy do tej samej zawod- 

nicki i wynosi 377 pkt. 
/ * * * 

Reprezentacyjna družyna pilkarska junio 
rów węgierskich pokonała w Kownie repre- 

zentację Litwy. 
e "ESR 

Mistrzyni świata w kombimacji alpejskiej 
Chirstl Granz (Niemcy) wzięła udział w za- 
wodach lekoatletycznych szkół akademic- 

Zawody łucznicze 
o mistrzostwo Polski 

  

Na odbytych w Bydgoszczy mstrzostwach 
łuczniczych Polski, indywidualne mistrzo- 
stwo wszystkich konkurencyj kobiecych 
zdobyła p. Irena Skorupska (TKKF Ka- 

towice).   
  

   

  

CENA PRENUMERATY 
: anowicz 

BE CZE, | Z odnoszeniem do domu       

    
    

        scowościach, gdzie niema 

       
   

    

   
   

     
   3 21, za granicą 6 zł, z odbiorem w 

administracji zł. 2.50, na wsi, w miej- 

cztowego ani agencji zł, 2,50. 

Sport w kilku wierszach 
kich i zdobyła w pchnięciu kulą trzecie 
miejsce z wynikiem 9,75 m. 

* * * 

W dniach 5—7 sierpnia w Vaxholm pod 

Stckrolmem odbędą się kajakowe mistrzo- 

stwa šwiata. Startowač będzie 250 zawodni- 
kėw, reprezeniujących 17 paūstw. 

W dniu 1 sierpnia rozpocznie się w Vax. 
hchm międzynarodowy obóz kajakowy. 
4 sierpnia — posiedzenie międzynarodowej 
federacji kajakowej. 

* * * 

Na stadionie olimpijskim w Berlinie w 
cbecności 100.000 widzów rozegrano mecza 
piłkarskie o pierwsze i trzecie miejsce w 
mistrzostwach Niemiec. 

W meczu o trzecie miejsce Fortuna z Diis- 

"seldorf pokonała drużynę Hamburger S. V, 

4:2. 

Powtórzony, wskutek remisowego wyni- 
„ku poprzedniej niedzieli, mecz e tytuł mi- 
strzowski, znów zakończył się wynikiem re 
misowym w przepisowym czasie .3:3. Po prze 
diużeniu padła zwycięska bramka, którą 
zdobyli gracze Hannover 96, bijąc dzięki te- 
mu dotychczasowego mostrza Schalke 04 
w stosunku 4:3, 

Zawody pływackie 
W najbliższą niedzielę w Wilnie odbędą 

się pływackie zawody propagandowe w ba- 
senie Ośrodka WF na Wilii. Zgłoszenia 
przyjmuje sekretariat Ośrodka codziennie w 
godzinach urzędowych. Program zawodów 

przewiduje biegi pań, panów i młodzików. 

Po zawodach piywackich odbędzie się mecz 

piłki wodnei. Zawody pływackie zaczynają 
w Wilnie cieszyć się coraz większym powo- 
dzeniem. 

RETE 4 =7 

SKUTECZNIE 
О 5 О МА 

    
Obwieszczenie 

O LICYTACJI. 

'W myśl $ 83 rozporządzenia Rady Mini- 
strów z dnia 25.VI 1932 r. o postępowaniu 
egzekucyjnym władz skarbowych (Dz. U. R. 
P. Nr 62, poz. 580), podaje się do ogólnej 
wiadomości, że dnia 9 lipca 1938 r. o godz. 
8 w lokalu S-ców Borysa Antoniego, zam. 
w Minojtach, gm. Lida, celem uregulowania 
należności różnych wierzycieli odbędzie się 
sprzedaż»z licytacji niżej wymienionych ru- 
chomości: 6 prosiąt białych, cena szacunko- 
wa 120 zł, 1 jałówka czarna z biał. — 40 zł, 
1 byk czarny z biał. — 40 zł, 2 krowy czarno 

białe — 140 zł, 1 jałówka czarno-biała — 
30 zł, I krowa czarna 5 1. — 100 zł, 1 krowa 
czarna z biał. — 100 zł. 

Zajęte przedmioty można oglądać w dn'u 
licytacji od godz. 7 do godz. 8 w lokalu 
zobowiązanego. 

Naczelnik Urzędu Skarbowego 
(—) J. Kieman. а 

Obwieszczenie 
O LICYTACJI 

W myśl 8 83 rozporządzenia Rady Mini- 
strów z dnia 25.VI 1932 r. o postępowaniu 
egzekucyjnym władz skarbowych (Dz. U. R. 
P. Nr 62, poz. 580), podaje się do ogólnej 
wiadomości, że dn. 16 lipca 1938 r. o godz. 
8 w lokału Sp-ców Tukałły Walerego, zam. 
w Kuresiowszczyźnie, gm. Lida, na rzecz 
różnych wienzycieli odbędzie się sprzedaż 
z licytacji niżej wymienionych ruchomości: 
1 buhaj czerwony, cena szacunkowa 100 zł, 
1 buhaj czarny z biał. — 100 zł, 5 krów 
czarnych z biał. — 400 zł, 5 jałówek rocz- 
nych — 150 zł, 1 kredens oszklony st. d. — 
80 zł, 1 szafa ubraniowa — 70 zł. 

Zajęte przedmioty można oglądać w dniu 
licytacji od godz. 7 do godz. 8 w lokalu 
zobowiązanego. 

Naczelnik Urzędu Skarbowego 
(—) J. Kieman. 

Do „Kuriera Wileńskiego" | 

NEKROLOGI, 
` — OGŁOSZENIA 

i WSZELKIE KOMUNIKATY 
po cenach bardzo tanich i na wa- 
runkach spec. ulgowych przyjmuje 

Biuro Ogłoszeń 

wiara Grabowskiego 
w Wilnie, Garbarska 1, tel. 82 

Kosztorysy na żądanie. 

  

miesięcznie: 

w kraju — 

         
     

   

urzędu po. 

  

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

J. D. Budge mistrzem 
Wimbledonu 

  

J. D. Budge (po lewej) ściska rękę Austi- 
na, którego pokonał w finale wimbledoń. 

skich mistrzostw tenisowych. 
EEE STS ETD PIKIIENSSSIS TS 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAS AAAAAAAAA AAA 

ZE 
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DR MED. JANINA 

Piotrowicz Jurczenkową 
" órdynałot szpitala Sawicz, 

Choroby 'skórne, weneryczne i kobiece 
- przeprowadziła się 

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

Przyjmuje, od 5 do 7 wiecz. 

  

(| DOKTOR 

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

9—1 i 3—7, w niedziele od 10—1. 

.DOKTÓR MED. 

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

od 8—1 i od 3- © a 

A DOKTÓR 

zeldowicz 
Choroby skórne, weneryczne, Syfilis, narzą- 

    

  

dów moczowych, od godz. © -1 i 5—8 w. 

DOKTOR 
Zeldowiczowa 

Choroby kobiece, sk6rne, weneryczne, narzą- 
dów moczowych od godz. 12—2 i 4—7, ul. 

Wileńska Nr 28 m. 3, tel. 977. 

AAAAAAAAAAAAAAAMAAMAAAAAAAAAAA AAA AA AAA AA5 

AKUSZERKI 
YYYYYYYYYVYYVYYYTYYYYTYYVYYYYYVYYYYYVYVYYVYVY 

AKUSZERKA 

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

3-gv Maja obok Sądu. 

AKUSZERKA 

Smiałowska 
oraz Gabinet Kosmetyczny, odmładzanie 
cery, usuwanie zmarszczek, wągrów, pie- 
gów, brodawek, łupieżu, usuwanie tłuszczu 
z bioder i brzucha, kremy odmł.:dza jące, 
wenny elektryczne, elektryzacja. Ceny przy- 
stępne. Porady bezpłatne. Zamk>wą 26—6. 

  

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA 

Kupno i sprzedaž 
YYWYYYYYYYPYWYYYW"VE"S"PYTYYYYYVYVYVYVYVYY 
DOM do sprzedania 3 pokoje, kuchnia 

i weranda oszklona, 2 i pół ha ziemii, w tym 
1 ha ogrodu owocowego, w bardzo ładnej 
miejscowości w Wołokumpii. Adres w Red. 
„BzoW” 

    

SPRZEDAM dom drewniany przy ulicy 
Syberyjskiej 19. 

«KAŁAAŁAŁAAAAAAAA 

LOKALE _ 
PIEKARNIA do wydzierżawienia naprze- 

c'w koszar. Wiadomość, Baranowicze, Ko- 

pernika 3. Warszawska. 
  

  

LOKALE SZKOLNE do wynajęcia przy 
ul. Wileńskiej 10. Tel. 13-14. 

RÓŻNE 
ZA DŁUGI mego męża nie odpowiadam. 

Adelaida Kryszkiewicz Wiłno, Wileńska 25. 

  

RESTAURACJA POD „DZIEWIĄTKĄ“, 
"Tatarska Nr 9. Gorące i zimne zakąski oraz 
Gbiudy miesięczne i dania A la carte. Wina, 
wódki monop. i gatunkowe, przeróżne likie- 
ty, piwo. Gabinety, szachy. „Sobótki* w du- 
żej sali dla zamawiających stowarzyszeń | 
cryanizacyj. Lody, napoje chłodzące mleka   eraz ciasta i cukry. 

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem 75 gr., w tekście 60g r. 
za tekstem 30 gr, drobne 10 gr. za wyraz, kronika redakc, i komunikaty 60 gr- 
za wiersz jednoszp. Do tych cen dolicza się ża ogłoszenia cyfrowe tabelarycze 
ne 500/,, Układ ogłoszeń w tekście 5-łamowy, za tekstem 10-łamowy. Za 
treść ogłoszeń i rubrykę „nadesłane* redakcja nie odpowiada. Administracja 
zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrze” 
żeń miejsca. Ogłoszenia są przyjmowane w godz. 9.30 — 16.30 i 17 — 19 

    

Redaktor odp. Józei Onusajtis 

  

|  


