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KURJER WILEŃSKI 

Lekcja Zz „Anschluss'u“ 
: Wyniki plebiscytu niedzielnego w 
Austrii przeszły oczekiwania nawet 
samych hitlerowców. Wzięło udział 
ponad 99 proc. uprawnionych do wy- 
powiedzenia się i niemal wszyscy oni 
oddali głos za połączeniem ich ojczyz 
ny z Trzecią Rzeszą. Ani propaganda 
> siła faktów dokonanych nie były 

y same przez się w stanie wywołać 
bodobnej jednolitości opinii kraju 
Widać, że wielowiekowe tradycje 
habsburskie rozwiały się i odeszły 
czpowrotnie w przeszłość. Triumf od 

cosi współczesna solidarność ośrodka 
elnicznego „Deutschtum*. Młodsze 
pokolenia Niemców austriackich na 
dają zdecydowany kierunek tamtejsze 
mu życiu. Taki obraz jest dla Europy 
tokolwiek niespodziewany. 

Dopóki imperializm Trzeciej Rze- 
szy idzie po drodze jednoczenia „nie- 
mieckości, tam gdzie jest ona niewąt 
pliwą, pozycja polityki Hitlera będzie 
zawsze, mimo deptane traktaty, moc- 
da. Trzeba to sobie uświadomić. Re- 
zonans sumienia mas ludzkich jest bo 
wiem w tej dziedzinie potężny w na- 
szej dobie i wciąż jeszeze rośnie. Nie 
Podobna mu się przeciwstawić żadną 
literą prawa pisanego. 

Z doświadczenia Austrii padają 
Biebokie i ponure cienie na zagadnie- 
Nie ułożenia przyszłości 3,3 milionów 
iemców sudeckich, morawskich, 

śląskich, zamieszkujących zwarcie 
wzdłuż granie niemieckich obszary 
w Czechosłowacji. Problem Czechosło 
wacji jej całości i niezawisłości, wcho 
Hzić się zdaje na scenę. Wyczucie te- 
go jest w Europie powszechne. 

Równocześnie wszakże należy so- 
bie uświadomić, że o ile by Hitler miał 

się sprzeniewierzyć naczelnej doktry- 
nić swego ustroju: „rasizmowi*, któ- 

rego zawołaniem jest „jeden naród — 
jedno państwo” i chciał sięgać po cu- 
dze w którąkolwiek stronę — wytwo 
Tzyłby się dokoła III Rzeszy niezna- 
hy z przeszłości co do natężenią od. 
tuch solidarnego sprzeciwu wszyst. 
kich zagrożonych ludów Europy. A 
jest ich wiele i przedstawiają one w 
możliwym swym harmonijnym wy 
ku moc obrony wręcz olbrzymią, 

AR Peat Jet niemnieckię 
elastyczna. To też R być kaszę. 1 eż mogą być SĘ 
wane próby dalek (ad p 
rzeczywistości ło go dAcych naginań o Ci do doktry g vy padnie w prakty. ryny, gdy ja 
zasięg upra SG 2 ašialiė DA BLS Šanono wnień „niemieckości* do 
A Sa nią swym losem. Rozkoły 
są Ši Ei ambieje ,75-milionowej 
nolitej e na karnej i podległej jed 
SĄ być ES <ierowniczej Niemiec, mu 

7° а świata przestrogą. 
ała e pierwszą w tym przed- 

próbą będzie postawa Rzeszy 
wobec Czechosłowacji. Rzućmy okiem 
na rzeczywiste możliwości obrony te- 
Bo państwa w jego obecnym składzie 
erytorialnym. 
о Czechosłowacja posiada 
"_ Proc. swych 
Przez sąsiadów. 
Przez Ni 

  

ysił 

przeszło 
granic zagrożonych 
Przede wszystkim 

Id emców i Węgrów. Zaledwie 
"_y skrawek granicy wschodniej z 

„Umunią przedstawia wrota do kra- 
JU sprzymierzonego, który jednak nie 
Jest w stanie udzielenia Czechom po- mocy : ai Ža S zgzzie napaści zbrojnej na 
sę ony Niemiec: nr ж 
ym względy, „iemiec; przesądzają > 

н ziej > 
graniczną, jąk da Przeto na pomoc za 

ą chce się krz ga, zwraca si epić Pra. s LE i e 
Šias Francji. alekim Sowie- 

Jakie jest z. SZA tów J zachowanie się Sowie. Baa sprawie? Wybitny i dosko. i. 2 tym zagadnieniu zorientowa- sk > licysta francuski p Ludovie tat, a Bb w „Illustration“ z 2 że Tząd sowiecki przez ki i po włączeniu Aust aż o dk 
: : rii przez Niemie przezornie milczał a wreszcie a pił z deklaracją, wystylizowaną w na stępujący, nader misterny sposób: 

„O ile Czechosłowacja byłaby w 
podobny sposób napadnięta, to Rosja 
'edzie interweniowač, pod warun- 
„'©M že Francja pierwsza pójdzie na 
Jej pomoc*.   

A zatem z tej strony nie na- 
leży oczekiwać samoczynnie działają 
cego ratunku. Przezorny rząd Stalina 

uzależnia na_dany wypadek wmiesza- 
nie się swoje w wojnę od uprzedniego 
wystąpienia zbrojnego francuskiej 
sojuszniczki. * 

Wobec powyžszego ošrodek decy- 
zji przenosi się do Paryża. Kilkakrot- 
nie obiegły prasę słuchy, że (nie ist- 
niejący już dziś) rząd Bluma bardzo 
wojowniczo i zdecydowanie uczynił 
w powyższej materii oświadczenia wo 
bec zagranicy. Patrząc na Francję 
współczesną trzeba jednak z najgłęb- 
szą niewiarą odnieść się do takich 7а- 
pewnień. Wojskowo i technicznie dzi 
siejsza republika gallijska zdaje się 
być uzbrojona od stóp do głów, ale 
psychicznie, w sensie woli do wojny, 
jest zdecydowanie rozbrojona i bez- 
radna. 

Jeżeli można by z całkowitym nie- 
mal prawdopodobieństwem zaryzyko 
wać twierdzenie, że w wypadku nieza 
winionej napaści Francja jak jeden 
mąż, odnajdzie swego ducha bohater 
stwa z roku 1914 i bić się będzie do 
upadłego, to niemal z równą pewnoś- 
cią przewidywać należy, że jest to na- 
ról obecnie niezdolny w swej posta- 
wie psychicznej do żadnej wojny za- 
czepnej, wymagającej krwawienia się 
w. obcych krajach synów Francji. 

Zdaje się, że nie ma dziś takich sił 
które by zmusiły miliony Francuzów 
do atakowania Niemiec za Renem. Go 
mówi o tym opinia Francji? 

5 Nader charakterystyczne w tej 
mi*rze są głosy prasy paryskiej w 
związku z „Anschłuss'em* i nadciąga 
jąrym niebezpieczeństwem dla Cze- 

    
  

broką «ПКр powszechne 

chosłowacji, a więc i ewentualnością 

pośpieszenia jej z pomocą SOjuszni 
czą, drogą rozpoczęcia wojny zaczep- 
nej przeciwko Niemcom. Sai 

W radykalnym „L'Oeuvre“ pISZė 
p de la Fouchardičre dnia 18 marca 

rb. „..Ojczyzna czechostowacka ist- 

nieje zaledwie od lat 20; patriotyzm 
czechosłowacki nie miał czasu na pu- 
szezenie głębokich korzeni „podczas 
gdy my jesteśmy Francuzami od wie- 
tu stuleci... Jeżeli rzezie (les massa- 
cres| nie obrócą się na nasza korzyść 
— nie będziemy już więcej Francuza 

mi a Czechosłowacy, którzy znajdą 
się również w tej łaźni, nic na tym nie 
zyskają“. Tak pisze organ najpotęż- 
niejszego dziś w parlamencie stron- 
nietwa patriotycznej Francji : 

Z kolei p. Clement Vautel w piš 
mie „Journal“ 7 į9 marca Tb. pyta 

głosem pełnym ironii swych rodaków 
„Czy jesteście skłonni bić się o Cze- 
chosłowację?* 

Wreszcie p. Lóon Garibaldi w 
dzienniku „Le Jour* z 22 marca r. b. 
umieszcza następujące rozważania, i 
dące, być może, w swej szczerości, 

dalej od innych: „Nie mamy wojsk 
de polityki napoleońskiej; do rzuca- 
nia korpusów armii poprzez Europę; 

do grania roli żandarma Ligi Naro- 
dów; posiadamy armię obronną, zło- 
żoną przede wszystkim z rezerwistów 

armię narodową. ale nie zdobywczą *. 
A dalej znów: „Fra%cja bić się nioże 

| jedynie o własną niezawisłość i nie bę 
dziecie dysponowali wojskami francu 

W. Wielhorski. 

(Dokończenie na str. 4) 

Strajk w przemyśle metalurgicznym 
PARYŻ (Pat). Strajk w przemyśle me. | do solidarności nie tylko związki zawodo 

talurgicznym rozszerzył się w ciągu dnia 
w sposób niepokojący. Największe fabryki 
samochodowe Renault w m. Billaincouri 
pod Paryżem, zatrudniające 28.000 robot 
ników, zostały objęte sirajkiem okupacyj 
nym. Związki Zawodowe ckręgu paryskie 
go wysiąpiły po południu z apelem, dekla 
rując solidarność ze strajkującymi meta- 
lowcami | wskazując, że w obecnym kon 
flikcie „chodzi nie tylko o kwestie podwy 
żek czy umów zbiorowych w przemyśle 
metalurgicznym, ale w ogóle o zagadnie 
nie zdobytyczy robotniczych i o zawarcie 
nowych umów zbiorowych”. Apel wzywa 

we, ale klasę robotniczą, zapowiadając że 

„zastosowanie tej solidarności powinni ro 

botnicy przewidywać pod kąłem jak naj 

bardziej szerokim”. 

Uchwała Związków Zawodowych okr. 

paryskiego oznacza zatem wyraźne przy 

goiownie strajku powszechnego celem po 

parcia mefalowców. Sprawa ta staje się de 

cydującym zgadnieniem politycznym, któ 

re może wpłynąć na sytuację rządu prem 

Daladier, który jutro ma wystąpić przed 

parlamentem z żądaniem pełnomocnictw. 

Rząd kontynuuje energiczną akcję ma 

jącą na celu doprowadzenie do porozu- 

! 

Cena 15 gr 

- Nowogródzki, Grodzieński, Suwalski, Poleski i Wołyński 

  

TOKIO, (Pat). Pisma japońskie, 
wychodzące w Szanghaju, otrzymały 
wiadomość, iż wedle pogłosek krążą- 
cych w Chinach, marsz. Czang Kai, 
Szek miał zaginąć podczas wczorajsze 
go nalotu wodnosamolotów japońs- 
kich na m. Czangsza w prowineji Ho- 

ei. 
: Wedle tych doniesień nalot iapoń 

ski miał nastąpić w chwili, w której 
marsz. Czang Kai Szek w otoczeniv 

TOKIO (Pat). Agencja Domei donosi: 

Grupa wojsk japońskich, która w dn. 28 

ub. miesiąca przystąpiła do operacji oczy 

szczania z resztek wojsk chińskich górzy 
stego obszaru na upołudniowym zacho- 

dzie prowincji Szansi, ukończyła swe za 
danie po stoczeniu 5 bitew, w których zo 
stało rozproszonych przeszło 20 tysięcy 

Chińczyków. Nieprzyjaciel pozostawił na 

miejscach utarczek około 609 zabitych, 

4 BERLIN (Pat). Niemieckie Biuro Infor 

macyjne ogłosiło 6 godz. 2 nad ianem na 
stępujące ostateczne wyniki głosowania 

(łącznie z austriackimi wcjskowymi]: 
Uprawnionych do giosowania 49.546.950 
głosowało 49.316.791, czyli 99.55 proc.   Głosów „tak* oddano 48.789.269, czyli 

  

go We Francji 
rozszerza się 
mieaia. Minister spr. wewn. Sarraut odbył 
dziś wieczorem naradę z min. pracy Rama 

dier, który następnie przyjął kolejno delk 
gacje przedsiębiorców i robotników ród 
nych gałęzi przemysłu metalurgicznego. 

PARYŻ (Pat). Strajk w przemyśle me 

talurgicznym okręgu paryskiego objął 

dziś zakłady samochodowe w Boulogne 

Billancourt. Robotnicy okupowali fabryki. 
PARYŻ (Pat). W ciągu popołudnia da 

strajku w przemyśle metalurgicznym przy 

łączyło się jeszcze kilka zakładów, zwię. 

kszając liczbę strajkujących o 8 tysięcy 

Strajk w tej gałęzi przemysłu ma więc cha 

rakter powszechny. х 

Doc. Cywiński skazany na 3 I. więzienia 
Red. Zwierzyński uniewinniony 

Punktualnie o godz. 13 przewodni- 
czący R. Przybyłowski otworzył po- 
siedzenie sądu, po czym nastąpiło 
odczytanie sentencji wyroku w spra- 
wie Stanisława Cywińskiego i Zwie- 
rzyńskiego: 

W imieniu Rzeczypospolitej Sąd 
Okr. w Warszawie rozpoznawszy 
dnia 9 kwietnia 1938 r. sprawę St. Cy 
wińskiego i A. Zwierzyńskiego, 0s- 
karżonych 0 to, że w dniu 30 stycznia 
1938 r. w Wilnie w publicznie roz- 

powszechnionym nakładzie Nr 29 

czasopisma „Dziennik Wiłeński* do- 

puścili się znieważenia narodu pols- 
kiego: St. Cywiński przez użycie w 

artykule pt. „C. O. P.* obelżywego 

wyrazu na określenie osoby Marszał 
ka Józefa Piłsudskiego i A. Zwierzyń- 
ski przez zamieszczenie powyższego 

artykułu we wspomnianym numerze 
„Dziennika Wileńskiego*, na podsta 
wie cdnošnych pszepisów prawa 0- 
„rzekł uznać, że” 

ST. CYWIŃSKI winny jest wyżej 
wspomnianego czynu mu zarzucane-   

go i z art. 152 k. k. skazać go na karę 
3 lat więzienia Z zaliczeniem mu mo- 

cą art. 57 k. K. okresu tymezasowego 
aresztowania Od dnia 15 lutego do 

dnia 11 kwietnia 1988 r., oraz pobrać 
od Cywińskiego 160 zł opłaty sadowej 
|= koszta postępowania, 

ALEKSANDRA ZWIERZYŃSKIE- 

GO z oskarżenia 0 czyn mu zarzuca- 

ny uniewinnić. 

Następnie przewodniczący Przyby 

łowski odczytał motywy wyroku (po- 

dajemy je osobno). ` 

Z kolei adw. Glaser zgłosił wnio- 

sek do sądu 0 ZMIANĘ środka zapobie- 

gawczego W stosunku do oskarżonego 

Cywińskiego, wskazując na zły stan 

zdrowia oskarżonego i zaznaczając, 

iż w danym wypadku nie ma uzasad- 

nionej obawy ucieczki. Adw. Glaser 

prosi sąd o zmianę zastosowanego 
  

środka zapobiegawczego w postaci 
tymczasowego aresztowania na inny 
środek zapobiegawczy łagodniejszy, 
choćby na kaucję. 

Prok. Żeleński sprzeciwia się te- 
mu wnioskowi, zaznaczając, że nie 
ma żadnych danych na to, aby zdro- 
wiu osk. Cywińskiego cokolwiek za- 
grażało i ażeby względy te mogły prze 
mawiać za wypuszczeniem go z aresz 
tu zapobiegawczego. Prokurator jest 
natomiast zdania, iż są wszelkie dane 
po temu, aby obawiać się, że oskar- 
żony będzie starał się uchylić przed 

dalszym tokiem wymiaru sprawiedli- 
wošci. Wobec tego wypowiada się za 

zachowaniem šrodka zapobiegawcze- 

go w postaci bezwzględnego aresztu. 

Sąd po wysłuchaniu stron posta- 
nowił utrzymać w mocy dotychczaso 
wy środek zapobiegawczy w stosunku 
do osk. Cywińskiego. 

(Motywy wyroku na Str. 2 i 3) 

Czang-Kai-Szek zginął 
u czasie gazy OE Japońskich 

szeregu dygnitarzy rządu w Hankou 
dokonywał otwarcia nowego gmachu 
dowództwa wojsk prowineji Hopei. 
50 uczestników uroczystości miało zgi 
nąć, zaś około stu miało odnieść rany. 

Poza marsz. Czang Kai Szekiem 
brak jest wiadomości o jego szwagrze 
Tu Sungu oraz o generale Czang Czi 
Czungu, dowódey wojsk prowincyj 
Kiangsi i Hunan. ĖS 

Japoūczycy catkowicie opanowali 
prowincię Szansi 

podczaś kiedy straty japońskie wynosiły 2 
zabitych i kilku rannych. 

Inna grupa japońska zajęła wczoraj o 
godz. 17 Tsingsien, miasto położone a 
200 km na południe od Talyuanu, stolicy 
prowincji Szansi. W mieście tym znajdo- 
wała się kwafera główna dowodzonej 
przez gen. Szufeh chińskiej armii komuni 
stycznej. Szuteh zdołał wraz ze sztabem 
zbiec z Tsinhsien 

48.789.262 — tak. 452.180 — nie 
Wyn'ki głosowania w Rzeszy Niemieckiej 

99,08 proc., głosów „nie” — 452.180. czy 
il 0,917 proc., głosów nieważnych oddana 

75.342. 
Tymczasowe oficjalne wyniki głosowa 

nia na terytorium Austrii. uprawnionych 

4.360.377, głosujących 4.287.431, głosów 
„tak” 4.270.517, głosów „nie” 11.263, nie 
ważnych 5.651. 

W Berlinie oibrzymie fiumy manifesto 
wały do późnej nocy przed gmachem u. 
rzędu kanclerskiego, domagając się uka- 
zania się na balkonie „iwórcy Wielkich 
Niemiec". 

Żasadnienie Abisynii 
ostatecznie załatwi Liga 

Narodów 9 maia na prośbę 
Anglii 

LONDYN (Pat). Agencja Reutera done 
si: Rząd brytyjski wystosował do sekreta 
riału Ligi Narodów notę, w której prosi, 
aby zagadnienie abisyńskie zostało osła- 
łecznie załatwione na najbliższym posie 
dzeniu Rady Ligi Narodów w dniu 9 maja 
b. r. 

Dyrektor Targów 
Poznańskich w Litwie 

KRÓLEWIEC (Pat). Jak podaje wycho 
dzący w Kownie „Dzień Polski”, w ostat- 

nich dniach bawił w Kownie dyrektor tar 
gów poznańskich p. Krzyżankiewicz. Prze 
prowadził on szereg rozmów z czynnikami 
litewskimi. 

Współpraca polsko: 
litewska 

podniesie wartość państw 
bałtyckich : 

KOWNO (Pat). „Lietuvos Aidas“ przyta 
cza głosy prasy estońskiej, podkreślając 

pozytywny stosunek Polski do państw bał 

fyckich I stwierdzając, że współpraca pol 

sko - litewska przyczynić się może do oży 

wienia współpracy między państwami bał 

tyckimi I podnieść ich znaczenie . 

G.ełda warszawska 
z dn. 11 IV. 1938 r. 

Belgi belg. 89.77; dolary amer. 530 
dolary kan. 527 i pół; floreny hol. 294.94; 
fr. franc, 16.78; fr. szwajc. 122.30; funty 
ang. 26.46; guldeny gd. 100.25; kor. cze 
skie; kor. duńskie 118.15; kor. norw. 

132,83; kor. szwedz. 136.44; liry wł. 24.10; 
marki fins. 11.71; marki niem 213.00 (de- 
wiza); marki niem 104.00 (waluta); Tel 
Aviv 26.20 — 25.95, 

Papiery procentowe: 
4 i pół proc, wewnętrzna 64.57; 3 proc 

inwest. 1 em. 81.75; 5 proc. inwest, 2 em. 

80.50; 5 proc. konwersyjna 69.50; 4 proc 

premj. dolarowa 41.75; 4 proc, konsolida   cyjna 66.50; 4 i pół proc. ziemskie 64,00



GORDZIAŁKOWSK 
„Naczelnik Wydziału Szkół Zawodowych Kuratorium Okręgu Szkolnego Wileńskiego 

opatrzony św. Sakramentami zmarł dnia 10 kwietnia 1938 r. 
Wyprowadzenie z 

kościoła św. Ducha. 
Msza św. zostanie o 

pogrzeb na cmentarzu po 
Odszedł rzetelny Pra 

Cześć Jego Pamięici. 
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WŁODZIMIERZ 

inżynier Górnik 

włok z domu żałoby (Garbarska 3 m. 15) nastąpi dn. 12 b. m, o godz. 17-ej do 

dprawiona w tymże kościele dn. 13 b. m. 
-Bernardyńskim. 
cownik i dobry Kolega. 

o godz. 9-ej, po czym odbędzie się 

   
Kurator i urzędnicy Kuratorium 
Okręgu Szkcinego Wileńskiego 
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Ciała kolegialne Okręgu 
Wileńskiego O. Z. N. 

Pierwsze posiedzenie Rady Okregowej OZN w Wilnie 
Dnia 11 bm. odbyło się pierwsze 

posiedzenie Rady Okręgowej Okręgu 
Wileńskiego Obozu Zjednoczenia Na 
rodowego przy udziale 33 ezłonków 
na 41 uprawnionych. Przewodniczył 
prezes Okręgu p. inż. W. BARAŃSKI, 
do stołu prezydialnego wybrano pp. 
Z. Ruszczyca i pos. Wł. Kamińskiego, 
sekretarzował p. Z. MĘŻYŃSKI — se- 
kretarz Okręgu. 

Po zagajeniu wstępnym prezesa 
Okręgu, w którym scharakteryzował 
zadania Rady.i sprawozdaniach orga- 
nizacyjnych sekretarza Okręgu, kie- 
rownika spraw ruchu Zawodowo-Gos 
podarczego oraz kierownika Służby 
Młodych O. Z. N. — Rada wyłoniła 
ciała kolegialne Okręgu. 

DO KOMISJI WERYFIKACYJ- 
NEJ OKRĘGU weszli: Pp. doe. S. 
Wysłouch, M. Wierusz - Kowalska, 
mee. W. Łuczyński, S. Kossaczewski,   

W. Zubowicz, prez. K. Grodzicki i M. 
Kuryłło. 

DO SĄDU KOLEŽENSKIEGO | 
wybrano: pp. prof. dr K. Michejda, 3 
prof. dr K. Górski, mec. J. Wiścieki, 
dr A. Bonasewiez, nacz. J. Fela, mec 
H. Sztukowska, W. Wilski i mec. Ku _ 
kiel - Krajewski. { 

DO KOMISJI REWIZYJNEJ zos- 
tali wybrani: pp. prez. E. Kowalski, 
mee. B. Olechnowicz, dyr. E. Kuku- 
lak, E. Szuniewiez, dyr. E. Srokowski, 
F Piešlak i inž. J. Cholewo. . 

Następnie Rada uchwaliła ukon- 
stytuowanie Komisyj Rady, przede 
wszystkim KOMISJĘ WIEJSKĄ, któ 
rej przewodniczącym został p. dyr. 
T. MIŚKIEWICZ. Tworzenie dalszych 
komisyj powierzono prezesowi Okrę 
gu. Sprawę kooptacji dalszych człon- 
ków Rady odroczono do ezasu definf 
tywnego mianowania władz Obwo« 
dów Powiatowych. 1 

Motywy wyroku 
w sprawie doc. Cywińskiego i red. Zwierzyn- 

- skiego 
(Dalszy ciąg ze str. 1) 

Sąd Okręgowy w Warszawie ogłosił na- 
stępujące motymy, dotyczące wyroku w spra 
wie Stanisława Cywiūskiego i Aleksandra 
Zwierzyńskiego. 

Wydając wyrok powyższy, Sąd Okręgo- 
wy oparł się na następujących ustaleniach 
| rozważaniach: 

W ezasopiśmie „Dziennik Wileńskić w | 
wydaniu niedzielnym z dn. 30 stycznia 1938 
roku pojawił się artykuł pt. „С. О. P.*, pod- 
pisany przez autora Stanisława Cywińskiego. 

Redaktorem i wydawcą wspomnianego 
czasopisma w owym czasie był oskarżony 
Aleksander Zwierzyński. Nakład numeru, 
zawierający ów artykuł uległ rozpowszech- 
nieniu. 

Autor artykułu wyraża myśl, iż powstanie 
w sereu Polski centralnego okręgu przemy- 
słowego zadaje kłam „słowom pewnego ka- 
botyna, który mawiał w Polsce, że jest jak 
obwarzanek: tylko to coś warte, co po brze- 
gach, a w środku pustka*. Słowo „kabotyn* 
oznacza lichego aktora, błazna wędrownego, 
komedianta. Użył tego słowa docent poloni- 
styki. Określenie przeto autor wybrał celowo 
ze świadomością treści. wagi I znaczenia, 0- 
braźliwe, zmierzające do pomniejszenia I oś- 
mieszenia tego, do kogo odnosiło się to sło- 
wo. Oskarżony nłe_wskazuje wszakże nazwi- 
ska osoby znieważonej. Nie ma tyle odwagi, 
uderzenie jest zamaskowane, dokonane z za- 
sadzki. 

Kto jednakże chce wiedzieć, kogo oskar- 
żony „kabotynem* nazywa, ma ułatwione za 
danie. W artykule bowiem oskarżony nie za 
wahał się w nawiasie dodać tuż po przytoczo 
nych słowach o obwarzanku. iż cytata po- 
chodzi ze stroniey 20 książki Wańkowicza, 
stanowiącej podstawę i nachnienie, do jego 
artykułu. A na tejże stronicy 20 czytamy ni 
mniej ni więcej: „Marszałek Piłsudski po- 
wiedział: Polska jak obwarzanek, to warta 
eo po brzegach, Daremnie oskarżony usi- 
łuje przekonać sąd, że piszące swój artykuł 
zapomniał komu owe słowa o „obwarzanku* 
przypisane zostały przez Wańkowikcza. 

Niepodobna uwierzyć w to, żeby oskar- 
tony, przyłaczający z pamięci jak to sąd bez 
pośrednio na rozprawie mógł się przekonać, 
nazwiska i myśli pisarzy publicystów, mę- 
żów stanu, rodzimych i obcych, zapomniał 
tylko jedno nazwisko, — nazwisko Pilsuds- 
kiego, — nazwisko, które na ziemiach pol- 
skich, jak długa I szeroka, usta już każdego 
dziecka ze czcią wymawiają. Cywiński, do- 
cent literatury na uniwersytecie, wskrzeszo- 
nym przez Piłsudskiego, publicysta i wycho- 
wawcą polskiej młodzieży, właśni: tego naz 
wiska zapomniał. Nie bardziej obłudnego, 
nie bardziej cynieznego. Sąd uznał, iż twier- 
dzenie oskarżonego, że zapomniał o Piłsu- 
dskim, a miał na myśli Mackiewicza, jest 
wręcz. kłamliwe I wykrętne, a ma tylko 
ten jeden skutek, że dosadnie a jakże ujem- 
nie, charakteryzuje jego sylwetkę moralną 
jako człowieka małego, zdolnego do chwytu 
tebórzliwego I wybiegu podstępnego. 

W związku z tą sprawą nasuwa się na- 
tarczywe pytanie, dlaczego to Polak, rzecz- 
nik kultury polskiej, wysunięty na jedno 
z czołowych stanowisk w społeczeństwie, po 
ważył się w ten sposób znieważyć imię Naj- 
większego Polaka, którego pamięć spowija 
sztandar chwały narodowej, którego pro- 
chom, spoczywającym w panteonie, składają 
hołd swol i obcy. — Na pytanie to dal od- 
‹ m, 
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powiedź sam oskarżony w swym ostatnim 
słowie, kiedy wspomniał, iż z natury swej 
jest krytycznie usposobiony do otaczającego 
go świata i wyraził przy tym myśl, że im 
większego kultu ktoś zażywa, tym silniej na- 
leży dążyć do odbrązowienia go. Właśnie te- 
go zadania — pomniejszenia postaci Wieł- 
kiego Marszałka podjął się oskarżony. To 
było jego intencją i pobudką działania. Zre- 
Sztą sąd ną podstawie analizy treści całego 
artykułu dochodzi do przekonania, iż oskar- 
żony zmierzał do jednego celu — do odebra 
nia narodowi wiary we własne siły, do wy- 
wołania zwątpienia eo do swej i wodza na- 
redu wartości. ` 

Przystępując do oceny karno - prawnej 
czynu zarzucanego i przypisywanego przez 
sąd oskarżonemu Cywińskiemu, sąd uznał, 
iż czyn ten urzeczywistnił zarówno podmio- 
towe, jak i przedmiotowe znamiona prze- 
stępstwa, przewidzianego w artykule 152 kk., 
karzącego tych, co ošmielili się publicznie 
Iżyć i wyszydzać naród polski. 

Naród zaś, to nie tylko zespół jednostek 
mówiących tym samym językiem. To zespół 
ludzi, złączonych krwią 1 duchem. Z tej krwi 
narodu polskiego i z tego ducha wyrósł Józef 
Piłsudski i będąc tego ducha najdoskonalszym 
wcieleniem, stał się królem duchem swego 
narodu, stał się jego miłością i wzorem, stał 
się symbolem. A imię jego w sercach Pola- 
ków na zawsze głęboko wyryte, tak ściśle 
z imieniem narodu zostało związane, że jak 
kolwiekbądź jego zniewaga dotyka cały na- 
ród polski, tego narodu jest wyzwaniem I 
obrazą. 

Sąd orzekający w danej sprawie podziela 
całkowicie stanowisko Sądu Najwyższego, 
który w orzeczeniu swym, zamieszczonym 
pod pozycją 63 urzędowego zbioru orzeczeń 
z roku 19 głosi: „zniewagę narodu lub pań- 
stwa polskiego popełnić można nie tylko 
przez publiczne użycie słów bezpośrednio 
lżących lub wyszydzających naród lub pań. 
stwo polskie, lecz także przez użycie wyra- 
żeń Iżących Juh wyszydzających Pierwszego 
Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, twór- 
cę i budowniczego państwa polskiego*. Wy- 
rażenia obelżywe 0 Marszałku Piłsudskim 
„w sposób pośredni również lżą | wyszydzą 
ja naród i państwo polskie, które Józefa Pił 
sulskiego czczą powszechnie jako symhol 
enót narodu". 

Godzi się w tym miejscn zaznaczyć, iż 
uchwalenie przez ciała ustawodawcze usta- 
wy o ochronie imienia Józefa Piłsudskiego. 
Pierwszego Marszałka Polski, bynajmniej 
nie wypełnia luki w polskim ustawodawst- 
wie karnym. Czyny znieważające osobę Mar 
szałka Piłsudskiego były karane i przed uch 
waleniem tej ustawy. Jedynym w rozumie- 
niu sądu celem, do którego rzeczona ustawa 
zmierzana, było wzmożenie dotychczasowej 
ochrony imienia Pierwszego Marszałka Pol- 
ski, co wynika z wyraźnego brzmienia uza- 
sadnienia do projektu ustawy. 

Co się tyczy 
OSKARŻONEGO ZWIERZYŃSKIEGO, 

ło sąd nie mógł zająć czysto formalnego sta 
nowiska i uznać go winnym, opierając się 
na tej jedynej tylko podstawie faktycznej, że 
Inkryminowany artykuł pejawił się w czaso 

(Dokończenie na str. 3) 

Sprawa Doboszyńskiego w Sądzie Najwyższym 
` cdbedzie sie 

Wyjašnienie Ministerstwa Sprawiedliwošci 

WARSZAWA (Pat). Ministerstwo Spra 
wiedliwości komunikuje: W związku z za 

niechaniem przez obrońców Adama Do- 
boszyńskiego wniesienia skargi kasacyj- 
nej od wyroku sądu przysięgłych we Lwo 
wie, niektóre pisma wyraziły pogląd, że 
krok ten został podyktowany przekona: 
niem, iż również I prokuratura ze swej stro 
ny skargę swą cofnie, sprawiając fym upra 
womocnienie się wyroku. Za podstawę do 
tego przypuszczenia miało jakoby służyć 
oświadczenie ministra sprawiedliwości p 
Witolda Grabowskiego, złożone w Sena 
€le 23 marca 1938 r. w czasie dyskusji nad 
projektem ustawy, znoszącej sądy przyslę 

głych. 
Sugestie fe uznać należy za bezpod- ! 

sławne. Prokuratura skargę kasacyjną wnio 
sła w terminie ustawowym i cofnąć [ej nie 

  
  

Konferencja 3 państw 
bałtyckich 

odbędzie się 19 maja 
RYGA (Pat). Min. Munters wystosował 

za pośrednictwem posłów akredytowa- 
nych w Rydze zaproszenie do ministrów 
spraw zagranicznych Estonii i Litwy na | 
konferencję ministrów spraw zagranicz. 
nych państw bałłyckich do Rygi. Konferen 
cja rozpoczyna się 19 maja | trwać będzie 
2 dni. : 

Żydzi litówscy protestują 
przeciwko ustawie w Polśce 
RYGA (Pat). Z Kowna donoszą: Pismo 

„Diena“ donosi, że rabini wyznaczyli 
dzień postu dla wszystkich żydów na Li 
„wie. Post ten połączony będzie ze spec 
jalnymi modłami z powodu zakazu ubo 
ju ryfualnego w Polsce, 

Delegacia z Pińska 
wyjechała do Rzymu 

na kananizacis blog. Andrzeja 
Boboli 

PIŃSK (Pat). Dziś wyjechała z Pińska 
delegacja społeczeństwa  pińskiego do 
Rzymu na uroczysłości kanonizacyjne bło- 
gosławionego Boboli, 

Z delegacją tą wyjeckał J. E, ks. bi 
skup Bukraba oraz członkowie kapiłuły 
pińskiej. 

Kronika telegraficzna 
„ — Olbrzymi pożar zniszczył w m. Kya 

fo z górą 70 domów. Są liczne ofiary w 
ludziach. 

— W porcie Haify z powodu wybuchu 
bomby zginęło 4 Arabów, zaś 3 odniosła 
rany. Ponadło zosfali zabici dwaj policjan 
ci angielscy, ponieważ bomba wybuchła 
w ręku Araba, w chwili gdy zamierzał ją 
rzucić. 
SET 

Warszawska 

Spółka Myśliwska 
Oddział w Wilnie 

ul. Wileńska 10, tel. 22-02 
przyjmuje roboty preparowania 
ptaków, wyprawę skór, robienie 

dywanów i kołnierzy z lisów 

oraz oprawę rogów 

  

  

zamierza. Minister zaś sprawiedliwości oś 
władczeniem swym nie dał i nle mógł dać 

nikomu podstawy do przypuszczenia, że 

uważa postępowanie w sprawie oskarżo- 
nego A. Doboszyńskiego za ukończone, 

Odnośny ustęp deklaracji ministra. o- 
głosił co następuje: „W moim przekona 
nlu te aktualia, o których wspominał pan 
senator Pefrażycki, przestały wchodzić w 
grę, gdyż pewien proces. o który chodzi 
ło, poszedł normalnym trybem właśnie 
przed sądem przysięgłych”. 

Jakichkolwiek oświadczeń co do dal- 
szego foku procesu minister sprawiedli- 
wości nie składał, Kasacja zaś była już 
zapowiedziana przez prokuraiurę w dniu 
18 lutego 1938 r., więc jeszcze przed dy 

Wielkie wygrame 3-ej klasy 41 Loteri 

ZŁ 50.060 na nr 132532 | 

„ 18.000 na nr 84998   
T 15.000 na nr 87659 

” 10.000 na nr 108336 

ээ 1°-ооо па пг 137900 

  

   

padły w znanej ze szczęścia 

KOLEKTURZE 

J. WOLANOWA 
Warszawa, Marszałkowska 154 

  

Pierwszy samolot polski | 
dziś odleci do Kowna 

WARSZAWA, (Pat). W dniu 12 Ъ. 
m. o godz. 7,30 odleci łotem technicz- 
nym do Kowna samolot Polskich Li- 
nii Lotniczych „Lot”, celem przewie- 

zienia kuriera dyplomatycznego, 
Prócz tego samolotem tym odlecą 

mjr. Piątkowski z departamentu lot 

Tautininkowie szukają współpracy 
z narodowcami 

RYGA (Pat). Z Kowna donoszą: „Liefu | zdań między nią a narodowcami, natos | 
vos Aldas" zastanawia slę na możliwością | mlast współpracę ze stronnictwami lewico 

kluczone. współpracy tautininków z niektórymi ugru | wymi pismo uważa za wy 
powanlami opozycyjnymi Htewskimi I Glos urzędówki Hfewsklej można uwa 
stwierdza, że współpraca ta Jest możliwa | żać za ofertę podł adresem  chrześcijań* 
z prawicą, gdyż nie ma wielkiej różnicy skiej demokracji", 

Prof. Hełczyński zakończył akeję odczytowa | 
w Estonii i Łotwie | 

RYGA (Pat). Dziś opuścił Rygę wraca 

jąc do Warszawy prezes Najwyższego Try 
bunału Administracyjnego prof. Hełczyń 
ski, żegnany na dworcu przez wyższych 
urzędników łotewskiego min. sprawiedli 
wości i członków poselstwa polskiego. 

Wczoraj prof. Hełczyński wygłosił od 
czył w wielkiej sali uniwersytetu ryskiego 
o polskim prawie handlowym w obecnoś 
ci licznego audytorium, składającego się 

Przygotowania do dalszego ataku na froncie | 
katalońskim 

SALAMANKA (Pat). Wojska gen. Frar 

nictwa cywilnego i mjr. inż. Zejfert, 
wicedyrektor „Lotu', którzy na miejs 
scu zorientują się w możliwościach na 
wiązania stałej komunikacji lotniczej 
z Kownem. Samolot wróci do War« 
szawy tego samego dnia wieczorem. | 

     
     

  

   

   

z profesorów uniwersytelu z rektorem na 
czele, przedstawicień kół prawniczych: 
sądownictwa itd. Prezes sądu najwyższe- 
go Guben podejmował gościa šniada+ 
niem, następnie zaś prof. Hełczyński zwia 
dził Rygę a wieczorem zosłało wydana 

na jego cześć przyjęcie w poselstwie poł 
skim, w którym wzięło udział około 100 
osób ze świata prawniczego, władz pań 
stwowych itd. 

tychczasowe stanowiska I oczyszczająt 
co oczekują na rozkaz wznowienia natar | zdobyty teren z niedob''ków przeciwnk 
cia na froncie katalońskim, umacniając do I ka. 

RER. UNS NES KNITAS TTT TEO 

Wzorównia urządzeń ochronnych | Sowiety rusofikują 
poredala bezpieczeństwa praty | mniejszości narodowe 
WARSZAWA (Paf). W związku z od 

bywającym się w Warszawie Kongresem MOSKWA (Pat). Organ komisariatu oś — 
Bezpieczeństwa Pracy odbyła się w dniu wiały „Uczitelskaja gazieta”, uzasadnia | 

dzisiejszym uroczystość SA goięcia jąc w artykule wstępnym wprowadzenie ję 
przy ul. Tamka Nr 1 autonomicznego dzia a 2 RE 

łu muzeum techniki i przemysłu p t.| zyka rosyjskiego do szkół mniejszościo+ | 

„Wzorownia urządzeń ochronnych i po- | wych, pisze, że „ludność republik naroda 1 

radnia bezpieczeństwa pracy”, wościowych domaga się dla swych dzied | 
Otwarcia dokonał p. min. op. społ. M | „p; języka rosyjskiego” | że „dotychczi 

sowy program nauki języka i literatury б 

      

    skusją na plenum Senafu, o czym pow- 
szechnie wiedziano z prasy. 

Kościałkowski, który przybył na tę uroczy 

ść Н iu dyrektorėw departamen : - 
Rpa e Е syjskiej w szkołach mniejszościowych nie 

odpowiada wymacaniom“ 

tów i naczelników wydziałów ES | 
wa z p. dyr. M; Kłottem na czele.   



а 

„KURJER” (4421] 

Czy Polesie bedzie znowuž 
krajem zapomnianym? 

5 „martwej powierzchni poleskiego 
za „34 śniegi dawno już ustąpiły. 
> > Iliwe oczy krynie zazieleniły się 
ardziej. Znowuż jak co roku spryt- nie manewrują z osiedla do osiedła 

po wielkich rozlewiskach Poleszucy 
na swych „duszahubkach*. Wśród o- 
czeretów i  karłowatnych  sosenek 
wrzeszczy wesoło dzikie ptactwo. 
I doprawdy trudno byłoby się dziwić 
gdyby w tej dzikiej pierwotności ktoś 
znowuż odkrył jakieś nowe Dmitry- 
cze. 

Polesie niezmiennie pierwotne, nie 
zmiennie dzikie ma swoje tajemnice 
lecz ma o wiele więcej wiadomych, 
które w swej istocie są na prawdę 
Przygnębiające. Łapcie łykowe, žarna, 
cepy, łuczywo zapalane hubką i krze- 
siwem lub zapałką dzieloną na czwo- 
ro, sól bydlęca w strawie i kołłuny w 
głowie ote atrybuty dawnego, a nie- 
stety i dziś mało pod tym względem 
tmienicnego Polesia. | 

* * * 

ПЕЁ’с_пхе‹іа1_е1‹.іш natomiast Piūsku i 
Obok s są już „zawodowi bezrobotni. 
a ego istnieje rzekoma nadpro- 
k ja młodzieży z zawodowym wy- ształceniem. W niektórych dzielni- cach Polski brak pasz jest przyczyną 
snemicznej gospodarki hodowlanej Młodzież mająca siłę, energię i tem- 
perament, chciałaby wszystko wprz c w rydwan pozytywnej pracy, I | 
łę nie zawsze można znaleźć, 

A tymczasem zielone kożuchy trzę sawisk dalej się chybocą, oczerety da- 
lej szumią jakąś posępną melodię, a 
Poleszucy z martwą rezygnacją na 
dobrodusznej twarzy stawiają bucze 
ha wędrowną rybę płynącą w korycie 
Rieuregulowanej Prypeci. ; 

* * - 

Wystrzeliły światłą racą Staniewi- 
cze i stacją doświadczalna w Sarnach. 
Arobiło nieco hałasu Biuro Studiów 

gelioracji Polesia i wszystko przyga- 
tyle tak Jak fajerwerk. Wiemy tylko 
KĄ że koszt studiów i projektów wy 

tósł 7.000.000 złotych i że projektą 
te po paru łatach r i róbek. ch będą wymagały prze 

* * * 

„ Jakoby miarodajne czynniki woj. 
skowe mają pewne zastrzeżenia z pun 
ktu widzenia obronności. Czyżby więc 
technika dzisiejsza, mająca duże pre- 
tensje była w tym wypadku tak nie- 
Poradna i nie mogła wszystkiego w 
łen sposób rozplanować, by jedna i 
druga strona były zadowolone? Czyż 
nie można uregulować rzek i mając 
owa POSÓb zapewniony odpływ zbu 

Ę GE granicą stawy rybne luh 
kości kils przygraniczny na SZETO- 
аауаа R kilometrów sztucznie 

ziej zabagnić, a przynaj- 
mniej górną połać i 6 гас.іОПаШіе&;р ač Polesia osuszyč i 
m agospodarować. Sądzę. 

Či Cicho szą 
Apetagė 

PACJEN LS na co pan cierpi? 

nie doktorze, Rano a > S e 1 & przykrości ś a a ka a o konieczności spoży 
należytej Ba m Jakie śniadanie bez 

bardzo niewieje a Doprawdy, jest to 
dwie filiżanki kawy Rh 
świeżutkich bułeczek z masłem 
Ł miodem. Tylko bułeczki, panie doktorze 
Powinny być świeżutkie, takie Prosto z NE 
“a, maselko šmietankowe, no i miodek lip. 
towy, wyśmienity. Pan doktór wie, przypo 
mina mi się zaraz lipiec, urlop, zapach łąk 
m ltnących lip. Doprawdy, gdyby nie to 
sai elena nie wiem, czybym coś przełk- 

łe s Bez przesady można powiedzieć, 
anie zjadam przez miłość przyrody. Potem ; Е m idę sobie do biura, spacer powinien 

zaostrzyć mi a 

i serem lub 

ое petyt, ale gdzie tam! Drugie 
о6 "e zjadam znowu bez entuzjazmu, ja 

cztery tartinki, trochę owoców i czuję 

ywiście, jeśli żona przy 
dobre tartinki, zjadł 

iniadanie U ale normalnie to skromne 
się, że: Przynajągiej opi g 2 Zdawałoby 
petytem; lecz | to nę. pzdem z lepszym a 
Ki z zakąsktmi, filiżanka poj HSzki wód- Kami, jakiś befsztyk ulionu z paszteci i 2 przysmąż А 
felkami, tylko pan dokt6r wie tšk PE = yk mu si być wysmażony odpowiednio, ż 
szysty, z cebulką, a kaftofie posie był so 
podrumienione, smakowite, Potem ra а. 
szklanką herbaty z konfiturami, jakieś a: 
kruchych ciasteczek i... koniec. I do 

wieczorem odzyskuję jako tako apetyt j a 
Bę zjeść coś solidniejszego. 

Może by więc pan doktór mógł mi dać 

na apetyt jakieś kropelki, czy ja wiem. Bo 

oprawdy, przy mojej pracy muszę się le. 
Piej odżywiać, : 

się nasycony, No, ocz 

kauje mi specjalnie 
ym jeszcze jedną, 

D. T. r. 

  

  

że techniczne rozwiązanie zawsze by 
się znalazło tylko nie wiem czy znajdą 
się ludzie, którzy tę sprawę zecheą 
wziąć do serca. 

* * * 

Pozostawienie Polesia — tego kra- 
ju zapomnianego w stanie letargu, gos 
podarczo i politycznie przynosi nam 
nieobliczalne straty. Nawoływanie do 
konkretnych w tym kierunku działań 
można nazwać „wywalaniem otwar- 
tych drzwi”, ale czemuż jeśli rozu- 
miał to pierwszy aktywny propagator 
osuszenia Polesia, Żyliński, potem ge- 
nialny dyletant Jakobson ‚а dziś do- 
ceniają potrzebę osuszenia Polesia nai 
wybitniejsi tnawey rolnietwa z prof. 
Staniewiczem na czele, to czemuż jed 

Niedawno czytaliśmy w depeszach z frontu chińskie: 
na Hankou zosłaja w pewnym -momencie, 

widzimy właśnie najnowszy c. k. m. 

  

  

nak Polesie ciągle jest tym przysłowie 
wym krajem zapomnianym. Bo jeśli 
naprawdę miarodajne czynniki sta- 
wiają zastrzeżenia, to wówczas oczy- 
wiście nie trzeba łudzić społeczeństwa 
zwodnymi mirażami, a powiedzieć jas 
no i kategorycznie: nie. Wówczas pro- 
pagandę należy zwrócić w innym kie- 

runku rozszerzania ruchu turystycz- 
nego. Przy umiejętnej propagandzie 

sądzę, że dużo turystów, tubylców. i 

gości zagranicznych chętnie by zwie- 

dziło ten jedyny rezerwat naturalizmu 

w Europie. Po poleskich „nakatac ‘ 

i po nabrzmiałych arteriach rzecznych 
zaroiłoby się od złotówkodajnych tu- 
rystów. Więc w tę albo w tamtą stro- 

nę — i bez półśrodków Ger. J 

go, że ofensywa Japończyków 
! оё пе krėtko, rzymai 5 i 

czykėw, ktėrzy zdotali nawet uzyskač is 26 BOR 
się okazuje, transporty nowej broni dla armii marsz. 

Przyczyniły się do tego, jak 
Czang-Kai-Szeka. Na zdjęciu 

w chwili wyłapywania na muszkę japońskie- 
go samolotu, 

1 777777 III 

Wyjazd J. E. ks. Arcbpa Jalbrzykowskiego 
do Rzymu 

Prośba ludności katelickie | archidiecezji wileńskiej 
o sprowadzenie relikwii św. Andrzeja Boboli do Wilna 
Wczoraj o godz. 16.05 opuścił W:lno, 

udając się do Rzymu, do Ojca św ze spra 
wozdaniem z osłatniego 5-lecia rządów 

w archidiecezji wileńskiej J. E. ks. arcy- 
biskup Jałbrzykowski. 

Na pożegnanie arcypasterza na dwor- 

cu zebrali się przedstawiciele władz z p 

wojewodą Bociańskim, dvchowieństwo z 

kapiłułą archidiecezjalną in corpore oraz 
liczne rzesze wiernych. 

Na peronie usławiło się 21 pocztów 
sztandarowych  organizacyj społecznych, 
zawodowych i religijnych. 

Na krółko przed odejściem poc'ągu 
J. E. ks. arcybiskup Jałbrzykowski wyszedł 

Iluż 6 i : 12_роеіот opisywało tę tęskno- 
e... už chłopeó i S "DCOW zwiewało z domu 

Sdzieś pod równik, by skończyć na niefortunnym powrocie... Tuż filateli. stów wpatrywało się z utęsknieniem 
w obrazek na znaczku, przedstawiają 
cy zebrę przy palmie, tygrysa w dżun 

gli, czy piękny żaglowiec... Jakże ży- 
wa jest w każdym z nas tęsknota za 
piękną podróżą... Jak pisał Słowacki 
do matki: 

o tym balu nazajutrz miałem 
i na okręt i puścić się w dalszą 

drogę. Była więc w tym jakaś poety- 
czność, której wyrazić nie potrafię. 

   

Poetyczność, romantyzm, uciecz- 
ka od szarzyzny dnia codziennego — 

Wieczną ułuda tych, co spoglądają na 
uciekające w dal szyny kolejowe, czy 
na odbijający od betonowego mola 
statek, Goetel pisze w „Egipcie o 
Szkole, gdzie małe Arabięta uczyły się 
p galekich romantycznych krajach, w 
: órych jesienią liście spadają z 
Irzew, a zimą spada z nieba biały pu- 

szysty śnieg. Ale tęsknota ta jest wie- 
czna, wspólna wszystkim ludziom i   

na peron w towarzystwie p. wojewody Ba 
ciańskiego, który Wraz z arcybiskupem 
wsiadł do wagonu. Wojewoda Bociańsk* 
łym samym pociągiem wyjechał do War. 
szawy. 

Przed odejściem pociągu w salonach 
recepcyjnych dworca nastąpił akt wręcze- 
nia J. E. ks. arcybiskupowi księgi z prośbą 
ludności katolickiej Wileńszczyzny o spro 
wadzenie relikwij św. Andrzeja Bobol; do 
Wilna. Prośbę tę J. Е. ks. arcybiskup Jał. 
brzykowski przedłoży Ojcu św. 

Powrół do Wilna ks. arcybiskupa na. 
stąpi po świętach wielkanocnych, 

   
    

   
Ś. p. inż. Włodzimierz 

GORDZIAŁKOWSKI 

Szkolnictwo nasze znów spotkał do- 

tkliwy cios- Zmarł w Wilnie inż. Włodzi. 

mierz Gordziałkowski, Naczelnik Wydzia 

łu Szkół Zawodowych Wileńskiego Okrę- 

gu Szkolnego. 

Zmarł na stanowisku, gdyż choroba, 

z której się nie podźwignął, bezpośred. 

nio spowodowana została zaziębieniem 

podczas wygłoszonego w dniu 3 marca 

br. referału pł. „Postulaty wychowawcze 

w szkole zawodowej”. 

Krótka biografia ś. p. inż. Gordziałkow- 

skiego, charaktryzuje Go jako człowieka 

czynu, cichego pracownika na odcinku 

swego zawodu, jednego z tych, którym 

idea niepodległości przyświecała zawsze 

i wszędzie, czego dowodem służyć może 
fakt wydalenia ś. p. inż. Gordziałkowskie 
go z rosyjskiej poliłechn'ki w Charkowie 

za działalność polityczną jako Polaka oraz 
więzienie bolszewickie —- na stanowisku 

dyrektora cemsntowni w Kramatorskoj, 
Z więzienia bolszewickiegc wydosiał się 
4. p. inż. Gordziałkowski dzięki interwen- 
cji swych podwładnych, co w sowieckich 

warunkech było znamiennym i rzucającym 

światło na słosunek robotników do Zmar- 

łego. 

Urodzony w 1874 roku w ziemi mohy 
lowskiej ś. p. inż. Gordz'aikowski uczęsz- 

czał do szkoły realnej i rozpoczął studia 

wyższe w Charkowie, po «:zym, zmuszony 

względami politycznymi, wyjechał za gra 

nicę, gdzie ukończył w Loeben akademię 

górniczą. 
Prócz stanowiska dyrektora cementow 

ni w Kramałorskoj, zajmował szereg in- 

nych, a mianowicie: w Resji w dnieprow 
skich zakładach (Kamienskoje), w Polsce 

zaś — dyrektora kopalni nafły w Krośnie, 

dyrektora fabryki drutu i gwoździ w Wil- 

nie, dyrektora fabryk „Jaroszewicz i Mali- 
nowski” w Tomaszowie Mazowieckim, dy- 

rektora cegielni przy hucie „Katarzyna“ w 
Sosnowcu, wreszcie przerzucił się do 

szkolnictwa zawodowego, obejmując sta- 
nowisko dyrektora państwowej szkoły 
rzemieślniczo-przemysłowei w Białymsto- 

ku, a ostatnio — od szeregu lat — Na- 

czelnika Wydziału Szkół Zawodowych Ku 

ratorium Wileńskiego. 

Prawy, nieskaziłelny charakter, wybit- 

na dobroć serca i wysoka kulfura — skła- 
dały sią na posłać, nakazującą szacunek 

i zniewalającą do serdecznych uczuć za- 

równo współpracowników, jak i społeczeń 

stwo, które na gruncie czy to służbowym, 
społecznym, czy towarzyskim miało moż- 

ność zetknięcia się z inż. Gordziałkow- 

skim. 

Odszedł jeszcze jeden człowiek, nad 

mogiłą którego żegnać będziemy szlacheł 

ną przeszłość... 

Cześć Jego pamięci! 
Julia iewandowska. 

STT ESTT SIT 

Ameryka nie chce 
wnuczek Raspufina 
Przybył p do port nowojorskiego z 

Francji dwie wnuczki Rasputina, które do- 

tychczas wychowywane były w klasztorze. 

Dziewczęta te, liczące 15 i 17 lat, przyjechały 

w odwiedziny do swej matki Sołowiewowej, 

córki Rasputina, która od kilku lat przeby- 

wa w Ameryce i zarabia na życie jako wol- 

tyżerka cyrkowa. Władze imigracyjne jed- 

nak nie dopuściły dziewcząt do lądowania, | 

gdyż zdaniem ich, nie mają one środków 

zarobkowania, a matce ich kończy się już 

kilkakrotnie odnawiane pozwolenie na po- 

byt w Stanach Zjedn. Dziewczęta po krótkim 

widzeniu z matką musiały wyjechać tym sa- 

| mym statkiem, którym przyjechały. 

A kiedy muska nam czoła wiatr 
z mórz dalekich i lądów 

wiecznie musi być Zaspakajana. Dla 

tych, którzy + oczyma nie 
EE: jrzeć e kraje odległe. mogą spojrzeć па ° głe, 
Presas są książki z owych kra- 

jów dalekich. 

SYBIR WSPOMNIEŃ. 

ip įest krajem może najlepiej 
A S agieznych czasach nie- 

woli przez Polaków. Oczywiście, że 

kraj ten związany # naszymi dzieja- 

ini ias Done 
I Eanos 

cierpień nigdy nie zostanie krajem ca 

kiem dla nas obojętnym. Niejedna 

książka zapoznała nas z tym olbrzy- 

mim bezmiarem 2 ta sybirska bibliote 

ka wzbogaciła się niedawno książką 

Mieczysł. В. Lepeckiego pt. „Sybir 

wspomnień” (Państwowe Wydawni- 

clwo Książek Szkolnych we Lwowie). 

Jest to opis podróży autora na Sybir, 

celem zebrania ZIEM Z MIEJSC zesła- 

nia Marszałka Piłsudskiego i mogił 

zesłańców: ziemię tę Związek Sybira- 

ków złożył na kopcu Marszałka w 

„ Książka Lepeckiego nie ma 
Krakowie. Ksi . х 

nic z łzawego sentymentalizmu i ro- 

bionego patosu, jest prosta i szczera, 

a jednocześnie wzrusza głęboko pro- 

stym opisem tych miejsc „wiekowej 

martyrologii polskiej. Napisana nie- 

zmiernie żywo, potrąca o tysiączne 

sprawy z właściwym celem podróży 

niezwiązane, niepozbawiona akcen- 

lów szczerego humoru, jest lekturą go 
dną polecenia każdemu — dużemu i 
małemu. Można o niej Śmiało napi- 
sać słowa, które umieściła Ostrowska 
na „Bohaterskim misiu*, że jest 
książką dla dzieci od lat dziesięciu do 
stu. Tylko, że tam była baśń wojen- 
na, tu mamy dziennik podróży, tam 
mieliśmy ostatecznie fikcję, tu mamy 
życie naszej tragicznej przeszłości i 
rosyjskiej tragicznej dzisiejszości. 

BEZDROŻA. 

„Bezdroża to znowu Sybir. Jest 
to powieść Jerzego Marlicza. wyda- 
na przez Książnicę Atlas. Opisuje 
uciążliwą ucieczkę paru rodzin pol- 
skich przed bolszewikami po bezdro- 
żach całego Sybiru. Bohaterka, Tere- 
sa Rzecka, jest człowiekiem mocnym i 
wierzącym. W tych przepastnych bez 
drożach Sybiru gubi się nie tyle fizy 
cznie, ile psychicznie i moralnie. Ener 
gia jej pokonuje wszystkie przeszko- 
dy i wszystkie pokusy ucieczki, poko   nuje słabość swoich najbliższych, od- 

2 

Motywy wyroku 
w procesie 

St. Cywińskiego 
i A. Zwierzynskiego 

(Dokończenie ze str. 2) 

pismie, którego redaktorem i wydawcą za- 
razem był Zwierzyński. Oceniając ten fakt 
w świetle zasad, wyrażonych w kodeksie 
karnym — a tej podstawy sąd w swojej oce 
nie czynu i rozważaniach nie mógł na chwil 
lę opuścić — w szezególności w świetle zasa 

dy indywidualnej winy, w granicach zamia- 
ru, jaki przypisać można domniemanemu 
sprawey czynu przestępnego, to stwierdzić 
należy, że w myśl art. 13 I 14 paragr. 1 k. k. 
przestępstwa, przewidzianego w art. 152 kk. 
dopuścić się może ten tylko, kto świadomoś 

cią swą i zamiarem obejmuje skutek prze- 

stępny swego działania 1 nastąpienia tego 

skutku wyraźnie pragnie, bądź przynajmniej 

możliwość jego przewiduje i na to się go- 

dzi. 
Przewód sądowy nie dostarczył dostatecz 

nie przekonywujących dowodów, na których 

sąd mógłby ugruntować swe przekonanie, IA 

oskarżony Zwierzyński chciał znieważyć pa- 

mięć Marszałka Piłsudskiego, a tym samym 

znieważyć naród polski. Również brak jest 

jakiehkolwiek *danych, przemawiających za 

tym, iż tenże oskarżony, wyrażając swą zgo 

dę na zamieszezenie w swym pismie artyku- 

lu Cywińskiego, przewidział i godził się a 
tym, iż obraźliwy zwrot o autorze słów 0 
„obwarzanku* odnosi się do osoby Marszał- 

ka Piłsudskiego. 
* Sąd stwierdza, iż aforyzm o „obwarzan- 

ku“ i fakt, że autorem tego aforyzmu jest 
Marszałek Piłsudski, nie dotarły jeszcze — 
przynajmniej do czasu pojawienia się arty” 
kułu Cywińskiego — do Świadomości ogółu 
obywateli w tym stopniu, iżby okoliczność ta 
mogła uchodzić za własność ogółu, za noto- 
rium — dowodem tego jest fakt milczenia 
przez 14 dni wszystkich tych, którym spra- 
wa ta na sercu bądź w zakresie pieczy praw 
nej leżała. A jeśli tak, to Zwierzyńskiemu ma 
żna by tylko wówczas przypisać winę umyśl- 
ną, w postaci zamiaru bezpośredniego lsh 
ewentualnego, gdyby udowodnione zostało, 
te skądkolwiek powziął on wiadomość czy 
od samego Cywińskiego, czy też przez prze 
czytanie książki Wańkowicza, że słowa 5 „ob 

warzanku* przypisywane są Marszałkowi Pił 

sudskiemu. Dowodów tego rozprawa sądowa 

nie ujawniła. Dla braku zatem jakichkolwiek 
danych, przemawiających za urzeczywistnie 
niem podmiotowych znamion przestępstwa 

w czynie zarzucanym oskarżonemu Zwie- 
rzyńskiemu, należało go uniewinnić. 

PRZECHODZĄC DO WYMIARU KARY 

w stosunku do oskarżonego Cywińskiegn sąd 

zważył co następuje: Prawo do ochrony cze 

przysługuje każdej jednostce. Przysługiwać 

ono musi tym bardziej całemu narodowi. 

Wszelka przeto jego zniewaga spotkać sią 

musi ze zdecydowaną i mocną w Swym wy” 

razie reakcją. 

Omówieny już poprzednio sposób doko- 
nania przez oskarżonego czynu, dotknięcie 

nim najgłębszych uczuć narodu — są to te 

okolicznošei, które mają dla wymiaru kary 

rozstrzygające znaczenie. Jeżeli ustawodaw- 

ca w sankcji art. 152 k. k. rzewidział górną 

granieę kary pozbawienia wolności w rozmia 

rze 3 lat, dla jakiegoś szezególnego przypad 

ku, to czyż można sobie wyobrazić bardziej 

jaskrawy przykład naruszenia dobra chronio 

nego tym przepisem i silniejszego napięcia 

złej woli? Zdaniem sądu, jeżeli każda kara 

a zatem i ta, jaka ma być odpłatą za czyn 

popełniony przez oskarżonego, zawierać mu- 

si w sobie dwa pierwiastki: ы 

1) pierwiastek odwetu społecznego jako 

wyraz reakcji za naruszone dobro z punktu 

widzenia prewencji ogólnej; 

2) pierwiastek poprawy sprawcy czyau 

r punktu widzenia prewencji szczególnej — 

to właśnie ta maksymalna kara w przekona- 

niu sądu będzie najsłuszniejszą w danym 

przypadku. odpłatą, uwarunkowaną zarówno 

przesłankami przedmiotowymi, jak i podmie 

towymi. 

Niech wolno więc będzie użyć słów z u- 

zasadnienia do projektu uchwalonej usta- 

wy o ochronie czci Marszałka: „szezególnej 
ochrony prawnej wymaga, co szczególnym 

jest dobrem narodu. 

szczepienie człowieka, którego kocha 
ła, dzicz i brutalność, intrygi wywia- 
du bolszewickiego, wszystkie czyhają 
ce na nią niebezpieczeństwa. Ale bez 
droża Sybiru rujnują jej odporność 
psychiczną, łamią jej hart i wytrwa- 
łość, niszczą jej młodość, podkopują 
jej zasady moralne. Dopiero w ostat 
niej chwili, zdając sobie sprawę z tej 
równi pochyłej na jakiej się znalazła, 
z tych bezdroży własnej duszy znaj. 
duje oparcie i spokój. 

Największą wartością powieści 
jest postawa autora, ów obiektywizm 

w stosunku.do wszystkich miłych i 
niemiłych postaci, stanowiący tak wy 
datną cechę twórczości Conrada. Nie- 
stety zdarzają się pewne naiwności, 
zamącające ów „obiektywny nastrój” 
panujący w całości. Książka jeduak 
nasuwa niejedną refleksję, ma więc 
wartość nie tylko „wspominków*. 

„W SERCU KAUKAZU*. 

Roman Wojtusiak opisuje w tej 
książce swe wrażenia z podróży, jako 
uczestnik pierwszej polskiej wyprawy 
naukowo-alpinistycznej w góry Kau- 
kazu, wysokością i dzikością znacz- 

nie przewyższające Ałpy. Autor pro- 
wadzi czytelnika trasą wyprawy przeą  
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Komunikacija na Litwie 
Zerwane tory kolejowe i przegrodzo- 

ne drogi wiodące z Polski do Lilwy — 
będą wkrótce oddane do normalnej ko- 
munikacji między obu państwami. — W 
związku z tym warło zbadać w jakim sta 
nie znajduje się komunikacja na Litwie, 
gdyż w niedługim czasie interesować to 
będzie zarówno polskiego eksportera czy 
importera, jak i turystę, 

Lifewskie państwowe koleje 
są na egół słabo rozbudowane, wiele 

zwłaszcza do życzenia przedstawia waż- 
na linia kolejowa, łącząca port kłajpedzk! 
z zapleczem. Jedyną koleją jest tu odno 
ga dawnej kolei libawo-romeńskiej, która 
łączy Kłajpedę via Prekul z głównymi cen 
trami handlowymi, t. j. Kownem (374 km) 
i Szawlami (221 km). Tega rodzaju niedo 
godne połączenie portu z krajem osłabia 
bardzo silnie konkurencję Kłajpedy z Li- 
bawą i Krėlewcem. 

Ogólem długość linij kolejowych na 
Litwie wynosi 1.642 km., z czego 1.142 
km. linij normalnotorowych i 500 km. wą 
skotorowych. Tabor kolejowy przedsta- 
wia się bardzo ubogo | jest częściowo 
spadkiem po zaborze rosyjskim i okupac 
fi niemieckiej. Lokomoiyw do trakcji nor- 
malnotorowej posiadają |:tewskie koleje 
żelazne — 165, do trakcji wąskotorowej 
*—97. Wagonów kursujących po liniach nor 
malnotorowych jest — tvpu rosyjskiego 
— 1.859, typu niemieckiego — 1.927 Na 
liniach wąskotorowych —- typu rosyjskie 
go — 437 wagonów, typu niemieckiego 

— 126. 
Drogi wodne na Litwie znajdują się 

w słanie absolutnej nieużywalności. Na 
ogólną długość sieci wodnej 5.800 km. 
3.400 km dosiępne już dla spływu tratw 
s jedynie 475 km. może być użyte do ko 
munikacji żeglownej, a mianowicie na 
478 km. długości Niemna — 419 km. żeg 
łownych, na 75 km. Wilii — 39 km. żeg- 
RZESEEŃOCZTĄ 

Lekcia z „Anschluss'u“ 
(Dokończenie ze str. 1) 

skimi, by poświęcać je sprawom lu- 
dów wschodnich, które są zbyt dale- 
ko, byśmy im mogli służyć wystąpie- 
niem zbrojnym istotnie skutecznym. 

Głosy te tchną głębokim defetyz- 
mem, o ile chcielibyśmy oceniać je ze 
stanowiska Francji, jako mocarstwa 
zdolnego do roli prawdziwie czynnej 
w Europie. Skąd inąd są one przecież 
nie pozbawione i pewnego realizmu. 
Od wiosny bowiem roku 1936 naprze 
ciw sławnej francuskiej linii „Magi- 
not“ wyrasta po drugiej stronie Renu 
anałogiczny niemiecki pas obronuy, 
jakaś nowa „linia Zygfryda*. W ten 
sposób granica franeusko-niemiecka 
przeobraża się we wstęgę terenu stra- 

łegicznie martwą, w obszar, gdzie ja- 
kiekolwiek działania zaczepne lądo- 
we stają się prawie niemożliwością. 
Dodać do tego należy, że względnie 
krótką linię powyższą zamykają od 
północy i południa dwa państwa, któ- 
re wypowiadają się dziś, więcej niż 
kiedykolwiek, za najściślejszą neutral 
nością na wypadek wojny francusko- 
niemieckiej: Belgia i Szwajcaria. 

Powyższe oświadczenia, wyjęte 
spośród wielu, jakie ukazują się w 
prasie paryskiej, każą się zastanowić 
bardzo poważnie nad wartością istot- 
ną dla państw naszej części Europy 
przymierzy zbrojnych z Francją. 

Przecież postawa opinii francus- 
kiej będzie niewątpliwie identyczna i 
w wypadku nie sprowokowanej napaś 

ci niemieckiej np. na Gdańsk, czy pol 
skie Pomorze. Lekcja „Anschluss'u“ i 

Moskwę, następnie brzegiem Morza 

Azowskiego aż do Ordżonikidze (daw 

rego Władywostoku) u północnych 

stoków olbrzymiego łańcucha skał i 
lodowców i dalej w głąb najwyższych 

partyj, zawartych między słynnymi 

szczytami Elbrusa i Kazbeka, dwu wy 

gasłych wulkanów, których majesta- 

tyczne i dzikie piękno podziwiali 

członkowie wyprawy. Opisy i wraże 

nia uciążliwej wędrówki wśród prze- 

paścistych wąwozów, huczących wo- 

dospadów, spienionych rzek. śniegów 

| lodów niebotycznych szczytów od- 

noszą się głównie do grupy nauko- 

wej. Ale i wyprawy zdobywcze alpini 

stów na cztero- i pięćtysięczne szczyty 

nie zostały pominięte. W tok opowia 
dania wplata autor różne wiadomoś- 
ci o krajach i ludach, wśród których 
poruszali się polscy podróżnicy, o 
zwyczajach, jakie tam panują, o fau 
nie, o florze i krajobrazie tego gór- 

skiego Świata. 

Autor pisze we wstępie, że książ- 

kę swą przeznacza głównie dla mło 
dzieży. Niestety nie jest to książka, 
która by zainteresowała szerszy ogół 
młodzieży. Natomiast dorośli niewąt- 
pliwie przeczytają ją z przyjemnoś- 
cią. 

Książkę wydała Książnica-Atlas. 

żelazne 

lownych i na 185 km. Niewiery — 23 km | 
żeglowne. | 

Drogi kołowe biłe o długości około 
1.200 km. są na ogół w złym stanie. Prze 
ważają drogi gruntowne i trakty przeważ 
nie nieutrzymywane w czasie wiosennych 
i jesiennych roztopów, niezdatne do użyt 
ku. Zły słan dróg nie sprzyja więc i roz 
wojowi motoryzacji w Republice Litews- 
kiej. W 1927 r. miała Litwa zaledwie 466 
aut osobowych, 38 ciężarowych i 216 mo 
tocykli. 

Żegluga morska skoncentrowana w 
porcie kłajpedzkim, wykazującym dobry 
stan techniczny, ogranicza się niemal wy 
łącznie do Litwy, nie objemując Rosji i 
Prus Wschodnich. Flota handlowa składa. 
się z 2 parowców morskich o 2.087 tonn 
rej, z 10 parowców rzecznych o 530 TR, 
których strzeże jedyna jednostka wojen- 
na floty liłewskiej — stara kanonierka, — 
„Prezydent Smetona“, pochodząca  jesz- 

cze z 1917 r. (były niemiecki trawler M. 
59) o wyporności 500 t. 
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różnych marek, na wyjątkowo dogodnych warunkach, 

po cenach najtańszych sprzedaje 

„Radio-Motor“ 
Wilno, Wielka 

  

Przemyt spirytusu na Morzu Bałtyckim 
datuje się jeszcze od czasu, gdy Finlandia 
była jeszcze „suchą”. Równocześnie ze 

zniesieniem prohibicji w Finlandii ustał 
również przemyt. Obecnie znów zaczy- 

nają krążyć po Bałtyku kutry przemytni- 

cze. Przemyłnicy mają specjalną taktykę, 
która ułatwia im ich „pracę” i osłania ich 
przed władzami, mianowicie statek nie za 

wija do porłu, tylko wspólnicy podpły- 

wają kutrami do słatku, oddalonego zna- 

cznie od brzegu, zatrzymującego się na   

  
      

pełnym morzu. Obecnie celem przemyt- 

jego odgłosy dają więc nader cieka- 
wy i pociągający materiał do rozmy- 
ślań nad metodami rzeczywistej, pra 
wdziwie skutecznej obrony Rzplitej 
oraz tych państw, które mają mło- 
dzieńczą tężyznę, prężność deraografi 
czną oraz wolę życia i nie lękają się 

panicznie podatku krwi swych synów 

dla ojczyzny, a które równocześnie 
zagrożone być mogą przez ambicje 
niebosiężne Trzeciej Rzeszy z jednej 
strony, a z drugiej przez doktrynę 
rozkładową Kominternu, który pracu 
je sobie pilnie wśród nas na rzecz re- 
wolucji światowej, tylko coraz prze- 
myślniej i przewrotniej w ostatniej 
dobie. 

Łańcuch państw, należących do tej 
grupy, ciągnie od Oceanu Lodowate 
go, od Finlandii, na północy, poprzez 
Nadbałtykę, Polskę i Bałkany, aż do 
Półwyspu Apenińskiego. 

Ogrom powyższych zagadnień, u- 
jawnionych z nagła; nowe a dla wie. 

lu z nas niespodziewane ich oblicze, 
równie groźne, jak bliskie, winno być 

w czasie najbliższym — budowni- 
czym solidarności i współdziałania 

Znaczna liczba narodów Europy posta 

wionych dziś przez życie w poważne 
a komplikujące się coraz bardziej po 

łożenie, winna by szukać wspólnej ob 

rony. Instynkt  samozachowawczy 

musi tu zagrać w całej pełni i znaleźć 

dla siebie odpowiedni wyraz organi- 

zacyjny w najszerszej skali międzyna 
rodowej. 

Sapienti sat! _ W. Wielhorski. 

NA WIELKĄ WYPRAWĘ. 

Natomiast typowym przykładem 
interesującej książki dla młodzieży 
szkolnej (gimnazjalnej) jest książka 
Gustawa Olechowskiego p. t. „Na 
daleką wyprawę*, wydana przez Pań 
stwowe Wydawnictwo Książek Szkol- 
nych we Lwowie. Jest to opis wypra- 
wy do Kanady z zahaczeniem o Holan 
dię. Książka napisana żywo, z dużym 
wyczuciem psychologii młodzieży, 
podaje zręcznie sporą ilość pożytecz- 
nych wiadomości, posiada wreszcie 

zgrabnie ukrytą zdrową tendencję. 
Można ją śmiało polecić młodzieży. 

JUAN W CHINACH. 
Pożar chiński zwiększył zaintere- 

sowanie Dalekim Wschodem, oczywiś 
cie wydawcy nie pozostają w tyle. 
Księgarnia Popularna wydała powieść 
Erica Linklatera w tłumaczeniu Ali: 
cji Strasmanowej, opisującą przygo- 
dy nowoczesnego Juana w Chinach, 
objętych pożogą wojny. Autor posia- 
da niewątpliwy talent — mówiąc ści- 
$lej — niezaprzeczoną małpią zręcz- 
ność w budowaniu paradoksów, dow- 
cipów, zawiązywaniu intrygi, wynaj 
dywania nieprawdopodobnych sytua 
cyj. Powieść jest półsatyrą, półgrote-   ską, ćwierćpornografią, mimo błys- 

  

Przemyt spirytusowy na Bałtyku 
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ników jest Szwecja, w której ostatnio za- 
czął się pojawiać przemycany spirytus w 
wielkich ilościach. 

Statek przemytniczy „Pirin” pod flagą 
bułgarską dowozi ostatnia spirytus, przy 
bijając do brzegów Szwecji. Ponieważ 
„Pirin” zmienia niezwykle częsło flagę 
! przemałowuje nazwę — frudny jest do 
ujęcia. Ostatnio „Pirin“ zdołał przemycić 

do Szwecji 25,000 lilrów spirytusu. 

Obsunęły się brzegi 
nad Nisgarą 

Z Montrealu donoszą: Brzegi wodospadu 

Niagary uległy zmianie. Tym razem stało 

się to skutkiem obsunięcia się części brze- 

gów, które podmyte wodą i osłabione ostat- 

nim naporem lodów runęły z wysokości 186 

stóp do spienionych wód wodospadu. 

Poraz drugi Luiza Rainer 

  

Austriacka artystka filmowe, osłatnio gra- 

jaca w Hollywood, otrzymała — jak wie- 

my — | nagrodę amerykańskiej Akademii 

Filmowej na rok 1937. Obecnie, na r. 1938, 

została odznaczona tą samą nagrodą po 

raz drugi, za grę w filmie „Ziemia błogo- 

sławiona”, produkcji zeszłorocznej 

    

wartości. Nicuje w niej autor wszyst: 
kie wartości, ale nie atakując ich, nie 
wyśmiewając, lecz apoteozując ich 

zaprzeczenie. Dlatego Linklater nie 
jest odbrązowiaczem, jest raczej brą- 
zownikiem frywolnego kupidynka. I 
oto nagle przy samym końcu książki 
spotyka nas niesłychana niespodzian 
ka — powieść uznająca jako jedyne 
wartości świata hedonizm pomiesza- 
ny ze sceptycyzmem, ubrany w tzw. 
przyzwoite formy towarzyskie, koń- 

czy się brutalną apoteozą imperializ- 

mu brytyjskiego. Robi się trochę mdło 
i głupio, bo autor nie zdobył się w re- 
zultacie nawet na negację. 

WYSPA SKARBÓW. 

Komuż się nie przypomina mło- 
dość na wspomnienie „Wyspy skar- 
bów* Stevensona. Obecnie Wydawni- 

ctwo Polskie zadbało o to, by dawne 

wrażenia odrodziły się w nowym po- 

koleniu i wydało drugie wydanie tej 
powieści w tłumaczeniu Józefa Bir- 
kenmajera. Cóż mogę napisać o tej 
książce, o książce mojej młodości, o 
książce zadedykowanej jak następu- 
je: 

: Panu 

S. L. 0. 

Obywstelowi Stanėw Zjedneczonych   kotliwości nie przedstawia większej w podzięce za spędzone z Nim - 

Wagi mają swoją wagę 
Wystawy sklepowe w Wilnie słyną ze swo 

jej brzydoty, przyjezdni zawsze zwracają na 

to uwagę. Technika urządzenia wystaw jest 

u nas niesłychanie prosta, polega na napako 

waniu na wystawę jak największej ilości 

przedmiotów, przeważnie bez ładu i składu. 

Niemal jedynym wyjątkiem jest dom towaro 

wy braci Jabłkowskich. Należy też wreszcie 

na ten wystawowy bałagan coś poradzić, rc” 

pisać jakieś konkursy z nagrodami a przy- 

najmniej z wyróżnieniami (mcże by mogła 

tym się zająć najbardziej powołana do tego 

tnstytucja, tj. Izba Przemysłowo-Handlowa). 

Powinni też na wystawę zwracać uwagę ku- 

pujący, dobry kupiec przede wszystkim po- 

słucha klienta. 

Na Boże Narodzenie z pewną inicjatywą 

wystąpili księgarze, którzy rozpisali wewnę- 

trzny konkurs na najlepszą wystawę księgar 

ską. Niestety wyrok sądu konkursowego wy 

padł niezupełnie szczęśliwie, zwłaszcza nie 

można było zgodzić się z przyznaną trzecią 

nagrodą, za bardzo mierną wystawę. 

Z przykrością trzeba stwierdzić, że zasłu 

żona i dbała o estetyczną reklamę (dowo tem 

tego chociażby fronton) ksiągarnia Św. Woj 

ciecha zrobiła wystawę wyjątkowa nicnda- 

ną, po prostu szpetną. Dlatego z tym wię- 

szym niezadowoleniem należy podu'eść obec 

ną wystawę, reklamującą prenumaralę „Tę 

czy”. Wystawa przedstawia wagi, na jednej 
szalce których leżą cztery monety pięc'o2ło 

towe (koszt rocznej prenumeraty) na dru 

giej komplet oprawiony czasopisma | cziery 

premie książkowe, przy czym ta druga szal 

ka całkowicie przeważa pierwszą. Całość jest 

dobrze skomponowana, poparta afiszem, za 

interesowuje i zmusza przechodnia do za- 

trzymania się i przyjrzenia się wystaw*». Su 

gestia wystawy, podkreślenie niewspółmier 

ności wydatku w stosunku do uzyskanych 

korzyści jest bardzo duże. 

Radzimy pp. kupcom przyjrzeć się Aokia 

dnie tej niekosztownej i wysoce sugestywnej 

reklamie, a zwłaszcza reakcji przechodniów 

Tczeba bowiem wreszcie wyjść z 'mpasn @) 

tycłczasowych form rek:amowania swego 

sklepu w interesie i własnym i wyg.ą li са- 

ł-ge Witna. 
: K J. W. 
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Ten miał cierpliwość... 
M. D. Brother, 25-leni młodzieniec, miesz- 

kaniec New Yorku, zakochał się w urodzi- 

wej miss Dorothy Mochmag, 22-letniej steno- 

typistce. Los chciał, iż miss Dorothy nie od- 

powiedziała uczuciem na uczucia. Aby prze- 

łaraać niechęć miss Dorothy, M. Brother za- 

rzucał swą wybraną listami. Przesyłał jej 

trzy, cztery, pięć listów dziennie. Całą tę 
korespondencję miss Mochmag wrzucała sy- 

stematycznie do pieca i oddawała tęskne listy 
adoratora na pożarcie płomiemiom. W ten 

sposób 11.000 listów zostało zniszczonych. 

Wreszcie zakochany poeta stracił cierpliwość. 

Do ostatniego listu dodał post scriptum: „Je- 
ili spotkam jeszcze raz panią w towarzystwie 

fksa, wybiję mu fałszywe zęby, które ma z 

lewej strony”. To poskutkowało: Miss Doro- 

thy złożyła skargę. Sędzia zaś skazał zbyt 

gorącego adoratora na 2 tygodnie aresztu. 

     TENS ZTTTWTERE 

Zakładajmy placówki handłowe 

w koloniach! 

Kolonie wzbogacają narody! 

    

czne przemiłe godziny i z serdecznym 
pozdrowieniem, poświęca powieść 
niniejszą, dostrejoną do Jego klasycz- 
nych upodohań 

Szczery Jego przyjaciel 
AUTOR. 

Cóż można o tej książce powie- 
innego. jak: 

Szkoło, szkoło, 
gdy cię wspominam, 
oczy mam pełne łez. 

Czyż może ktoś dziś napisać choć 
„by krótką recenzję z tej książki? Moż- 
na jedynie przytoczyć to, co napisał 

na wstępie sam autor: 
DO WAHAJĄCEGO SIĘ NABYWCY 

Jeśli żeglarskie pieśni i gawędy 
Żyją dziś z przygód przeróżnych się 

splotłszy, 
Jeśli okręty, wyspy, burz zapędy, 

Ukryte skarby oraz morscy łotrzy 
I wszystkie baśnie, klecone trzy po trzy 
Na stary temat — zabawią mądrzejszą 
Od starych dziadów młodzież teraźniejszą, 
Jak mnie bawiły, kiedy byłem młodszy — 

  

Niechaj tak będziet... A jeśli się mylę 
I młódź się dawnych swych mistrzów 

wypiera, 
Jeśli zachwytów już nie budzą tyle 
Kingston, Ballantyne o niezłomnej sile 
Lub morsko-leśne powieści Coopera, — 
Niech i tak będzie!... Może spocznę właśnie 
Wraz z korsarzami mymi w tej mogile, 
Gdzie dnwno leżą, — oni I ich baśnie... 

W. T.   

   Pocztówki | 
Książnicy - Atlas 

Zbliżają się święta, a 7 nimi różne tre 
dycyjne zwyczaje. Między in. przysyłania 
wzajemne pocztówek z życzeniami Na 

wet nie korespondujący xe sobą !udzi 
ale znajomi, tacy, którzy doświadczyli ja 

kichś grzeczności ,czy mają zobowiązania, 
piszą parę słów na jajeczku, czy palmiė 
z barankiem i wysyłają. Nie zawsze się # 
pocztówki odznaczają dobrym smakie 
Mamy w Wilnie śliczne pocztówki z w'das 
kami, bo nasz gród i okclice obfitują 
piękne widoki, zdjęcia bułhakowskie 54 
sławne na całą Polskę, okrazy znad Na+ 

rocza, seria sieci np., cudowne. Różne 

wnętrza wileńskie zachwycające. Im wię 
cej takich rzeczy będziemy mogli wysył36- 
za granicę, lym lepsze perspektywy o 
wieramy dia naszej turystyki. Ostatnio nas 
leży zanotować wyd. Książnicy  A"asi 
całą serię przepięknych zdjęć z Czarnoha 
ry, z Gorganów, z Bieszczad, z Tatr, z Kal 
pat Wschodnich i w ogóla zimowych widó 
ków z gór naszych. Całość, sto zdjęć, ukś 
zują czas śniegu i skał, okiście na drze 
wach, narciarzy i schroniska, mgły i na 
wisy puchów srebrzysłych nad wpół za% 
marzniętymi potokami, Cały czar zimy 
górach, zaklęty i utrwalony. 

Prócz fych pocztówek mamy inne, rów. 
nież wydane przez Książnicę Afłas, świą* 
feczne, b. oryginalne, kolorowe, w styl 

ludowym, Marii Gryglaszewskiej, fotogra* 
ficzne Wł. Puchalskiego I dra A. M. Wie 
czorka z życzeniami wiełkanocnymi, przed 
sławiają zwierzęta żywcem uchwyconė; 
białe myszy i kurczęła zachwycające Wi 
szcie seria 101 i 102, ilustrowane stylo 

1830 i humorystyczne przysłowia Leli Paw. 
likowskiej zasługujące ne szersze omó 
wienie, P. Lela (Aniela) Pawlikowska, na 
leży do sympozjonu Medyki, starej si 
dziby Pawlikowskich, tchnącej kulłurą | 
tałentami. P. Lela, córka znanej poelk! 
Maryli Wolskiej i inż. Wacława, narciarzar 
wynalazcy i filozofa, wnuczka malarza 
Karola Młodnickiego i tej cudnej Wandy 
Monnć, narzeczonej Grolgera, również 
pisarki I rzeźbiarki. Dziedziczne zdo!ność 
p. Leli pozwoliły jej szybko zdobyć od* 
powiednią wiedzę techniczną, by, zw!as£ 
cza po wejściu w środowisko Pawiikow: 
skich przez małżeństwo z Michałem Ž 
Medyki. oddać się sztuce Pierwszym * 
opusem „Biblioteki Medyckiej” była śreć 
niowieczna komiczna historia o Agnies* 
ce, ilustrowana stylowo i kolorowo, chwd 
lona w angielskim studio i freneuskieh pi$ 
mach. Również ilustrowała p. Pawlikowa 

ska książkę swej siostry Obertyńskiej 

„Mroźni bracia”, potem tejże autorki „Gl 
łara i tamci”. Prześlicznie. z dowcipem 

sentymentem iłustrowała „Szaleńców BO“ 

žych“, książkę z życiorysami  świętyć 
przez Zofię Kossak pisaną, mającą i 
dwa wydania, 

Ostatnio zabrała się p. Pawlikowsk! 
do malarstwa na szerszą skalę ,czego 0W? 
cem był portret p. Szajnochowej i wie!ś 
innych, które zyskały duża pochwały kry? 
tyków. Prace graficzne (np. Bogurodzica) 
akwarele, szkice, zapełniają ściany 
dyki i nadają temu artystycznemu domó* 
wi cechę jakiejś prywatnej akademi: sztu* 
ki i titerałury. 4 

„Życie arłystyczne w Medyce obf'tujś 
w zajmujące epizody, zwłaszcza gdy " 

gościnę zjadą malarze: Sichułski, Mas% 
kowski, W. Kossak... Rysuje się wieczo 
rami różne karykatury, zadania na rozma 
ty temai, ilustracje do pieśni i baśni, © 
czenia we wrysowywaniu pamieciowyT" 
aktów w pięć kropek z góry rozmieszczo* 

   

    

  

J 

nych iłd Ś, p. prof. Wł. Kozicki mówił O 
fych sympozjonach obszemie na „Akadź 

mi Medyckiej” urządzonej przez Koło ES 
terackie we Lwowie w r. 1930. В 

P. Pawlikowski przygo'owuje obecf“ 
wystawę zbiorową dzieł żony, do cześ? 
jednak chciałby mieć jeszcze pewne uf” 
pełnienia. Wystawę taką zaproponowań* 
p. Pawlikowskiej z kilku stron za grani w 
m. in. w Turynie. Może jednak przedt2” 
zobaczy ją Warszawa w „Zachęcie”. 

H 
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Wiadomości radiowė 
LONDYN TRANSMITUJE KONCERT | 

POLSKIEFO RADIA. 

We wtorek „dnia 12 bm. o godz. 17, 
Polskie Radio organizuje koncert, w który ž 

wystąpią ulubieńcy radiosłuchaczów. Kó 

cert ten nosi charakter popularny i obejmi 

tańce, pieśni i arie kompozytorów polskič“ 
Jako wykonawcy wystąpią: Hanna Brzezi 

ka Barbara, Kostrzewska, Stefan Wi 

„Czwórka radiowa“ i Mała Orkiestra P0* 

kiego Radia. pod dyr. Z. Górzyńskiego. | 

Koncert ten bierze do swego progra” 

Broadcasting w Londynie. : 

RADIOWY WIECZÓR LITERACKI — 

POŚWIĘCONY ROSTWOROWSKIEMU A 
Dnia 12 bm. o godz. 19,10 nadaje 2 

kie Radio wieczór literacki poświęcony 7", 
dawno zmarłemu Karolowi Hubertowi Roś 

tworowskiemu, najwybitniejszemu autor? 
dramatycznemu po Wyspłańskim. S dnie” 

Miłaszewski omówi na wstępie zasa pd 

wartości twórczości Rostworowskiego+ 4 

czem nadaqe zostaną fragmenty z „Judaś” 

  

   

   
  

  

    

    

    

      

    

  

  w interpretacji znakomitych aktorów: 
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„KURIER“ (4421) 

Prawda o powstaniu nieświeskim 
Prawdziwi uczestmicy mie wiedzieli o ist= 

nieniu kofa weteranów 
W związku z aferą Kondratowicza 

fabrykanta byłych kombatantów w 
Nieświeżu otrzymaliśmy od wilniani- 
na, uczestnika powstania nieświeskie 
go list, z którego wynika, że aż do 
chwili wykrycia nadużyć i powstałego 
w związku z tym hałasu w prasie, nic 
mie wiedział o istnieniu Koła Związku 

Weteranów Powstań Narodowych w 
Nieświeżu, mającym zrzeszać b. po wstańców nieświeskich. List p. Fran- 
Hszka Popławskiego zamieszczamy w talošci: 

Szanowny Panie Redaktorze! 
W związku ze sprawą „Fabryki Kom- 

batantów w Nieświeżu” poruszoną w „Ku 
erze Wileńskim”, podaję Szanownemu 
Panu swoje wspomnienia z powstania w 
Nieświeżu w 1919 r., jako jeden z jego 
uczestników. 

Do czasu, kiedy zosłała poruszona 
iprawa nadużyć p. Kondratowicza przez 
„Kurjer Wilenski“, nic nie wiedziatem, že 

Nieświeżu powstał Związek Weferanów 
No Narodowych, liczący aż 180 człon 

Los chciał, że w 1919 roku byłem w sświeżu jako wygnaniec z Wilna : prze- 
em owe dni historyczne wraz z innym? mieszkańcami tego miasta. 

Ni, 

K powstaniu wzięło 

zewków do opuszczania miu o A ia miasta, Wied x obywateli miejscowych zorganizował s 
Komitet Obrony Miasta i Porządku z e 
tzasowym komendantem ś. p. Wołnistym 
aa czele. Komitet mieścił się w domu ki Radziwiłła przy ul. Piłsudskiego (dawn 
Studenckiej). Kiedy bolszewicy otrzymali 
posiłki „zaczęli ostrzeliwać miasto z kara 
inów maszynowych | w końcu wkroczyli 

do Nieświeża, włedy musieliśmy opuścić 
lokal komitetu i wycofać się z miasta 

obec tego, że ulica Piłsudskiego była 
ostrzeliwana wskazałem obecnym w tym 
czasie w lokalu członkom inne wyjście na 
podwórze, z kiórego, po wyłamaniu prze 
że mnie kilku desek w płocie umożliwi- 
A Wyjście na rynek, skąd każdy udał się 

, Wybranym przez siebis kierunku. Ja 
miałem zamiar udać się przez Kleck w 
stronę gdzie było wojsko polskie. Gdy 
byłem na Nowym Mieście wstąpiłem po 

czynny udział 

drodze do p. Pejcza, gdzie ze strychu 
jego domu zorientowałem się jak bolsze- 
wicy obsadzają miasto, a połem do p Ma 
ri Downarowiczowej z prośbą, żeby za- 
wiadomiła moją rodzinę, dokąd udaję się. 

__ Niestety, stamtąd już nie zdążyłem wydo. 
stać się. Zniszczyłem więc zabrane ze so- 
bą z lokalu komiłetu listę ! przygotowane 
legiłymacje członków komitetu, aby w ra- 
zie ujęcia mnie nie dostały się do rąk   

wroga i ukryłem się. W czasie ukrywania 
się u p. Marii Downarow:czowej odbyło 
się u Niej, jak i w sąsiednim mieszkaniu 
u p. Bonifacego Korybu'-Daszkiewicza w 
ciągu doby 11 (jedenaście) rewizyj. Przy- 
kładając rewolwer do głowy p. M. Dow- 
narowiczowej bolszewicy żądali wskaza 
nia kryjówki uczestników powstania. 

W związku z tym wszystkim co obec- 
nie stało się w Nieświeżu stanowczo twiet 
dzę, że w powstaniu brało udział około 
30 osób i że żadnych drużyn bojowych 
nie było. Z młodzieży, o ile sobie przy- 
pominam, czynny udział brali p. Sudnik 
i 8. p. Ignacy Urbanowicz, uczniowie g'm- 
nazjum. 

Przypuszczam, że dużo rzeczywistych 
członków organizacji tego powsian'a zo- 
stało nie wciągniętych do związku, co już 
zaznaczył „Kurjer Wileńsk:" Nr 96 z dn. 
7 kwietnia br. (p. prof. Massonius), Nie 
mogę zrozumieć dlaczęgo dotychczas 
miejscowi obywatele nie postarali się zwo 
łać byłych uczestników powsłania czy to 
za pośrednictwem prasy, czy tež przez 
znajomych i stworzyć z tych prawdziwych 
i czynnych osób związeś-, 

Wobec tego, że p. prokurator prowa- 
dzi obecnie dochodzenie przeciwko pre- 

powstamń 
zesowi związku p. Kondratowiczowi. u- 

przejmie proszę Pana Redaktora o prze- 
słanie moich danych do Jego wiadomości. 

Uważam, że pożądanym byłoby, aby 

wszyscy żyjący Członkow'e tego powsta- 

nia złożyłi do „Kurjera Wileńskiego" swo 

je wspomnienia i uwagi, aby dać możność 

odtworzenia prawdziwego przebiegu te- 

go historycznego dnia w dziejach Nieš- 

wieża. 

Niżej podaję nazwiska osób, które 

mogą  siwierdzić prawdziwość moich 

wspomnień: 

1) p Maria Downarowiczowa, Wilno, 

Bank Polski; ` 

2) p. Zofia Grabowska-Bulhakowa, Nie 

šwiež, Zawalna 7; 

3) p. prof. Massonius, Wilno; 

4) p. Pejcz, Nieśwież: R. 
5) p- Wincenty Słończewski, Nieśwież, 

maj. Alba; : 

6) p. Bonifacy  Korybut-Daszkiewicz, 

maj. Miłowidy, pow. baranowicki, p-ta 

Leśna; 

7) p. Sudnik. 
Z poważaniem 

Franciszek Popławski.   Wilno, dnia 11 kwietnia 1938 r. 

Koło zw. weteranów w Nieświeżu rozw:qzane 
Jeden tylko członek odpowiadał wymaganiom statutu 

NIEŚWIEŻ (kor. wł.). Zarząd Głó- | 
wny Związku Powstańców Wielkepols 
kich w Poznaniu, jako legalny spadko 
bierca agend byłego Związku Wetera- 
nów Powstań Narodowych R. P. 1914 
—1919, w związku z ujawnioną w Nie 
świeżu aferą, polegającą na bezpraw- 
nym wydawaniu zaświadezeń o pracy 
niepodległościowej osobom nie biorą- 
cym udziału w tej praey oraz przedsta 

wianiu ieh do odznaczeń — pismem z 
dnia 6 kwietnia br. L. 2145—88, na 
podstawie par. 24 statutu zawiesił Za- 

rząd Koła Nieświeskiego i rozwiązał 
tę komórkę. Przyczyny . dla których 
Koło zostało rozwiązane są następują” 
ce: członkowie Koła Nieświeskiego, za 

wyjątkiem jednego, nie odpowiadają 
statutowym warunkom. 

wyznaczenie likwidatora Niešwlesklego 
Koła Weteranów Powsteń Narodowych 

Likwidatorem Koła Nieświeskiego Wete- 

ranów Powstań Narodowych wyznaczono rot 

mistrza w stanie spoczynku p. Wacława So 

berskiego, właściciela maj. Studenice pow. 

nieświeskiego. 

go Związku Powstańców Wielkopolskich po 
lecenie następujące: 

1. Niezwłocznie przy pomocy przewodni- 

czącego Komisji Rewizyjnej p. Tomaszka 

Józefa odebrać od Zarządu Koła wszelkie 

akta, pieczęcie I całkowity majątek i pezeka 

zać ten materłał do dalszej dyspozycji Za- 

rządu Głównego do Poznania, wraz z įroto 

kółem zdawczo-odbiorczym. 

Artystki z chustkami na głowach 
Dopiero w niedzielę palmową mo- 

žemy ocenić genialną intuicję Ruszczyca, 
gdy „odkrywal“ swe ruszczycówki. Sku- 
pywanie palm to już nie moda, lecz nie- 

> a A mania całkiem uza 
: podobna do 'ь . 

Ё?\‹пу_сн książek, czy iai ada 
ja SIĘ © synach lialii, że każdy z 

Ra „Urodzonym arłysłą. ' Analfabeta, 

styc : nieuk ma wyrobiony smak arty- žny a jeśli zabiera się do zrobienia 
"pika robi to z takim smakiem, z ta- 
/M Wyczuciem piękna, że cudzoziemcy 

nie posiadają się ze zdumienia, 
Skąd nabyli Włosi takiego wyczucia 

Rrlystycznego? Zapewne, przyczynilo się 
do tego stałe obcowanie z przedmiotami 
szłuki, jakich we Włoszech pełno. Ale 
niewątpliwie mają oni również wiele wro 

onego poczucia piękna, mają iskrę ar- 
tysty, 

Gdy opowiada się o tym, czuć u opo 
Wiadających jakieś kłopotliwe uczucie za 
wstydzenia — dlaczego tak jest we Wło 

śzech, dlaczego inaczej jest u nas (jak 
Wiadomo Polak każde zegadnienie roz- 
alruje wedle schematu „słoń a Polska”). 
„błądząc wśród koszyków z palmami w 

niedzielę myślałem o tym, jak bardzo 
a ji wj nieuzasadniony. Kfo uczył 
tów > 2 kompozycji, dobierania kolo- 
So saa ornamentów. Wpływ mia 
przeci 'gencji jest raczej ujemny. — 

wyrafinowany zaspakajają smak bardzo 
dzi o bardzo » ZTAWCóW, zarówno jak lu 

cej, nie ma ky zaciętnej kulłurze. Co wię 

żadnej rutyny, co Palmowej twórczości 
Wzory, nowe že, „žiawiają się nowe 
tepėje. W roku bież... 2 Paw, nowe kon 
nowe model, ym zwracały uwagę 

3 PSS ž barwiony 7 i ułożonymi jak cho; ymi - wiórkami, 
ladne, No nolnka, bardzo subtelne i 
; . we również był: 
żych niešmi ; yły palmy z du- 
wych „--mierlelników, wielkości lasko- SANS Za rok będzie znowu coś 
nowzci. „. PeWno będzie się nam ła i 

scja podobała, 
Przecie to nie wyczerpuje całości 
owej twórczości artystycznej. Kilimy 
y nam jeszcze więcej materiału do 

miejsc 

dałyb   

rozważeń, niż palmy. A wyroby z drzewa, 
choćby owe orzełki i bocianiuki ze skrzy 
dłami układanymi z cieniutkich łuczyweki 
Obserwując tę twórczość ludową, musi- 
my powiedzieć, że lud nasz ma niewąf- 
pliwie cwą iskrę Bożą wysokiego odczu» 
cia artystycznego. A że n'e ma tych wzo 
rów, z którymi Włoch słaie obcuje i na 
których kszłałci swój smak, świadczy fo 

jeszcze silniej o tym, że "skra ta nie jest 
czymś ledwie się tlącym, lecz że bierze 
swe siły z ułajonego ale mocnego zarze 
wia. 

* 

Kiedyś wychodząc w palmową niedzie 
lę z wawelskiej katedry sposirzegłem 
przed kościołem sprzedawane palmy. Nie 
wierzę oczom, przecie ta ruszczycówki. 
Podchodzę i pytam, gdzie się takie pal 
my wyrabia i dowiaduję się, że daleko, 
aż w Wilnie. Podobno można palmy na 
sze znaleźć w Toruniu, nie mówiąc już o 
bazarach przemysłu ludowego. 

Mimo to frzeba stwierdzić, że rozcho 
dzą się one w zbyt ograniczonej ilości, 
Należałoby zorganizować propagandę 
tych palm bardzo szeroko. Zdawałoby 
się, że powinien to zrobić przede wszyst 
kim nasz bazar przemysłu ludowego. Ale 
zdaje się, że bazar nie potrafi tego zor 
ganizować, zresztą pracuje zbyt drogo. 
Czy jednak nie mogłoby ło zainteresować 
jakiejś inicjatywy prywatnej — doprawdy 
mógłby być z tego doskonały interes, — 
Szerszy zbyt palm, tak zorganizowany, by 
nie szedł wyłącznie w palmową niedzie 
lę, ale w ciągu całego roku (pałmy nasze 
mogą z powodzeniem konkurodać z wszel 
ką tandełą sztucznych kwiałów) dałby 
wsi podwileńskiej stały i wcale niemały 
dorobek. Warto by o tym p 
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Teatr muzyczny „LUTNIA* 

Dziś o godz. 8.15. wiecz. 

Premiera 

„LADY CHIC* 
TYYYYYYVYYYYYYYYYYYYVYYYYTYYTYTYTYYYYYYYY? + 

2. W razie jakiegokolwiek oporu ze siro 
ny Kondratowicza lub członków jego Zs2zą- 

du zwrócić się do Starostwa Powiatowego z 
prośbą o interwencję. 

3. Ogół czionków Koła polecamy zawia- 

Sue zna 
ET; że 

List cia RedakcH 
Wielce Szanowny е 

Panie Redaktorze. 
Uprzejmie proszę o łaskawe umieszcze- 

nie w swym poczytnym piśmie mego wyjaś- 

nienia w związku z artykułem „Kierownik 

Wileńskiego Wojskowego Biura Historycz- 

nego o aferze w Nieświeżu* (nr. 99, z dn. 

10 bm.), który może wywołać pewne nieporo 

zumienia. 

Nie jestem kierownikiem „Wileńskiego 

Wojskowego Biura Historycznego" bo takiej 

instytucji w ogóle nie ma. Istnieje tylko jed 

no Wojskowe Biuro Historyczne w Warsza- 

wie, szefem jest płk- dypl. Bronisław Rakow 

ski. Biuro to ma w Wilnie Pracownię Nauko 

wą, której zadaniem jest zebranie materiału 

historycznego i naukowe opracowanie dzie- 

jów wszystkich samorzutnych walk na zie- 

miach b. Wiełkiego Księstwa Litewskiego 0- 

raz ruchów społecznych i patriotycznych, 

łączących się z czynem zbrojnym. Jestem kie 

rownikiem tęj Pracowni. 

Jako kierownik Pracowni Naukowej W. 

B. H. w druku dotychczas nie wypowiada- 

lem się wcale; jeżeli zaś poruszam na ła- 

mach „Słowa” tematy, związane x dziejami 

polskiego czynu zbrojnego na naszych zie-. 

miach, to występuję wyłącznie jako publicy- 

sta, który z akt Pracowni nie korzysta. Mo 

ja postawa wobec sprawy nieświeskiej jest 

tego wymownym dowodem. Gdybym miał pra 

wo korzystania z akt Pracowni do celów pu- 

blicystycznych, nie dałbym się wyprzedzić 

„Kurjerowi Wileńskiemu* w ogłoszeniu wy 

ników kontroli Komisji Rewizyjnej, bo pro- 

tokół tej Komisji znajduje się w aktach od 

dłuższego już czasu. : 

Wyjaśniam to w celu usunięcia możli. 

wych nieporozumień przy” identyfikowaniu 

mojej pracy publicystycznej z pracą nauko- 

wą. Szczególnie zależy mi na wyjaśnieniu, 
że mój głos, jako pablicysty, ne może być 

uważany za „miarodajną opinię Kierownika 

Pracowni Naukowej”: jako publicysta nie 

mogę urzędowo opiniować o działalności po- 

atriotycznej uczestników walk о 

ko kierownik Pracowni 

bo to 

  

litycznej i p: y 

niepodległość — Jax0 

Naukowej W: B. FE le mam Prawa, 

cza moje kompetencje. 

> 6 wyrazy głębokiego sza- 
Proszę przyja 

a 2) Pr Walerian Charkiewiez. 

podanej wczoraj wia- 

ici Ь w gmachu gminy 

= ana kos Intor- 

mują nas, že szyby te zosiały wybite w 

W. uzupełnieniu   lokalu muzeum przy gm'nie żydowskiej 

Wielkanocna 
na grafikę 
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„ULICA KONARSKIEGO“ 

Drzeworyt barwny, 

Tytuł dzieła . 

Należność w kwocie zł .   

przy odbiorze 

mię i nazwisko 
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OLGA ŻUKOWSKA 

21X22. Cena 7 zł. 

Redakcji „„Kurjera Wileńskiego 

Wilno, ul. Biskupa Bandurskiego 4 

Proszę o zarezerwowanie 

zobowiązuję się uiścić 

  

  

  Dokładny adres 

  

Grafika pozwala każdemu ozdo- | 

bić swe mieszkanie oryginalnymi 

dziełami sztuki, gdyż koszt nabycia 

drzeworytu, akwaforty itp. ze wzglę- 

du na możność odbicia większej iloś 
ci egzemplarzy z jednej kliszy jest 
stosunkowo mały. Z tego powodu jed   

| ministracji 

nak nabywanie dzieł sztuki graficz- nej nie może się odbywać pojedyńczo 
I wymaga subskrypeji. 
„„„Aby umožliwiė naszym czytelni- kom zaopatrzenie się na święta w prawdziwie artystyczną ozdobę mie- uk SAY wielkanoeną 

ję na o : 
ae razy grafików wi: 

Obrazy można zamawiać w ad- 
„Kurjera  Wiłeńskiego* (Wilno, ul. Biskupa Bandendkiczo 4). 

R trwa do 15 b. m. 
ryginały grafik wystawione są w 

oknie „Orbisć w Wilnie 
kiewicza 16 a. 2 

Co kilka dni ogłaszamy wykaz; 
osóh, które subskrybowały ebrazy. y 

Zamówiene obrazy będą do ode- 
brania w administracji piśma od dn. 
10 bm. za opłaceniem należności. Na 
koszty ewentualnej przesyłki poczto- 

ZAMÓWIENIA. 

Kowalska Julia — „Cerkiew na Koło. 

ży". Józef Ściborski, Wilno, p. Z. R. Wil- 
no, z poprzednimi zam. 3. 

Milewska Hanna — „Domki na Anto- 

kolu“, Edward Szemioth Wilno, Kazimierz 

Petrusewicz mecenas Wilno, Stanisława 

Dziewanowska inż. ogrod. Wilno, Gustawa 
Frenklówna bibliot. Warszawa. 

„Sprzedawcy królików”: 

Zygmunt Kempiński, Warszawa, Aniela 

Puciatycka naucz. Suwałki, Jadwiga Pijew 

ska bibl. Warszawa, Zofia Birtunsówna art. 

mal. Kraków. Z poprzednimi zmówienia- 

mi 10. а 

Romanowicz Walenty — „Kaziui 

Edward Szemioih, Wilno. Z poprzednim! 

zam. 5. 
Słewruk Michał—,„Alma Mater" Wanda 

Maleszewska, Wilno, p. Sz. Wilno. 

„Lato”. Słanisław Bagiński adw., Wił- 

no, z zedn. zam. 5. 

Żukowska Olga — „Cerkiewka na Hu 

culszczyźnie”, Aniela Puc'atycka, Suwał- 

ki, Maria Kowałska, Warszawa, Joanna Kar 

pińska nauczy., p. N. Wilno, z poprzednimi 
zam. 9, ё 

Siedlecka Placyda — „Ostatn' stra- 

gan“ zam. 1   wej należy dodatkowo przesłać 50 gr. 

    na spe 

  

W styczniu rb. doniešlišmy o zeslaniu : 

do obozu odosobnienia w Berezie za sy- 

stematyczne organizowanie gier hazardo- 

wych w karty niejakiego Franciszka Paw- 

tela, zam. przy ul. Tatarskiej 10. 

Niedawno Pawtel wrócił z obozu odo 

sobnienla. Wkrótce Wydział Śledczy о-   frzymał wprost nie do uwlerzenia Infor- 

W sprawie wybicia szyb 
im. słynnego poety żydowskiego, twórcy 
popularnego  „Dybuka”, wysławianego 
również na Pohulance, Anskiego. Pod za- 
rzutem wybicia szyb załrzymano trzech 
uczniów. (ej 

  

Razem zam. 33. 

  

RADIO ODBIORNIKI 
„TELEFUNKEN“ 

SIECIOWE | BATERYJNE 

Sprzedaž od 1 kwietnia do świąt 
cjalnie dogodnych warunkach 

W FIRMIE 

„RADIO - MOTOR" 
Wilno, Wielka 10, tel. 24-01 

  

Bereza nie pomogła 
Znowu wykrycie klubu gier hazardowych 

mację, że Pawtel znowu organizuje w swo 

Im mieszkaniu potajemne seanse gier ha- 

zardowych I że gra odbywa siłę w ciągu 

nocy do samego rana. 

Obserwacje pofwierdziły ofrzymane 
władomości. Wczoraj w nocy funkcjonariu 
sze Wydziału Śledczego wkroczyli do 
mieszkania Pawtela I znaleźli towarzyst- 
wo, skiadające się z 11 osób, zajęte grą 
w „chemin de fair'a“, 

Wykrycie klubu gier hazardowych w 
mieszkaniu niedawnego zesłańca do Be- 
rezy wywołało w sferach, do których wła 
domość ta dotarła bardzo szybko, a więc 

w kołach amatorów zakazanych gier, zro- 

zumiałą sensację, 

         



„KURJER“ (44217 

Uroczystość poświęcenia plojeklego mniworsytet 
ww PruzdSzisZzC Zu5 

i zakończenie 1 roku kursów 
Zw. Osadników Ziemi Wileńskiej I No- 

wogródzkiej od szeregu lat organizował, 
jak wiadomo, kursy dla przodowników 
wiejskich, rekrutujących się przeważnie z 
Kół Zw. Młodzieży Wiejskiej i Strzelca. 
Przed 8 laty powstał projekt i chęć posia- 
dania własnej siedziby, gdzie by wykłady 
teorełyczno-społeczne, łączyć się mogły 
z praktyką z zakresu gospodarki wiejskiej 
zagrody: hodowlą, warzywnictwem itp. 

Kupiono opodal Czarnego Boru ośro- 
dek Prudziszcze 97 ha z mocno zruino- 
wanymi budynkami w 1934 r. i wybudo- 
wano duży nowy dom, przeznaczony na 
Uniwersytet Koedukacyjny, mogący po- 
mieścić koło 80 słuchaczy. Na razie nie 
można było przyjąć więcej niż 38 i ci 
właśnie pierwszy rok swego wykształce- 
nia społecznego ukończyli. Persone! nau- 
cżycielski składał się z kierownika-agro. 
noina p. Błońskiego i dwóch wykiadow- 
ców, raz na łydzień przyjeżdżały z Wilna 
siły pedagogiczne do poszczególnych 
przedmiotów. Wiek słuchaczy wahał się 
od 18 do 25 lat, przeważnie z gospo- 
darstw o obszarze 5—10 ha z Kół Mło. 
dzieży Wiejskiej lub Strzelca, z samorzą: 
dów i pokrewnych organizacyj. Polaków 
było 75 proc, Białorusinów 23 proc., 
Litwinów 2 proc. Wykłady, których było 
dziennie 5—% а,, odnosiły się do zagad. 
hień oświatowo-kulłuralnych i gospodar- 
sko-społecznych. Słuchacze byli absolwen 
tami szkół gospodarskich ! relniczych, ale 
wielu miało tylko kilka oddziatów szkoły 
powszechnej, Dwie godziny pracy fizycz- 
nej dziennie w oborze (20 krów, 5 koni 
i pokaźna liczba nierogacizny), prócz te- 
go prace w kółkach samokształceniowych 
i sekcjach, świetlica, wieczory dyskusyjne 
wspólne czytania, refera'y o zagadnie. 
niach bieżących potrzeb wsi, chóry, wy: 

Piszą do nas 

Gzy to prawda, że Sęd Grodzki 
t Deni ma być przeniesiony do Mior? 

Pocztą pantoflową roznoszone są pogłos 
ki o rzekomym zamiarze władz sądowych 
przeniesienia siedziby sądu z Drui do Mior. 
Słyszałem, że Zarząd Gminy Miorskiej zape- 
wnia sądowi korzystanie z bezpłatnego lo- 
kalu. 

Bardzo często i dużo robimy błędów, 
gdy załatwiamy podobne sprawy nie na te- 
renie, bezpośrednio, lecz na mapie czy przy 
biurku.. Nie sądzę, aby Pan Prezes Sądu był 
skory do wydania decyzji bez bliższego roz 
patrzenia sprawy. 

Nie jest tajemnicą, że Druja zaspakaja po 
trzeby gospodarcze ludności nie tylko zamie 
szkałej w gminie drujskiej, lecz jest ośrod- 
kiem, do którego ciążą tereny sześciu gmin 
wnych, sąsiadujących z drujską. Stwierdzam 
że w ostatnich. sześciu miesiącach iniał m 
możność 43 razy nawiązania ścisłego kontak 
tu z rzeszą ludności przyjeżdżającej na targ 
do Drui, 39 razy na placu rynkowym ogła- 
szałem różne wiadomości z Polski i ze świa- 
ta w formie żywej gazety, Tyleż razy rozma- 
wiałem z setkami ludzi, każdorazowo widzia 
łem tam mieszkańców gminy miorskiej, po- 
hoskiej, Ieonpolskiej, przebrodzkiej, słobódz 
kiej i plusskiej. Nigdy natomiast nie słysza- 
łem, aby ci ludzie zrażali się przyjazdem 
da Drui. Nie od wczoraj w Drui znajduje się 
sąd, nie od wczoraj do Drui wszyscy przy- 
jeżdża ją. 

Druja żyje tradycją starego miasta, pod- 
trzymuje ją wieś, która pragnie mieć cho- 
siaż jedno miasteczko wyżej zorganizowane. 

Niech ci, co żyją w dużym mieście, zro- 
zumieją człowieka z zapadłej wsi — nie jest 
mu dane korzystanie z dobrodziejstw ośrod- 
ka wyżej zorganizowanego gosp?darczs i 

kulturalnie. 

Nie mogę uwierzyć, aby mieszkaniec naj 
dalej odległej od Drui gminy pohoskiej mógł 
często przyjeżdżać do Drui na kupno bu- 
tów, ubrania, a nawet czapki, czy szalika, a 
nie mógł przybyć na rozprawę sądową. 

Teraz ludność z Mior i okolic przyjeżdża 
na rozprawę sądową do Drui, później lud- 

ność drujska będzie musiała jechać do Mior, 

Przebrodzie, które prawdopodobnie ma być 

dołączone do tego rejonu bardzo mało ma 

dalszą drogę do Drui niż do Mior, a więc 

ładne ulgi. Jedynie gmina pohoska ma dal- 

szą drogę, ale i ten czynnik, wobec tego, co 

wyjaśniłem wyżej, odpada. 

Kwestia opłaty za lokal dla danego urzę 

du jest chyba czynnikiem mniejszego znacze 

nia, zresztą gdyby władze sądowe zechciały 

urządzić licytację na dobrą wolę społeczeńs- 
twa tych gmin, to i Druja niewątpliwie sta 

nie do konkursu. 
W końcu przypomnę, że w Drui już się 

rozpoczyna budowa odnogi kolejowej do 
miejsca przyszłej bindugi, zbliża się okres, 
kiedy z każdego innego punktu widzenia 
stworzy się konieczność rozbudowy Drui, a 
wtedy może i sąd z Mior musielibyśmy tran 

sportować na stare miejsce. 

M. Sajkowski.   

cieczki gospodarskie i do Wiłna, gdzie 
zwiedzanie zabytków, teatr i kino stano- 
wiły miłą rozrywkę przy wytężonej pracy. 
Dzień bowiem „roboczy” zaczynał sę c 
6 rano a kończył o 11 i później, Do Pru- 
dziszcza przyjeżdżali wykładowcy z Oś. 
wiaty Pozaszkolnej, ze Zw. Osadników, z 

Izby Rolniczej, w liczbie 17. Największe 
zaintedesowanie okazała młodzież zagad 
nieniom spółdzielczości, widząc w niej 
przyszłość dobrobytu ekonomicznego wsi. 

W całokształcie programu uniwersyte- 
fu położono największy nacisk na uspo- 
łecznienie psychiki młodzieży, na wyrobie 
nie silnych charakterów ' przygołowanie 
jej do twardego życia, do wałki z zaco- 
faniem wsi, do dawania sobie rady w trud 
nych ekomonicznych warunkach. 

Sporo osób zjechało się na miłą uro. 
czystość oddania dyplomów młodym bo- 
jownikom o lepszą przyszłość naszej wsi 
Przybyli autami i koleją p woj. Bociańsk" 
w łowarzysiwie nacz. wydz. bezpieczeń- 
stwa Jasińskiego, p. kurałor Godecki z p 
Zubelewiczem i p. Dziedzicem, przedsta- 
wiciele Zw. Naucz. Polsk., Strzelca, Zw 
Młodzieży Wiejskiej Okręgu Wileńskiego 
i Nowogródzkiego, Kółek Rolniczych, 
wójt gminy i okoliczni mieszkańcy oraz 
cała Bursa Osadników w liczbie 80 mło- 
dzieży z orkiestrą, która im przygrywała 
w marszu od kolei. 

Gościnnie honory domu robik faktycz- 
ni gospodarze tego rolniczego gniazda 
p. poseł Kamiński z małżonką. P. poseł 
powiłał zebranych przemawiając do zeb. 
ranej młodzieży w imię idei podniesienia 
wsi wyżej, wyrobienia na tym polu szla- 
chetnej ambicji i poczucia honoru swego 
wiejskiego słanu. Wspomn'ał o tym, że zie 
mia wileńska jest kuźnią wielkich charak- 
terów, że zapstrując się na te przykłady 
należy iść przebojem ku lepszemu jutru 
P. wojewoda mówił o zdobytych w tej 
uczelni siłach moralnych, czerpanych 2 
krynicy wiedzy praktycznej, stworzonej 
siłą woli posła Kamińskiego. P. kurator 
Godecki zobrazował pracę wychowawczą 
młodego pokolenia od sierocińców, po 
przez szkoły powszechna, zawodowe i 
uniwersytety, tego typu co w Prudziszczu, 
zaznaczając, że na wsi jest chęć i nawe 
głód oświały, a daleko do jego zaspo. 
kojenia. Liczy więc na młodych absolwen 
tów, że będą idei oświaty służyć ku dob. 
ru Państwa i własnemu. 

Przedstawiciel Strzelca okr. p. J. Ober 
leifner stwierdził przyjazną pracę swej 
organizacji z Młodą Wsią i Prudziszczem, 

składał życzenia na dalszą drogę współ- 
nych wysiłków. 

P. Letowt prezes Zw. Młodej Wsi z No- 
wogródzkiego, składał wyrazy wdzięcz. 
ności Zw. Osadników za uniwersytet ludo 
wy, pierwszy na naszej ziemi i rozdał pal. 
my wileńskie słuchaczom ze swych okolic 

P. Alechno prez. Zw. Młodej Ws: Z. 
Wileńskiej, mówił z zapsłem o wielkiej 
pracy, jaka czeka młode pokolenie, na 
którym leży odpowiedzialność za wiel- 
kość Ojczyzny. 

Wszyscy mówcy podkseślali, jako po- 
lecenie i życzenie rozchodzącym się na 
wieś słuchaczom, ważność przetworzenia 
psychiki naszej wsi, wydobycie z niej drze 
miącej energii, skierowanie wysiłków w 
stronę praktyczną, wyzyskanie możliwości 
i walkę ze złem. Odczyłano nadeszłe de- 
pesze od: płk. Janickiego, Tow. Przodow 
nik, Samorządu z Głuchowa, od p, Dracza 
z Uniw. Ludow. z. Achładowa, z Central. 
nego Związku Młodej Wsi, od Zw. Zie- 
mianek, Osadników na Polesiu i inne. 

P. Błoński kierownik, odczytał spra. 
wozdanie z ub, roku, słuchaczki i słucha 
cze odczytali sprawozdan'a ze swoich sek 
cyj, obrazując życie w uniwersytecie. 

Potem nastąpiło poświęcenie lokalu 
przez ks. kapelana Śledziewskiego, który 
wygłosił piękne przemówienie o daw 
nej różnicy słanów i o ich zjednaniu obec 
nie. 

Produkcje artysłyczne składały się z 
bardzo ładnie wyszkolonych chórów, mie; 
scowego pod kier. p. Niewiadomskiego 
kierownika szkoły Nr 29 na Antokolu i 
jego orkiestry składającej się z cymbałów 
skrzypiec, bębenku, ksyloionu, harmonii i 
oryginalnego „samograjka” rodzaj prze. 
nośnego fortepianku, wynalazku p. Nie 
wiadomskiego. Zwłaszcza podobały się 
piosenki „Czas do pracy”, „W głuchą ciem 
ną noc”, „Biedna ja” tutejsze oraz góral- 
skie, wykonane przez nbursiaków”', którzy 
połem łącznie wykonali wielkim połęż. 
nym chórem z orkiestrą Hym Młodzieżo- 
wy, Osadników i Jeszcze Polska nie zgi- 
nęła, Ślicznie deklamowała p. Paszkow- 
ska „Kęs chleba” Syrokomli, 

Po zakąsce, przy ożywionej rozmowie, 
goście się rozjechali, wywożąc miłe wra. 
żenie zaczątku pracy posławionej prak- 
fycznie i zarazem ideowo. Cały lokal. za 
swą świetlica o dużym kominie, jasnych 
meblach i skromnej biblioteczce, rob' do- 
datnie wrażenie zasłosowania zasad h:g'e 
ny do warunków prostego, ale estetycz-   nego życia domowego. Hel. Romer 

Karabin ufundowany przez dzieci ze szkoły powszechnej 

  

W miasteczku Kurzeniec, pow. wilejskiego, dziatwa szkoły powszechnej przeka- 
zała K. O. P. kupiony własnym wysiłkiem z drobnych groszowych składek karabin 
Zdjęcie przedstawia moment z przemówienia dowódcy KOP w chwiię po przekaza 

  

niu karabinka, 

  

Komunikat Wileńskiej izby Rolniczej 
w sprawie rejestracji zakładów mleczarskich 

W związku z wprowadzeniem w życie u- 

stawy z dnia 22 kwietnia 1936 r. o mleczar 

stwie (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 272) Wileńs- 

ka Izba Rolnicza podaje do wiadomości wła 

ścicieli sklepów nabiałowych, co następuje: 

1) Sklepy, które zajmują się sprzedażą 

mleka, nabywanego w zakładach mleczars- 

k.ch, niezarejestrowanych w Izbie Rolniczej 

— stanowią zakłady mleczarskie i podlegają 

działaniu wyżej wymienionej ustawy. $а о- 

ne zlewniami mleka, mleczarniami lub śmie 

tanczarniami, które muszą być urządzone w 

my'l przepisów ustawy o mleczarstwie i od 

nośnych rozporządzeń. 

2) Natomiast sklepy, sprzedające mleko, 

nabywane z zakładów mleczarskich, zarejes- 

trcwanych w Izbie nie podlegają działaniu 

ustawy o mleczarstwie i rozporządzeń. 

W związku z powyższym wyjaśnieniem 

Izba Rolnicza wzywa wszystkich właścicieli 

sklepów nabiałowych (ad 1) na terenie woj. 

wileńskiego i nowogródzkiego do niezwłocz- 

nego zgłoszenia pisemnego swego zakładu 

do rejestracji w Izbie, Wilno, Ofiarna 2. Zgło 

szenia należy uskutecznić przed 1 maja br, 

| Spis zakładów mleczarskich, zarejestro- 
wanych w Izbie — jest do przejrzenia ną 

miejscu, w Inspektoracie Mleczarstwa w po- 

niedziałki i soboty każdego tygodnia w godzi 
nach uprzędowych. 

Jednocześnie Izba przypomina, że załat- 

wianie przyjezdnych interesantów odbywa 

się wyłącznie w soboty i poniedziałki w go- 
dzinach urzędowych i w związku z tym pro 

si zainteresowane osoby 0 przestrzeganie 

dni przyjęć. 

Wil. Izba Rolnicza. Ref. Mleczarstwa. 

Onegdaj został okradziony kościół Sióstr 

Niepokalanek w Słonimie. Ze szklanej ga- 

biotki na jednym z ołtarzy zostały skradzio 

ne złote vota. W dniu 8 bm. polieja w Woł 

kowysku zatrzymała Wacława Roberta Kozi 

ciūskiego, pochodzącego z Warszawy (Grzy   
  

  

KWIECIEŃ 

12 
Wtorek | 

| 
Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii USB 

w Wlinie z dn. 11.IV. 1938r, 

Ciśnienie 766 
Temperatura średnia - 5 
Temperatura najniższa 0 
Temperatura najvryższa +- 9 
Opad 0,2 
Wiatr półn.-zachodni 
Tend.: spadek, wiecz. wzrosł 
Udagi: chmurno, przełotne opady. 

Dziś Wiktora M., Damiana 

Jutro Hermenegilda 
    

  Wschód słońca — g. 4 m. 31 

Zachód słońca — g. 6 m. 10 

NOWOGRÓDZKA 
— Ciekawe uchwały Rady Miejskiej. — 

W ub, sobotę odbyło się pod przewodni 
ctwem burmistrza Sianożęckiego posiedze 
nie Rady Miejskiej, która uchwaliła m in. 
parę bardzo ważnych i ciekawych wnios- 
ków Zarządu Miejskiego, a mianowic“ 
1) utworzenie przychodni weterynaryjnej 
w Nowogródku, z tym że korzysłać z niej 
będą także gminy wiejskie: kuszelewska 
i nowogródzka, 2) zniesienie zewnetrz. 
nych schodków do sklepów i mieszkań 
szczególnie w śródmieściu i przy ul. Koś 

-cielnej (schody mają być wybudowane 
wewnątrz lokali) i 3) znaczne rozszerze. 
nie strefy budownictwa murowanego, 
przy czym nie wolno będzie wznosić bu 
dynków drewnianych w całej połudało- 
wej części miasła, a nawet na przedmie 

ściu, jak przy ul. Kolejowej i na placach 
Owczynnikowa. 

Co do placów 'p. Owczynnikowa, to 
Zarząd Miejski nie pozwolił budować dre 
wnianych domów jeszcze przed powzię- 
ciem tej uchwały przez Radę Miejską. 

Na temat tych wniosków, objętych 
| przez Zarząd Miejski skromnym określe- 
niem: sprawy bieżące, wywiązała się dość 
długa dyskusja, poprzedzona ostrą kryty 
ką radnego Wł. Michalskiego, który wy 
powiedział się stanowczo przeciw zakła- 
daniu przez miasto przychodni weteryna- 
ryjnej dla gmin wiejskich, wychodząc z za 
łożenia, że należy to do obowiązków 
Wydziału Powiatowego. W odniesieniu 
do 3 punktu niektórzy radni wyrazili oba 
wę, że poszerzenie strefy budownictwa 
ogniotrwałego, szczególnia na  peryfe- 

riach miasła, wpłynąć może na wstrzyma 
nie tempa rozbudowy, 

— Loieria fantowa. Staraniem pairo- 
natu młodszych klas szkoły powsz, Nr. 1 
w Nowogródku, odbyła się w niedzielę 
w bramie gmachu Radziwiłłowskiego lote 
ria fantowa, która, niestety nie miała nale 

żyłego powodzenia. 

r LIDZKA 
— Noworodek na przystanku autobuso“ 

wym. Na przystanku autobusowym w Bie- 

niakoniach znaleziono noworodka. Ustalono 

że dziecko to wieczorem na przystanku auto 

busowym porodziła i porzuciła Janina Mitu 

kiewiczowa, lat 19, m-ka wsi Zygi, gm. bie 

niakońskiej, która w lutym r. bież. wyszła 

za mąž za Mitukiewicza Władysława. 

—Skarga o pobicie. Miron  Szylkowski 

zam. w koł. Myto, pow. lidzkiego złożył skar 

gę na leśniczego Jana Walentynowicza, któ- 

ty pobił go kijem. 

Sprawą zainteresował się prokurator (b). 

MIEŚWIESKA 

— Świetlica dła służby folwarcznej, 

W znajdującym się na ierenie powiatu 
nieświeskiego rolniczym zakładzie @ю- 

wiadczalnym w Hanusowszczyźnie zosta- 
ła otwarła z inicjatywy dyr. zakładu inż. 
W. Boguszewskiego świetlica dla służby 
folwarcznej. Spełnia ona swe zadania nio 
sąc kulłurę wśród robotników, W czys- 
tym i jasnym lokalu šwietiicowym znaidu 
ją się dzienniki, czasopisma, gry i zaba 
wy. Delegat inpektorału szkolnego, instru 
ktor oświaty. pozaszkolnej Malicki przep- 
rowadził pierwsze wieczory świetlicowe, 
Do atrakcyj zaliczyć należy przedstawie- 
nie teatru kukiełek. Wystawiono sztukę 
pt. „O strasznym smoku i dzielnym szew 
czyku, prześlicznej królewnie i królu gwoź 
dziku”. Figurki zostały wykonane przez 
dr. Boguszewską, która zorganizowała im 
prezę. Przedstawienie to powtórzono z 
wielkim powodzeniem w pobliskiej świeł 
licy Zw. Strzeleckiego w  Przesmykow- 
szczyźnie. Teatrzyk ten zapowiada dalsze 
wysłępy w Nieświeżu i ośrodkach gmin- 
nych. 

Okradzenie kościoła w Słonimie 
kowska 32) u którego w czasie rewizji zna- 

leziono większą część skradzionych votów. 

Koziciński 4 bm. został zwolniony z więzie- 

nia baranowiekiego, po odbyciu kary jedne- 

go roku więzienia. Złodziej przyznał się do 

winy. Osadzormo go w areszcie. 

  

  

     

KA 
WIL.-TROCKA 

— Spółdzielnia spożywców „Wygoda* W 
Olkienikach. Spółdzielnia założona w oki 

1930, przechodziła różne koleje. Zwłasz 

osłatnie lata kryzysu poderwały podsta 

finansowe Spółdzielni, głównie z racji niem 

ności odebrania należności od dłużników. 

' Dzięki wprowadzeniu zasady sprzedaży 

wyłącznie za gotówkę, opanowano sytuację 

i dziś Spółdzielnia znowu pracuje z dobrymi 

rezultatami. Obecny lokal okazuje się 

ciasny — trzeba myśleć o jego rozszerzenii 

Obroty szybko wzrastają, oprócz sklepu spół 

"dzielnia „Wygoda* prowadzi podhurtowńłł 

tytoniową. Rozwój gospodarczy Spółdzieln 

wywołuje coraz większe zainteresowanić 

członków. 

W walnym zgromadzeniu, które odbyło 

się w dniu 10 kwietnia w Domu Strzelca me 

Józefa Piłsudskiego — wzięło udział 120 

członków. Po wysłuchaniu pogadanki, wygłó 

szonej przez A. Namiecińskiego z Wilna, ze 

brani w licznych przemówieniach dawa! 

wyraz przekonaniu, że Spółdzielnia znajd 

je się na dobrej drodze do odegrania po 

ważnej roli gospodarczej w życiu miasteci 

ka i okolicy. Na podkreślenie zasługuje żyć 

wa współpraca ze spółdzielnią miejscowegó 

batalionu KOP na czele z dowództwem. 

też członkowie nie ukrywali swej wdzięczno* 

ści dla społecznej i obywatelskiej postawj. 

KOP. 

    

   
   

     

    

    

    

    

   
    

   

  

    

   

    

     

   
    

    
    

   

    
   
    

    

    

     

      

   

  

     

   
   

    
    

   
     

   
   
   

    
   

    
   

    

      

   
   

    

  

   

DZIŚNIEŃSKA 

— Porządkowanie wyglądu m. Głęb 
kle. W dn. 6 bm. w Zarządzie Miejsk 
w Głębokiem odbyło się posiedzenie kó 
misji drogowo-budowlanej 1 sanitarnej 
sprawie wiosennego uporządkowania miś 
sta. Na posiedzeniu postanowiono przedė 
wszystkim przystąpić do uporządkowanii 

re i zniszczone ogrodzenia ‚а nakazująć 
w zamian właścicielom posesyj ustawia 
nowych, pomalowanych na kolor otocze 

Następnie postanowiono energicznić 
dążyć do uporządkowania ustępów, śml 
ników i podwórzy oraz do estetycznego 
wyglądu domów na zewnątrz. W tym cel! 
zarząd miasta wezwał mieszkańców do U 
porządkowania swych posesyj w terminie 
do 15 maja. Po upływie tego terminu za 
rząd miejski w stosunku do opieszałyd! 
właścicieli posesyj będzie stosował sur6 

we represje, aż do doprowadzenia pose- 
sji do wymaganego stanu na koszt właśd 
cieli, 

— Zarząd miejįski w Glębokiem przysi4“ 

pił do sporządzania pomiarów miasta. Prat 
pomiarowe oddane zostały z przetargu 
cenie zł. 47 od mierzonego ha, co w su 
wyniesie około 17.000 zł, prócz świadczeń 

strony Zarządu Miejskiego. Praca jest о5Ё 

czona na okres 3 lat. Pomiary obejmą okol? 

350 ha terenów zabudowanych i niezabudo 

wanych. Do zaprojektowanego obszarl 

miejskiego zostały włączone grunty niezabi! 
dowane z obliczeniem rozbudowy miasta 58 
przeciąg 50 lat. Ze względu na prowad4zonė 

rozbudowę miasta będzie to miało wielkie 

znaczenie, bowiem na podstawie dokonanyčl! 

pomiarów zostanie sporządzony płan zabnudo 

wy miasta. 4 

MOŁODECZAŃSKA 
— Ko!a Gosp. Wiejskich. Na terenie 

pow. prowadzi ożywioną działalność or93 
nizacja Kół Gospodyń Wiejskich. 5'ar3- 
niem K. G. W. zorganizowano 2 Ogn:$ 
Dziecka i Matki w Wywierach i RadosZ 
kowicach, które opiekują się 30 dziećmi 
W końcu ub. miesiąca odbył się kurs zdró 
wia w Dubrowie. W Lebiedziewie zosła 
zorganizowany dwumiesięczny kurs kroji 
i szycia, który ukończyło 16 dziewcząt. 
Poza tym w czterech miejscowościach 54 
zorganizowane konkursy czysłości. 

OSZMIAŃSKA 
— Tajemnicze słupki. Przy drodz3 

wiodącej z Dziewieniszek do Gieraszoń 
zostały wkopane piękne, nowe słupk' 
lometrowe,  Daremnie jednak podróżny 
siliłby się według nich zorientować w 0! 
ległości jaką przebył, względnie jaką mi 
do przebycia. Słupki na swych pięknyc! 
białych tabliczkach nie posiadają nieste! 
żadnych napisów. Dlaczego? 

  

Najkorzystniej i najtaniej kupujemy 
w firmie c=rześcijańskiej 

„Bławat Poznański" 
Lida — Rynek 

Ceny stałe Staranna obsługa   
  

       

  

Dalsze pikietowanie 
sklepów 

Wczoraj zanotowano w mieście dals?“ 
pikietowanie skiepów żydowskich, zaróW” 

no w centrum miasta, jak i na terenie и 

dzielnicy žydowskiej,



nKURJER” [4421] 

(onkowie żydow. Gw. (ajastycznej Młodzieży Szkolne 
ma ławie oskarżonych 

Zacow skazany na 3 lata. Pozostali rniewinnieni 
Z końcu listopada I w grudniu ub. r 

Policji w Wilnie przeprowadziła szereg rewizyj w mieszkaniach uczniów Żydów wileńskich szkół średnich, zarówno pań 
a jak I żydowskich. 
wynłku tych rewi powst - €es przeciwko 6 A sian A stwowych szkół średnich, tworzących nZwiązek Socjalistycznej Młodzieży Szko 

nej", który wedle te: 
wił właściwie Pono: 

PRZYBUDÓWKĘ PARTII KOMUNISTYCZ- 
NEJ. 

Proces uczniów, którzy zli na ma- 
nowce, wywołał w skinais a szcze 
gólnie wśród ster nauczycielskich zrozu- 
miale zainteresowanie. Sala Sądu Okrę- 
gowego była wczoraj przepełniona. 

“ Na ławie oskarżonych zasiedli: Izaak 
Zacow, uczeń 8 klasy gimnazjum państ 
wowego, ur. w r. 1920, Lejba Subicz uczeń 
szkoły technicznej, ur. w r. 1920, R. LI- 

e uczeń 8 klasy gimnazjum państ- 
sieniniai tėwniež ur. w + 1920, M. Taler- 
: .::і;:. uczeń 6 klasy gimnazjum, B. Me- 
к ur. w r. 1920 uczeń gimnazjalny, 

Sołeczenik, ur. w r. 1917, absolwen 
Ygmunta Augusta oraz 18-lej nła Bejla Mai za k, ucząca się prywatnie 

rz 
ustroju państwowego, | — 

Przewodniczył sędzia S. O. Hryniewicz Oskarżał wie 
kaci ae * Wolski. Bronili adwo 

chow, Chil I inni. 
p ZUPEŁNIENIE AKTU OSKARŻENIA. 

i aaa órenia pPersonalij oskarżonych zaj aż wstępnych formalności głos saa eprok. Wolski, domagając się а епіп aktu oskarżenia słowem s ocą . Akt oskarżenia bowiem zo- 
ma par w ten sposób, że mo 

yła o dąż 
Istniejącego ustroju”. W js sieka temu oponowała obrona 
a alor replikował, twierdząc, że brak a przemocą” tłumaczy się zwykłym Pizeoczeniem. Sad krótki: 
przychylił się da od z SEK 

AKT OSKARŻENIA. 

Akt oskarżenia zarzuca podsądnym, że 

wzięli udział w związku szkolnej młodzie- 

ży socjalistycznej stanowiącym przybudów 
kę partii komunistycznej, w okresie od 
1935 do listopada 1937 r. Kompariia tra 
<ąc grunt pod nogami | chcąc wzmocnić 
swoje wpływy wśród młodzieży już od r. 
1933 tworzyła pod swoją egidą Inne zwią 
zki, rzekomo nic współnego z partią ko- 
munistyczną nie mające, a w rzeczywistoś 
ci związane z nią nićmi konspiracyjnymi 
W ten sposób powstał „Związek Rewolu 
€yjny Poborowych”, „Związek Młodzieży 
Robotniczej", „Antytaszystowski Związek 
Młodzieży” oraz „Związek Szkolnej Mło 
dzieży Socjalistycznej”. Już w 1933 r a Czas rewizji w mieszkaniu znanego | = 
łacza komunistycznego Felnb go dzla- 

odnalazła rękopis „związku erga policja 
go ziem półn.-wschodniciy" k rewolucyjne 

charakter tych przybudówęj 07 YJeśnil 
nistycznej. W toki Ybudėwek partii komu- 
swierd u dalszego dochodzenia 

žono, že ną czele niejaki Paweł tego ruchu stał 
Krubiez, kt aresztowanem z Kam óry zbiegł przed 

I, Jak W kuluarach sądowych, R 

ZGINĄŁ NA FRONCIE HISZPAŃSKIM, 
JAKO OCHOTNIK. 

Właśnie ów Krublcz miał wciągnąć 
oskarżonych do akcji wywrotowej. Pod- 
czas rewizji w mieszkaniu ucznia gimn. 
żyd. Natana Alłszułera znaleziono spis 
osób, błorących udział w działalności 
„Związku Socjalistycznej Młodzieży Szkoł 
nej”. 29 listopada nastąpiły rewizje I are- 
sztowania wśród uczniów, które doprowa- 
dziły do wczorajszego procesu. 

« OSKARŻENIE NIE PRZYZNAJĄ SIĘ 
DO WINY. 

Oskarżeni nie przyznal! się do winy. 
Odpowiadający z więzienia Izaak Zacow 
(z więzienia odpowiadał również Subicz, 
zaś pozostali z wolnej stopy) wyjaśnił że 
za namową Krubicza, którego znał osobiś 
cie, założył koło dokształcające młodzie 
ży szkolnej. Następnie jednak, kledy zro- 
zumlał Intencje Krublcza, oddalił się od 
niego- 

Podobnie brzmiały zeznania Innych o- 
skarżonych. Niektórzy w ogóle twierdzili. 
że nie należeli do koła. Przy tym twierdze 
niu np. upierała się oskarłona Marszałek 

ZEZNANIA ŚWIADKÓW | PRZEMÓWIE- 
NIA STRON. 

Po zbadaniu 24 świadków rozpoczęły 
się przemówienia stron. Oskarżyciel pub- 
liczny domagał się kary surowej zgodnie 
z tezą aktu oskarżenia. Następnie prze- 

mawiali obrońcy, prosząc o wyrok unie- 
winniający. 

Hotel EUROPEJSKI 
w WILNIE 

Pierwszorzędny — Ceny przystępne 
Telefony w pokojach. Winda osobowa 

SATIIERENIERCIĄ DZZZ 

   

  

  

Listy i telegramy 
do Litwy 

Sprawa wysyłania listów na Litwę jest 
nadał nie wyjaśniona. Jak iuż donosiliśmy, 
listy wysłane z Polski do Litwy zwracane 
są nadawcom. 

Jeżeli chodzi o telegramy, to urząd 
felekomunikacyjny przyjmuje adresowane 

na Litwę depesze na ryzyko nadawcy dra 
gą okrężną via Ryga. 

Bezrobotni interweniu- 
ja o pracę i zasiłki 

| Wczoraj do Urzędu Wojewódzkiego 
zgłosiła się delegacja bezrobotnych. De- 
legację przyjął radca Urzędu Wojewódz- 
kiego p. Trocki. 

Delegacja w imieniu rzesz bezrobot- 
nych zwróciła uwagę władz na to, że mi- 
mo iż sezon inwestycyjny już się rozpo- 
czął, dotychczas zatrudnienie znalazła sto 
sunkowo nieliczna grupa bezrobotnych. 

Bezrobotni żądają najszybszego uru- 
chomienia robót oraz wypłacenia zasił- 
ków świątecznych. 

Radca Trocki oświadczył, że sprawa 
zatrudnienia jak najszerszych rzesz bezro- 
botnych leży władzom berdzo na sercu 
I będą one dążyły do możliwie szybszego   

WYROK 
Koło godziny 10 wieczorem Sąd 

po krótkiej naradzie ogłosił wyrok, 
mocą którego jeden z oskarżonych I- 

zaak Zacow został skazany na dwa la 

ta więzienia. Pozostałych sąd uniewin 
Lik. 

W motywach wyroku sąd wskazał 

że partia komunistyczna istotnie usi- 

łuje wciągnąć młodzież szkolną do 
działalności komunistyczno-wywroto- 
wej, przez tworzenia nadbudówek par 

fii komunistycznej w postaci związ- 

ków, kół dokształcających itp. W tym 
jednak wypadku za wyjątkiem Krubi 
cza i Zacowa młodzież nie dała Się 

wciągnąć do roboty wywrotowej. Dla 

tego też Sąd postanowił wymierzyć ka 
rę jedynie Zacowowi, a pozostałych u 
niewinnić. (0). 

KRONIKA 
WILEŃSKA 

— Przewidywany przebieg. pogody 
według PIM-a w dniu 12 bm.: 

W dalszym ciągu pogoda chmurna 2 
rozpogodzeniami w ciągu dnia. 

Nieco cieplej. Temperatura dniem о- 
koło 10 st, 

DYŻURY APTEK: 

Dziś w nocy dyżurują 
apteki: 

Sapożnikowa (Zawalna 41); Rodowicza 
(Ostrobramska 4); S-ów Augustowskiego 
(Mickiewicza 10); Narbulta (Św. Jańska 2) 
ł Zasławskiego (Nowogródzka 89). 

Ponadto stale dyżurują następujące 
apteki: Paka (Antokolska 42);  Szantyra 

m. 10) i Zajączkowskiego (Wiłol- 

następujące 

Z KARTY ŻAŁOBNEJ. 
— Wszystkim Koleżaskom, Kolegom 

i Znajomym, którzy oddaii osłałnią przy. 
sługę zmarłej mej córce Wandzi Kozu 

bowskiej, serdecznie dziękuję. Matka 

Р SPRAWY SZKOLNE. 
— Jutro й ają się ferle wielka- 
e Z. dniem 13 bm. we wszystk'ch 

sz! ołach średnich i powszechnych rozpo- 
czynają się ferie wielkanocne, 

W roku bieżącym ferie j Poirw; 
dnia 20 bm, włącznie. |" 

WOISKO 
— Uwadze poborowych. W zaa 

kach maja rozpoczyna się pobór rocznika 
1917. W związku z tym miarodajne wła- 

dze przypominają, że Wszyscy poborowi 
tego rocznika, którzy dotychczas nie po- 
siadają dowodu osobistego, winni jak naj 
szybciej zaopatrzyć się w takowy. Brak 
dowodu spowoduje uciążliwe dla pobo- 
rowego komplikacje. 

Z KOLEI 

— Przerwa w towarowym ruchu ko- 

lejowym. W W. Sobotę 16 bm., począw- 

szy od godz. 18 przewidywane: jest prze. 

rwanie na przeciąg 48 godzin ruchu towa- 

rowego na PKP. Kursować będą jedynie 

| pociągi towarowe pośpieszne i między- 

narodowe, przechodzące przez Polskę. - 

    

TEATR i MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. 

Dziś we wtorek, dnia 12 kwietnia o godz. 

8,15 ukaże się na przedstawieniu wieczoro- 

wym doskonała komedia współczesna w 3-ch 

aktach Tadeusza Rittnera „Wilki w nocy” z 

C. Niedźwiecką i St. Daczyńskim w rolach 

głównych. 

Od dłuższego już czasu cały aparat teat- 

ralny usilnie pracuje nad nową premierą, 

którą będzie najpotężniejsze arcydzieło 

świata Oresteja Aischylosa — trzy części 

Nowe tłumaczenie Orestei prof. St. Srebrne 

go i jego inscenizacja dają gwarancję, że wi 

dowisko to wzbudzi zainteresowanie daleko 

poza Wiłnem. Udział bierze ponad 100 osób. 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA* 

— Dzisiejsza premiera. Dziś wchodzi na 

repertuar dowcipna i wesoła operetka Kol- 

la „Lady Chic* z B. Halmirską w roli tytu- 

łowej. 

Teatr dla dzieci w Lutni. Ostatnia premie 

ra bieżącego sezonu Teatru dla dzieci dana 

będzie w poniedziałek 18 bm. o godz. 12 w 

południe. Grana będzie baśń „Za siedmioma 

górami”. 

TEATR „QUI PRO QUO*. 

Dziś w dałszym ciągu wielka świątecz 

na rewia w 2 częściach 18 obrazach p. t. 

„esołe jajko”. Udział biorą: acia Moraw 

ska, Zofia Milewska, B. Lirska, Reprezen- 

tacyjny Balet Warszawskiej Wielkiej Re- 

| wii, Mazio Malwano, Czesław Grocholski, 

Eug. Nowowiejski, Miecz. Popławski, duet 

Gronowskich oraz na ogólne żądanie pu 
bliczności ponownie zaangażowany ulu- 

bieniec Wilna Leon Warskl. 
Początek o godz. 6.45 i 9.15. Ceny pro 

pagandowe: bałkon 25 gr, parter od 54 

groszy. 
STT RITA SS TTT 

Popierajcie pierwszą w Kraju Špdt- 
dzielnię Przeciwgružliczą w powiecie 

wileńsko - trockim 

"Z POCZTY. 

— Doręczenła przekazów I listów war- 
tościowych o oznaczonej godzinie. W ru- 
chu pocztowym wprowadzono pożyteczną 
inowację przy doręczaniu przekazów 1 - 
stów warłościowych. W wypadkach, gdy 
listonosz nie zastaje odbiorcy w domu, 
można zgłosić w urzędzie żądanie dorę- 
czenia o oznaczonej ściśle porze za opłatą 

50 groszy, S 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Zarząd Koła Wileńskiego Związku 

Oficerów Rezerwy podaje od wiadomoś 

ci swych członków, że dnia 12 kwietnia 

r. b., o godz. 18 w lokalu ZOR, ul. Orzesz 

kowej 11-a odbędzie się dalszy ciąg od 

czytu dr Charkiewicza | Waleriana p. t. 

„Samoobrona Litwy i Białorusi”. Wstęp 

wolny. Goście mile widziani. 

RÓŻNE. 

— Konsulat łofewski w Wiłnie powia 

damia, że w okresie świąt wielkanocnych 

konsulat będzie nieczynny: w czwartek 

14, piątek 15, niedzielę 17, poniedzia- 

łek 18 i we wtorek 19 kwietnia. 
— Strajk w zakładzie krawieckim. — 

W zakładzie krawieckim Kunina przy ul. 

Zawalnej wybuchł wczoraj strajk, Zastraj- 

kowali krawcy chałupnicy, domagając s'ę 

podwyższenia dotychczasowych  zarob- 

ków o 15 procent oraz wypłacenia zaleg- 
łości na ogólną sumę 1.300 zł. Strajkiem 

zainteresował się inspekior pracy na m. 
Wilno. 

RADIO 
WTOREK, dnia 12 kwietnia 1938 r. 

6,15 — Pieśń; 6,20 — Gimnastyka; 6,10 — 

Muzyka; 7,00 — Dziennik por.; 7,15 — Muzye 

ka; 8,00 — Audycja dla szkół; 8,40 — Przer 

wa. 
11,15 — Audycja dla szkół. 11.40 -— Dra- 

matyczne piosenki francuskie; 11,57 Sygnał 

czasu i hejnał; 12,03 — Audycja puluda'0- 

wa; 13,00 — Wiadomości z miasta i prowin- 

cji; 18,05 Audycja dla wsi: „Jak napisać sa 

memu testament* — pogadanka Wandy Woj 

tkiewiczówny; 13,15 — Pory roku w utwo 

rach popularnych; 14.00 — Nowości muzyki 

lekkiej; 14,25 — Fragmenty z  powiżści 

„Quo vadis* Henryka Sienkiewicza; 14,35 — 

Muzyka popularna; 14,45 — Przerwa. 

15,30 — Wiadomości gospodarczej 

15,45 — „O Jezusiku frasobliwym* opowia- 

danie; 16,05 — Przegląd aktualności finanso 

wo-gospodarczych; 16,15 — Koncert w wyko 

naniu orkiestry Rozgłośni Wileńskiej pod 

dyr. Władysława Szczepańskiego; 17,00 — 

Pogadanka, 17,10 — Trawnik — miasto We 

zyrów — pogadanka; 17,25 — Przerwa; 17,30 

Ułubieńcy słuchaczów Polskiego Radia (trans 

misja do Londynu; 18,00 — Piryt — poga- 

danka; 18,10 — Wiad. sport. 18,20 — Wirtu 

ozi organów; 18,50 — „Literatura opuszcza 

na* Czesława Zgorzelskiego; 19,00 — Prog 

ram na środę; 19,05 — Waileńskie wiad. sport 

19,10 — Wieczór literacki poświęcony Karo 

lcwi Hubertowi Rostworowskiemu; 19,40 — 

Recital skrzypcowy Wacława Kochańskiego; 

20,00 — Pogadanka; 20,10 — „Stara baśń" 

— opera Władysława Żeleńskiego н & аК- 

tach, wg. powieści J. I. Kraszewskiego; 20,45 

— 21,30 — w przerwie: Pogadanka; 22,50 — 

Ostatnie wiadomości; 22,00 — Tańce i pieś- 

ni różnych narodów; 23,00 — Zakończenie, 

ŚRODA, dnia 13 kwietnia 1938 roku 

6,15 — Pieśń; 6,20 Gimnastyka; 6,40 — 

Muzyka; 8,00 — Przerwa. 

11,57 — Sygnał czasu i hejnał; 12,03 — 

Audycja południowa; 13,00 — Wiadomości 

z miasta i prowincji; 13,05 — Drobne utwo- 

ry w wyk. zespołów kameralnych; 14,25 — 

Fragmenty z powieści „Quo vadis" Henryka 

Sienkiewicza; 14,35 — Muzyka popularna; 

14,45 — Przerwa. 

15,30 — Wiedomości gospodarcze; 15,45 

— „W ojczyźnie białego kotika“ — pogadan 

Ka dla dzieci starszych; 16,00 — Skrzynka ję 

zykowa; 16,15 — Wieniec pieśni ludowych 

pomorskich; 16,50 — Pogadanka: 17,00 — 

„Każdy Polak rodzi się żołnierzem”; 17,1% 

— Popularna muzyka kameralna; 17.00 = 

„Służba wojskowa w Polsce niegdyś i dziś" 

— pogadanka; 18,00 — Wiadom. sportowe; 

1810 — „Postawy dawniej i dziś* — pog. 

Wandy Niecieckiej; 18,20 — Sylwetka Maen- 
dla — audycja słowno-muzyczna, w opr. l- 

Jasiewiczówny i A. Koncewicza; 18,50 — 

Program na czwartek; 18,55 — Wil. wiad. 

sportowe; 19,00 — „Św. Franciszek rozma- 
wia z sułtanem* — scena z powieści Zofił 

Kossak-Szczuckiej pt. „Bez oręża” (recytacja 

prozy); 19,20 — Recital śpiewaczy Cecylii Iz 

grymówny — kontralt; 19,35 — Prawo czy- 
telnika — prawo pisarza, dialog; 19,50 — 

Pcgadanka; 20,00 — Koncert Gozgłośni Wi- 

leńskiej pod dyr. Władysława Szczepańskie- 
go z udziałem A. Bandrowskiej-Olszanows= 

kiej; 20,45 — Dziennik wieczorny; 20,55 — 
Pogadanka; 21,00 — Koncert chopinowski 
w wykonaniu Henryka Sztompki; 21,45 — 

Rozmowa wielkotygodniowa ks. Jan Zieja z 

Polesia; 22,00 — Muzyka religijna; 22,50 O- 
statnie wiadomości; 

BOTEL 

„ST. GEORGES" 
w WILNIE 

Pierwszorzędny == Ceny przystępne   Telefony w pokojach 

  

O OE GE ESO AO 

LEON_MOENKE 63) 

Stawka o życie 
aną porinis A S Ie an 
Pow etniska, gdzie obecnie mieszkają. M jej, jak 

adą, pracuje w „Torgsinie”, a siostra jest baletni 

= I bardzo nalegała, bym przyszła. Jak sądzisz? Czy 

Jest to pułapką GPU na rzekomy przemyt? — za 

mi pytanie żona, kończąc swą relację. 

— Wszystko być może. Lecz na ugentkę GPU 

z mi się za powściągliwą. Ta by się odrazu do 
Sa apraszalą, Sądzilbym, že warto zaryzykować 

Wówczas Ru większą partię i nie trzeba będzie 

rzeczami n; czeć na rynku i rzucać się w oczy swoimi 

i „Seksotom:: lko baletnicom lub ich siostrom, lecz 

wykręcić Ba " razie badań lub indagacji można SIę 

bilety ЧЕ Mo. że rzekomo potrzebujemy pieniędzy na 

łem żonę, WY, $dyż nam je skradziono — uspokoi- 

rzeczywiście Gw przede wszystkim sprawdzić, czy 

mąż jej pracuje w „Torgsinie*. 

* * * 

іопу2 niecierpliwością oczekiwałem na  przybycie 

‚ — Co? Czy dużo sprzedałaś? — zwróciłem się do 

i natychmiast, gdy ją tylko ujrzałem 
Е Bardzo mało — odrzekła mi na to. — Balet- 

* Z siostrzyczką polują na rzeczy jaskrawe. „Życie 

nie 

nie 

Ls   

  

szare — powiadają — tak sza- 
jest takie bezbarwne, ы 

orowego, jaskrawego, co cho- 
lenie chce się czegoś kol aż 

chiażby trochę życie to piększyło. Go mi z tego, iż e. 

to w najlepszym gatunku i długotrwałe. Jutro wszak 

mogą człowieka aresztować. Niech będzie najgorszy 

sztuczny jedwab, lecz niech to błyszczy, mieni się ży- 

wymi barwami. Człowiek żyje teraz chwilą. Na rynku 

miałyście ładniejsze rzeczy”. 

Innym kobietom, które się pozbierały u nich z ca- 

łego domu, podobały się nawet i-kolory, lecz, niestety, 

nie posiadały one pieniędzy. Jedna zwłaszcza biedziła 

się i żaliła, że nic absolutnie nie może sobie kupić 

— Jaka szkoda! jaka szkoda! — twierdziła wciąż. 

— A co się u was stało? — zapytałam ją wów- 

czas. aa 

— Męża mi zabrali. 

— Za co go zabrali? Kim był? 

— Robotnikiem, wykwalifikowanym ślusarzem. 

Zarabiał 200 rubli miesięcznie. Mamy dziecko. W 1931 

roku, gdy ceny Bóg wie jak podskoczyły, zaczęło nam 

nie wystarczać na życie. Poszedł więc mąż do majstra 

cechowego i zażądał podniesienia kwalifikacji ), — 

Majster odmówił. Wówczas mąż zagroził, iż pójdzie 

do innej fabryki, gdzie mu przyznają wyższą kwalifi- 

kację. „Letun! Rwacz! ?) — krzyczał tylko majster i 

zwolnił go natychmiast z pracy. W trzy miesiące po- 

tem szukał mąż pracy w Leningradzie. Nigdzie go nie 

przyjmowano, chociaż i miejsca były. Po trzech mie- 

siącach przyszli ilicjanci i aresztowali go. Jako 
  

„uchylający się od pracy” został zesłany na trzy lata 

robót przymusowych. Trzy te lata żyłam sama z dzie- 

ckiem o głodzie i chłodzie, a teraz, gdy powrócił z tych 

robót przymusowych, nie dano mu nawet paszportu 

leningradzkiego. I znowuż musieliśmy się rozstać. — 

Gdziebym ja z dzieckiem głowę swoją położyła, gdy-, 

bym z nim poszła?!*). Tu, w „Žakcie“*), chociaż 
swój pokój, dach nad głową mamy! Bóg jeden raczy 

wiedzieć, kiedy my się znów spotkamy — kończyła 

szlochając kobieta. : 

— Pomyśl, Lonku, w jakim kraju jest to możli- , 

| we, by robotnika, który zażądał podniesienia zarobku, 

który zapragnął zmienić miejsce pracy, umieszczono 

na czarnej liście, skazywano na roboty przymusowe, 

a potem na czas nieograniczony odrywano od rodzi- 

ny?! Przecież to jest niewolnictwo! — kończyła swe 

opowiadanie żona. 
ZETOR 

1) Ponieważ w przemyśle sowieckim obowiązują umowy 

zbiorowe, więc pojedyńczy robotnik może powiększyć swój za- 

robek jedynie drogą przyznania mu przez administrację fabry- 

czną wyższego stopnia kwalifikacji. 

2) „Letun* — wyzwisko robotnika często zmieniającego 

miejsce pracy. „Rwacz* — wyzwisko robotnika, dbającego 

wyłącznie o swój interes, a ignorującego interesy przedsię- 

biorstwa. 

*) Chyba również do wspólnegobaraku па 50 osób, jak 

ta żona robotnika moskiewskiego, o której wspominałem na 

początku. 

*) „Żakt* — kooperatywa mieszkaniowa, niezależna od 
administracji przedsiębiorstwa
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Kurjer Sportewy 

Wilnianie zwyciežyli 
Mecz bokserski między RKS a bokserami 

Białegostoku zakończył się wysokocyfrowym 
zwycięstwem wilnian 11:5. Mecz nie był cie 
kawy. Białostoczanie wyrażali niezadowole- 
nie z orzeczeń sędziów. Nestorowicz nie wy- 
wiązał się należycie ze swoich obowiązków 

sędziego ringowego. 

W poszczególnych wagach wyniki były 
następujące: 

. Waga musza — Lendzin pokonał w trze 
ciej rundzie przez techniczny k. o. Lewina z 
Białegostoku. 

Waga kogucia — Zalewski z Białegostoku 
zremisował z Łukminem, który był w dniu 
tym niedysponowany. 

Waga kogucia (drugie spotkanie) Górec 
ki pokonał wysoko na punkty Bagińskiego. 
Górecki był pod każdym względem lepszym 
bokserem.   

Waga piórkowa — Kulesza pokonał San- 
dlerą. Kulesza walczył z temperamentem. 
Sandler nie mógł wytrzymać jego tempa. 

Waga lekka —Piotrowicz z Białegostoku 
pokonał Krasnopiorowa. 

Waga średnia — Poreda pokonał w pierw 
szej rundzie Geszesa. Poreda wygrał przez 
k. o. 

Waga średnia — (drugie spotkanie) Un- 
ton wygrał na punkty z Kuśnierem. Zawod 
nik białostocki miał dwa napomnienia. 

Waga półciężka. Poliksza pokonał Roze 
na przez dyskwalifikację w trzeciej rundzie. 

Ogólny wynik meczu 11:5 na korzyść wil 

nian. Punkty obliczał na zmianę Grynberg 

z Białegostoku i Wigura z Wilna. W ringu 

sędziował Nestorowicz. Publiczności pełna 

sala Ośrodka WF. Po świętach wielkanoc- 
nych w Wilnie gościć mają bokserzy Floty 
Gdyńskiej i Ruchu z Wielkich Hajduk. 

Czy przyjadą piłkarze Łotwy 
Jutro zapadnie ostateczna decyzja w spra 

wie zorganizowania turnieju piłkarskiego z 
udziałem drużyny łotewskiej. Mecze mają się 
odbyć w czasie świąt wielkanocnych. Dotych 
czas brak jest odpowiedzi z PZPN, czy Wil- 
no ma prawo rozegrać dwa spotkania o cha 
takterze międzynarodowym. Zezwolenie po- 
winno nadejść lada dzień. 

Zapowiedz przyjazdu piłkarzy łotewskich 
do Wilna obudziła zrozumiałe zaciekawie- 
nie, zwłaszcza, że WKS Śmigły-w Wielkich 
Hajdukach w meczu z Ruchem wykazał nie 
najgorszą formę. Przegrana 3:5 nie jest   

kompromitacją. Wilnianie do przerwy potra 
fili utrzymać wynik remisowy 2:2. Jeżeli się 
weźmie, że Polonia z Wartą poznańską prze- 
grała 7:1, to wynik 5:2 staje się tym cenniej 
szy. W każdym bądź razie po pierwszych me 
czach W..K. S. Śmigły znalazł się na 7 miej 
scu w tabelce ligowej. Najbliższy mecz Iigo- 
wy odbędzie się teraz 24 kwietnia z Pogonią 
lwowską w Wilnie. Mecz ten powinien zakoń . 
czyć się zwycięstwem Wilnian, którzy prze- 
de wszystkim starać się będą wykorzystać 

własne boisko, do którego są przyzwyczaje- 
ni. 

WKS Grodno — KPW Białystok 4:2 
Rozegrany został w Grodnie mecz piłkar- 

ski między WKS z Grodna a KPW z Białe 
gostoku. Zwyciężyli wojskowi 4:2 po bardzo 

ciekawej i żywej grze. Mecz sędziował Pań 
ski. WKS Grodno w tym sezonie reprezento 
wać będzie okręg białostocki w meczach o 
wejście do Ligi. Nic też dziwnego, że uwaga 
piłkarzy grodzieńskich i białostockich, a czę 

    

  

  
Nareszcie nadeszły 

Citroen 1938 
przedni napęd 

SALON-DEMONSTRACJE 

RADIO- 
Wilno, Wielka 10, tel. 24-01 

  

ściowo i wileńskich, skierowana została na 
drużynę wojskową z Grodna. 

Zastanawiający jest brak publiczności 
sportowej w Grodnie. Na trybunce było nie 
więcej jak 10 osób. Trzeba przypuszczać, że 
poważniejsze mecze cieszyć się będą w Grod 

nie nieco większym powodzeniem. 

    

     
MOTOR 

  

Sklep 

wędlin 
Poleca Szanownej Klienteli 

  
M. ŻYTKIEWICZ 

wielki wybór WĘDLIN i SZYNEK świątecznych 

Mickiewicza 22 
telefon 15-14 

  po cenach dostępnych 
  

PAN] Flm miłości i bohaterstwa, zdrady I poświęcenia 

SKRZYDŁA 
NAD HONOLULU 

PIĘKNY NADPROGRAM Początek o 4 
  

NO | 
3 tydzień rekordo- 
wego powodzenia 

  came! Pani Walewska 
W rolach głównych; GRETA GARBO i CHARLES BOYER, 

UWAGA! Tylko dziś początek o godz. 6, 8 i 10 

Chrześcijańskie kino 

SWIATOWID | suzeszy 
Wzrusz. dramat najgłębszych uczuć p.t. 

„Sklamalam“ 
w rolach czołowych Jadwiga Smosarska I Eugeniusz Bodo. _„Skłamałam* to dramat 

kobiety która, ślepo zaufała miłości, to, film o zwycięstwie prawdy. 
Początki seansów: 5, 7 i 9. W niedzielę i święta od 1 
  

Pocz. o g. 4-ej Kino MARS 
    1) Trójkąt narzeczeński 

W rolach głównych: Claudette Coibert, Robert Young, Fred Mac Muray i inni 
2) Nieustraszony bohater Ken Maynerd ze SWO- 

im koniem „Tarzanem* w sensacyjnym filmie 

„KURIER“ (4421) 

Tabela zawodów o mistrzo- 
stwo Ligi 

Po pierwszych 5 spotkaniach o mistrzo- 
stwo Ligi Państwowej, tabela jest następu- 
jąca: 

gier pkt. st. br. 
1) Warta Я 2:0 71 
2) Warszawianka 1 2:0 4:1 
3) Ruch 1 2:0 5:2 
4) Pogoń 1 2:0 2:1 
5) A. K. S. 1 1:1 0:e 
5) Wisła 1 Й 0:0 
7) Cracovia 1 0:2 1:2 
8) WKS Smigly 1 0:2 25 
9 L. KOS 1 0:2 14 

10) Polonia 1 0:2 1:7 

ESTA SONATA 

Niezbedna poprawką 
w iadłospisach 

Nie wpadając w paradoksalność, rzec 
by można, że dla wszechstronnego doskona- 
lenia się ludzkości wychowanie jednostki 
jest równie ważne, jak racjonalne jej odzy- 
wianie, że dwa te zadania łączą się ze sobą. 
Ale gdy pierwszej z tych dwuch spraw już 
od tysięcy lat poświęca baczną uwagę każdy 
uczony, a pedagogika jest prawie tak stara, 
jak logika lub astronomia sprawą racjonal- 
nego odżywienia się zainteresowano się do- 
piero od kilkudziesięciu lat, a dietetyka kon 
troluje dotychczas przepisy kuchenne dopie- 
ro od chwili, gdy ktoś zachoruje obłożnie. 

Z całą pewnością twierdzić by można, że 
gdyby nauka objęła tę sprawę swym zainte- 
resowaniem o paręset lat wcześniej, wygas- 
łoby bardzo wiele chorób, które są dziś pla- 
gą ludzkości, a przeciętna wieku ludzkiego 
byłaby znacznie wyższa. 

Ale dziś jeszcze sprawa odżywiania za- 
leżna jest: jedynie i wyłącznie od stopnia bie- 
dy lub zamożności i gdy jedni rozpychają 
się chlebem razowym i kartoflami, drudzy 
zatruwają się nadmiernymi ilościami mięsa 
i tłuszczów, choć nauka mogłaby już dziś 
dać cenne wskazówki, jak można i trzeba 
unikać rozpychania się przy biedzie i zatru- 
wania organizmu przy zamożności. 

Rozumie się, że cena produktu odgrywa 
tu najważniejszą rolę, ale i ignorancja wy- 
stępuje w całej pełni, poza ziemniakiem bo- 
wiem nie wykorzystuje się innych, równie 
tanich ziemiopłodów, poza mięsem, obowiąz- 
kowo zjawiającym się po kilka razy dzien- 
nie na każdym suciej zastawionym stole nie 
uwzglęnia się prawie zupełnie ryb np. któ- 
rych cena jest tak rozpięta, że mogą one być 
dostępne dla każdego, a są o wiele zdrowsze 
i pożywniejsze od kartofli i mięsa. 

Jeśli więc kiedyś nauka weźmie pod swą 
czujną opiekę sprawę odżywiania, poczyni 
ona w dzisiejszych jadłospisach bardzo ро- 
ważne poprawki, a przede wszystkim po 0- 
graniczeniu spożycia mięsa wprowadzi do 
nich liczne potrawy rybne, niesłusznie dziś . 
pomi jane. 

_ I oby stało się to jak najprędzej, bo ludz- 
kość zyska na tym wiele. 

SEN IO 5 

Dodatkowe pociągi na 
Dyrekcja kolejowa w Wilnie zawiada- 

mia, że w okresie świąt Wielkiejnocy 
1938 r. między Wilnem a Warszawą będą 

  

WŚRÓD PISM 
— Pomysł interesującego eksperymen 

tu zrodził się w Katowicach, mianowicie 
zaczęło wydawać miesięcznik p. t. „Tem 
po”, redagowany przez samych tylko czy 
telnikėw - prenumeratorów pisma. 

Właśnie wyszedł czwarty numer „Tem- 
pa". Na przestrzeni tych czterech nume- 
rów znać wysiłek, walkę o poziom ! obli- 
cze. Jak dotąd, walka ta nie daje zamie- 
rzonych efektów: utworów naprawdę za- 
sługujących na uwagę jest o wiele mniej, 
niż wypracowanych elaboratów, Łatwo 
znaleźć wytłumaczenie tego zjawiska: 
tyle mamy w Polsce rozmaitych pism I 
piśmidełek, że ktoś mający coś ciekawego 
do powiedzenia pisze ramemi tego ekspe 
rymentalnego miesięcznika. Łatwo już 
mógł nacieszyć się „perspektywami dru- 
ku: 

W numerze czwartym zasługują na u. 
wagę: ankieta na temat dzisiejszego yst- 
roju i życia „szarych ludzi" (termin wy- 
chodzący z mody!), felietcny oraz wiersz 
poety-chłopa, Stanisława Bojarczuka z Lu 
belskiego. 

Razi zbyę wielka ilość różnokalibro- 
wych nofatek, 

Wiersze Milewicza, Sendlerowej — to 
objaw pretensjonalnej grafomanii, Lepiej 
ją zostawić „Kurierowi Wsrszawskiemu” i 
„l. K. C.“ z Krakowa. Wiersz „Tempo“— 
przeražliwy! " h. 

LE 
PYYYYYYYYYYYYYYVYTYVYYYTYVYYYYYVVYVYYYWYYY 

DOKTOR MED. 
J. Piotrowicz-Jurczenkowa 

Ordynator Szpitala Sawicz. Choroby skórne. 
weneryczne i kobiece, ul. Wileńska Nr. 34, 
tel. 18-66. Przyjmuje od 5—7 wiecz. 

DOKTÓR MEDYCYNY 
Cymbier 

Choroby weneryczne, syfil's, skórne j mo- 
czopłciowe ul. Miekiewieza 12 (róg Tatar- 
skiej, tel. 15-64, Przyjmuje od 8—2 i 5—8, 

RÓŻNE — 
PANI, która w sobotę dnia 9 bm. o godz. 

8 rano pierwsza podjęła na książeczkę P. 
K. O. w okienku Nr 2 na Poczcje Głównej 
25 zł proszona jest o zgłoszenie się do tegoż 
okienka z książeczką P. K. O. w sprawie 
ważnej. 

  

RESTAURACJA „POD 9-KĄ* Tatarska 9. 
Śniadania, obiady, kolacje i różne zakąski. 
Pierwszorzędny kucharz. Ceny najniższe 
Gabinety. Szachy. Na warunkach najdogod- 
niejszych wódki gatunkowe, wina i likiery. 

święta Wielkanocne 
kursować dodatkowe pociągi pasażerskie 
według następującego rozkładu .jazdy: 

  

  

Pociąg tenodjeżdżać będzie z Wilna | 
do Warszawy Głównej w dniach: 12, 13, 
14, 15, 19 i 20 kwietnia br. 

| z Warszawy Głównej do Wilha w 

  

Przyjazd _ Odjazd STACJĄ Przyjazd _ Odjazd 

i Eos Al Wilno 1 639 a 
21.28 21.33 Orany 452 4,57 
22.57 23.05 Grodno 323 331 
0.47 0,57 Białystok 1.38 1.50 
5.13 > || Warszawa-Główna = 21.55 

dniach 12, 13, 14, 15, 19 i 20 bm. 

W pociągach tych będą kursować wa 
gony osobowe I, II I IIl kl. 

    

A. Rodzi 

Poleca na święta: dobrej jakości 
a w szczególności szynki 

Pierwszorzędna Mechaniczna Wytwórnia Wedlin 

Lida, Suwalska 52, tel. 24 

Firma nagrodzona złotymi medalami na wystawach we Włoszech w 1931 roku 
iw Poznaniu w 1935 roku. 

najrozmaitsze wyroby masarskie, 

wędzone na jałowcu. 

  

Rewelacja Europy i Ameryki, BA | 

Niebywale interesująca akcja. — 

Nadprogram: Atrakcja i 

OGNISKO | 

оо
 

- 
№ 

Dziš. Gigantyczne 

7 tysięcy statystów, M   Nadprogram: UROZMAICONE DODATKI. 

„SENSACIA 
żyje świaśś 

Jezusa Chrystusa 
W rolach głównych; Robert Le Vigan, Jean Gabin, 

Film który wzbudził zachwyt widzów 

Przebojowe piosenki. 

Fktualności. 
— Bogata wystawa 

Początek o 4, 

Golgota 
Edwige Feuillere, Harry Baur 

onumenialne sceny. 

arcydzieło 

'stępne. Porady bezpłatne. Zamkowa 26— 1 

    

  

    

OSIĄGNIJ TE 
FASCYNUJĄCO. 

a zadziwńóż 
` е рга га 
7 Łalwy szybki 

Sposób 

   

    

    
     

  

     

      
   

   

    

    
   

     
      

     
    

     

  

   

  

Mężczyźni nie znoszą brzydkiego, błyst 
czącego nosa i, tłustej świecącej skóry u k% 
biet. Rozszerzone pory wydzielają wilgoć + 
oleisty tłuszcz. Łączą się one z pudrem, twó 
rząc drobne twarde cząstki, które, jąc do porów, drażnią je i jeszcze bardzi rozszerzają. W ten sposób toczy się błędna 
koło. Zastosuj natychmiast Puder Tokalo nieprzemakalny, spreparowany według oi 

ginalnego, francuskiego przepisu znakomitć 
go paryskiego Pudru Tokalon. Posyp palė 
tym pudrem, zanurz go w wodzie, a po wyj 
ciu nastąpi niespodzianka — palec i pudeł 
będą suche. Puder Tokalon zawiera Piankt 
Kremową. Przylega on pomimo deszezu, ki“ 
pieli morskiej lub pocenia się i podezas tai“ 
ca w najbardziej dusznej sali. Cudowne nó* 
we odcienie nadają cerze fascynująco piękny 
wygląd, dotychczas niespotykany. й 
odcienie te podobają się niezwykle. Zlewa, 
się one tak bardzo z karnacją ciała, że trud 
no osądzić, czy w ogóle puder został zast0” 
sowany. Niezależnie od tego, że nowe te od 
cienie są znacznie droższe w fabrykacji, c 
na pudru Tokalon pozostaje bez zmiany. — 

    

    
   

    
     

     

     

   

   

   

    

   

    

   

    

   
     

FABRYKA CUKRÓW 
Kazimierza Ingielewicza 
Lida, Suwalska 74-a, tel. 206 

Poleca najlepsze wyroby cukiernicze 
Zamówienia zamiejscowe — pocztą 

franco odbiorca 

RAA WECET 
Karmcie swoje dzieci 

mlekiem z maj. Waka hr. Jana Tyszkiewi* 
cza, od krów wolnych od gruźlicy, pozostać 
jących pod stałym nadzorem lekarskim, kt6% 
re do dnia 1 bm. sprzedawało Zrzeszenie Producentów Nabiału pod znakiem „mie dła dzjecka*, 3 

Od dnia 1 kwietnia rb. Zarząd maj. Wa 
ka dostarcza stale mleko w butelkach 1-ib 
rowych i pėllitrowych bezpośrednio do 8090 mów PT. Klientów po cenach dla każdegó 
dostępnych. 2 

Zamawiač prosimy telefonicznie: telefo 
14-08 lub 7-50. — Zarząd Dóbr Waka. 

AKUSZERKI | TYYYYYYYYYYYYYYYYVYVTYVYYYYYYVYWYVYYYYYYYYĆ 
AKUSZERKA A 

Maria Laknerowa | 
Przyjmuje od godz. 9 ran» do godz. 7 wiech 
— ul. Jakuba Jasińskiego 1a—3, róg 

3-ge Maja obok Sądu. 

  

  

AKUSZERKA 

Smiałowska oraz Gabinet Kosmetyczny, odmładzani cery, usuwanie zmarszczek, ! gów, brodawek, łupieżu, usuwanie UUSZCZ 
z bioder i brzucha, kremy odmł. lzająć 4 | 
wenny elektryczne, elektryzacja. Ceny przy” 

Handel i Przemys! 
TVYVVYVYYYY 
CHRZEŚCIJAŃSKA Artystyczna PracoW“| 

nia SZYLDÓW Aleksandra Adamowicza, й 
Uniwersytecka Nr 9—24 wykonuje szyldy nA 
szkle, blasze, litery złocone wypukłe, oraž 
inne roboty malarskie, 2 

—И 4 
KIEROWNICZKA wiekszego sklepu kol“ 

nialnego (filia) skromnych wymagań potrze” 
bna natychmiast. Gwarancja 2000 zł. Powś”. 
żne zgłoszenia: Stefan Grabowski Wilno, uł 
Garbarska Nr 1 „Miasteczko“, 

  

MAADAAAAŚ GA AAA ŁA AA AAAA AAA AAA AAAA AA AAAA A 

LOKALE YYYYYYYYYTYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYTY 
POKÓJ umeblowany, słoneczny, ze wszy” 

stkimi wygodami, z balkonem, telefonem 4. 
de wynajęcia. Tartaki 19 (róg Ciasnej) m. %   Pocz. seans. 0 4-ej, w niedz. i św. 0 2-ej. 

  

   

    

  

REDAKCJA i ADMINISTRACJA 

Konto P.K.O. 700.312, Konto rozrach. t, Wilno 1 
Centrala: Wilno, al. Biskupa Bandurskiego 4 
Redakcja: tel. 79. Godziny przyjęć 1—3 po południu 
Administracja: tel. 99—czynna od godz, 9,30—15,30 

Redakcja rękopisów nie zwraca. Drukarnia: tel. 3-40, 

    

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

Lida, ul. Górntańska 8, 
У Ułańska 11; 

Pińsk, Dominikańska 40. 
     

    
   
         

Szczuczyn, 

    

Wołkowysk — Brzeska 9/1. 

    

Oddziały: Nowogródek, ul. Bazyliańska 35, tel. 169; 
tel. 166, Baranowicze, 

Przedstawicielstwa; Kleck, Niešwie2, 

Wołożyn, Wilejka, Grodno — 3 Maja 6, 
Suwałki — Em. Plater 44, Równe — 3-go Maja 13, 

Druk. „Z 

    

   
     

         

    

  

   

     

         
   
      
     

    

    

z odnoszeniem do domu 

Słonim, Stołpce, 

scowościach, gdzie niema 

a 

CENA PRENUMERATY miesięcznie: 

3 zł., za granicą 6 zł, z odbiorem w 
administracji zł. 2.50, na wsi, w miej. 

cztowego ani agencji zł, 2.50, 

w kraju — 

urzędu po- 

żeń miejsca. 

   
Bandurskiego 4, tel. 3-40. _. ai 

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimeti. przed tekstem 75 gr., w tekście 60g fe 
za tekstem 30 gr, drobne 10 gr. za wyraz, kronika redakc. i komunikaty 60 gf 
Za wiersz jednoszp. Do tych cen dolicza się za ogłoszenia cyfrowe tabelarycz* 
ne 50%. Układ ogłoszeń w tekście 5-łamowy, za tekstem 10-lamowy. 78 
treść ogłoszeń i rubrykę „nadesłane” redakcja nie odpowiada. Administracja 
zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrze” 

Ogłoszenia są przyjmowane w 

    

  

      
    

  

     

     

telefon 352. 

      
    

    

  

   

godz. 9.30 — 16.30 i 17 — 19 

  

Redaktor odp. Józef Onusajtis     


