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Możliwości porozumienia 
Hitlera ze Stalinem 

W Paryżu ukazuje się rosyjski 
dwutygodnik socjaldemokratów — 
„mienszewików* p. t. „Socjalisticzes 
kij Wiestnik*. Kolejny numer tego pi 
sma z 15 kwietnia r. b. przynosi in- 
teresujący felieton o polityce zagra- 
micznej Stalina. Autorem artykułu 
jest głośny generał sowiecki W. Kri- 
wiekij, „niewozwraszczeniec', który 
w roku zeszłym, pozostając na odpo 
wiedzialnej placówce w Paryżu, jako 
szef zakupów dla czerwonej armii, za 

proponował swoją osobę do usług 

sztabowi francuskiemu, łącznie z po- 

siadanym archiwum. Pozostaje on o- 

becnie gdzieś głęboko ukryty przed 

(oczami moskiewskich _ „gepistów* 

przez francuskie władze wojskowe 

Z kryjówki swej odzywa się jed- 

nak od czasu do czasu, odsłaniając 

przed światem różne tajemnice z we 

wnętrznego życia dzisiejszej Rosji, 

znane mu jako osobie, przebywają- 

tej ongiś w nader zaufanym kręgu 

wtajemniczenia. 

Feljeton, o którym mowa, ma za 

cel udowodnić czytelnikowi, że Sta- 

lin posiada w dziedzinie polityki za 
granicznej niezmienną orientację, 

którą urzeczywistnić usiłuje z właści 
wym mu uporem mino i. wbrew 
(wszelkim trudnościom: porozumienie 
z Niemcami. : 

Przyjście do władzy Hitlera w ro 

Ku 1933 nie zachwiało rzekomo wca 

le postawy Stalina w tej sprawie. We 

dług gen. Kriwickiego dyktator Rosji 

współczesnej uważa ustrój hitlerow- 

ski za mocny i krzepnący, Niemcy 

zaś za rosnącą potęgę i za prawdziwe 

niebezpieczeństwo dla Rosji. Porozu 

mienie wreszcie obu potęg: Hitlera i 

własnej — za dobry interes dla obu 

stron. 

W siłę demokracji francuskiej i 

angielskiej, jako realną obronę dla 

Sowietów przed Niemcami — nie wie 

rzy, Obecne zbliżenie swe z Francją 

oraz grę z Ligą Narodów, uważać by 
miał Stalin za kontrmanewr, za odpo 

wiedź swoją na blok przeciwkomuni 

styczny Niemiec, Włoch i Japonii, 

którą to grę Hitlera Stalin poczytuje 

Tzekomo również jedynie za manewr 

aktyczny, mający wzmocnić atuty 

«lemiec w ich przyszłych rokowa- 
"Aach z Sowietami. 

. Stalin chciał ponoć wciągnąć w To 
ku 1934 do powyższej gry również 
"olskę, zastraszoną rzekomo  dojś- 
ciem do władzy narodowego socjali 
Zmu w Niemczech. Stalin miał zwo- 
AĆ wielką naradę w tej sprawie na 

ATemlu w owym czasie. Radek, uwa 
žany za znawcę spraw polskich, oraz 
Wszyscy inni dygnitarze obecni, ze 
Stalinem na czele, uznali koniunktu 

2 do przyciągnięcia Polski na stronę 
Gwietów na nader sprzyjającą i plan 

Aki Za realny. Znalazt się jeden tylko 
Wi pak narad, przedstawiciel Ko- 
2“ Spraw Wewnetrznych, nie- 

dzie; rtuzow, który twierdził, że na- 

2 powyższe są płonne. Życie oka 
dy, PISZe gen. Kriwickij, że ten je- 

Wągęonent przewidział trafnie bieg 
Gen ŚW. 

znanych Ktiwiekij przytacza szereg 
do roku 81 faktów następnych, aż 
wałyby ną Z włącznie, które wskazy 

w szukanią iezmienność linii Stalina 

Berlinem. 7,768 do porozumienia z 
nadaremno, m ze jednak dotychczas 
liczne dla So Wierdzi on, że skanda 

niedawne pro !5W w opinii świata 
statnich przegąj > unicestwiające 0- 
wickiej gwanqią ty tcieli staro - bolsze 
'w dużej mierze q oo EB 
= usunięcia podejrzeg 4 yły wą 

ni dalsze. hołdowanię czystej doktry 
py. Komunistycznej przez gaj grot ty 

T. „Krwią rewolucjonistów. kc 
i e „drogę do NH > omiee*, jak patetycznie r R 
"Ywody autor. siem?   

Z rozważań jego przeziera myśl, 
miejscami wypowiadana jawnie, że 
tczonem obecnej polityki kontynen- 
talnej w Europie byłaby gra Rosji z 
Niemcami o najdogodniejsze dla każ 

dego z tych partnerów warunki przy 

szłego porozumienia oraz, że wszel- 

kie inne kombinacje i sojusze nale- 

ży uważać jedynie za akcesoria tego 

wielkiego pojedynku Hitlera ze Stali 
nem. Tyle, gdy chodzi o stronę spra 
wozdawczą. 

Jakie, z kolei, myśli wzbudzać mo 

gą powyższe rozważania? Nie wyda 
je się rzeczą niemożliwą, by Stalin 
prawdziwie chciał trwałego porozu- 
mienia z Niemcami na podstawie ja 
kiegoś kompromisu. Wiele względów 
przemawia za możliwością takiej po- 
stawy Stalina. Po pierwsze, zanik na 
dziei na rewolucję komunistyczną w 
Europie po okrzepnięciu totalnych u 
sircjów w krajach, gdzie rewolucja 
taka była najprawdopodobniejszą o- 
raz po zaopiekowaniu się tych państw 
losami Hiszpanii, gdzie Sowiety grze   

    

Fragment z uroczystości kanonizacyjnych 

bią również tyle różowych ongiś na- 
dziei. 

Po drugie — rosnący antagonizm 
rosyjsko - japoński na Dalekim 
Wschodzie, antagonizm który w gra 
nicach przewidywań ludzkich ugodo 
wo rozwiązać się nie da. Tam, w Azji, 
czekałoby Sowiety nienchronne star 
cie zbrojne, przed którym rozsądek 

kzzałby zabezpieczyć sobie tyły od 
Zachodu, w Europie. — м 

Stalin okazał się politykiem... trzeź 
wym. Jak na prawowiernego komuni 
stę, być może, zbyt trzeźwym. Ma on 
przed oczami zawsze, jak się zdaje, 
bardziej przyszłość swego państwa i 
swą osobistą rolę w nim, niż czystość 

doktryny, której państwo jego w za 
łożeniu ma służyć. 

Nic przeto dziwnego, że w polity- 
ce zagranicznej mógłby on iść dobrze 
wychedzonymi swego czasu drogami 
dyplomacji carskiej z końca XIX stu 
lecia, dla której dobre stosunki z Ce- 

(Dokończenie na str..4) 
W. Wiełhorski.     

  

we wnętrzu bazyliki Św. Piotra w Rzymie 

  
| Po zaliczen u błogosławionego, anóczeja 

| Boboli da grona świętych | ь 

  

  

Powstańcy rozpoczęli zwycięski atak 
na północ 

TERUEL, (Pat). Dziś o wschodzie 
słońca powstańcy rozpoczęli atak na 
odcinku na północ od Teruelu. 

Celem ataku jest wyrównanie fron 
tu pomiędzy Teruelem a wybrzeżem 

od Teruelu 
śródziemnomorskim atak był dos- 
konale przygotowany i już we wczes- 
nych godzinach porannych front 
wojsk rządowych został przerwany. 

Wojska gen. Franco zbliżają się do Castellon 
SARAGOSA. (Pat.) Wojska gen 

Franco posuwające się wzdłuż wybrze 
ża śródziemnomorskiego z północy na 
południe znajdują się w odległości 42 
km od Castellon. 
„Operacje, przeprowadzone wczoraj 

przez połączone siły generała Camille 
i Martin Alonso na odcinku, zawar- 
tym między drogą z San Mateo do 

Castellon, a wybrzeżem morskim, do. 
prowadziły do przerwania systemt 
obronnego, zorganizowanego  przeą 
wojska rządowe. Zajęte zostało mia- 
steczko Albocader, wobec czego moż- 
liwe jest dojście do Castellon prze2 
„Desertoos de Las Palmas“. Wojska 
gen. Franco zajęły poza tym Alcals 
de Chivert na wybrzeżu morskim. 

Krwawe walki stoczyli Włosi nad Ebro 
RZYM. (Pat.) Agencja Stefani do 

nosi z Salamanki, że w walkach na 
południe od rzeki Ebro, które się to 
czyły w dniach od 1 do 20 kwietnia 
decydującą rolę odegrali legioniści 
włoscy, odnosząc zwycięstwa, zakoń 

czone zajęciem Gandesa, Sierra de Łos 
Caballos, Pandos, Razas i marszem 
kolumn zmotoryzowanych na Torto- 
sę. Bitwy, w których brali udział le 
gioniści Iwowscy były najbardziej za 

cięte ze wszystkich od początku kam 
panii. Od-3 do 18 kwietnia legioniści 
mieli przeciw sobie 14 brygad nieprzy 
jacielskich. W czasie od 9 marca do 
20 kwietnia straty włoskie wynosiły: 
87 zabitych i 218 rannych oficerów 
oraz 463 zabitych i 2264 rannych sze 
regowców. W czasie tych walk legio 
niści włoscy wzięli do niewoli prze-   

  

szło 10.000 milicjantów i zdobyli wie: 
le materiołu wojennego. 

——— — -— NOCĄ 

Šw. Andrzej Bobola, męczennik polski (w šrodku) oraz kanonizowani rėwnoczeš 
nie ze św. Bobolą podczas Świąt Wielkanocnych: św. Leonardi i św. da Horta 

ocztowo-telekomunikacyjne 
Iro rrnoczymją się pla МЕВ КОМЕ 

29 b. m. rokowania kolejowe i wodno - komunikacyjne 

WARSZAWA, (Pat). Dla dalszego 

znormalizowania nawiązanych w Au 

gustowie stosunków  komunikacyj- 

nych pomiędzy Polską i Litwą roz- 

poczną się w najbliższych dniach ro- 

kowania zainteresowanych resortów. 

Część tych rokowań odbędzie się 

w Warszawie, a część «w Kownie. 

Na dzień 25 bm. udaje się do Ko- 

wua polska delegacja dla spraw po- 

cztowo - telekomunikacyjnych, na 

której czele stoi dyrektor „departa- 

mentu technicznego _ Ministerstwa 

Poczt i Telegrafów, inż. Krzyczkow- 

ski i w której skład wchodzą m in. 

naczelnicy wydziałów ministerstwa 

poczt i telegrafów pp. Machalski, 

inż. Jakubowski oraz inż. Goebel wi- 

cedyrektor okręgu pocztowo - tele- 

graficznego w Wilnie. 

Na czele litewskiej delegacji do   

„ań pocztowo - telekomunika- 

A area ŚŚ będzie inż. Banaitis, na- 

czelny dyrektor poczt litewskich, w 

skład delegacji m -in. wejdą: p. Sira- 
utas, dyrektor techniczny poczt litew 
skich, inż: Auksztulis, dyrektor okrę 
ga pocztowego W Kłajpedzie oraz inż. 

Jesaitis dyrektor radia litewskiego. 

Rokowania kolejowe rozpoczną 

się w- Warszawie w „dniu 29 bm. Na 

„Je delegacji polskiej stanie naezel- 

nik działu traktatowego w Mini- 
2 6 Komunikacji dr. Klechnie- sters tym w skład delegacji pol 
KE m .in.: naczelnik wydzia- 

nikacji dr. Rajmund Za 

"zastępca przewodniczą- 
wydziału min. komu- 

kge я, A Taz, naczelnik wy- 
pięt: nin komunikacji inż Stanis- 

i wik wicedyrektor dyr. okr. 

Z w Wilnie inż. Adam Szla- 
k. o 

= oraz radca Stanisław Dygat, 

wojski, jako   

kierownik referatu komunikacyjnego 
w M. S. Z. 

W skład delegacji litewskiej do ro 
kowań kolejowych wejdą: inż. Augu- 
staitis, zastępca nacz. dyr. kolei lite- 
wskich, jako przewodniczący, oraz 
jako członkowie: inż. Rackauskas, dy 
rektor departamentu eksploatacji ko- 
Ici litewskich p. Sapkus, zastępca dy- 
rektora departamentu technicznego 
kolei litewskich p. Masiliunas dyrek- 
tor departamentu ekonomicznego mi 
nisterstwa komunikacji i p. Narakas, 
naczelnik wydziału komunikacji mię 
dzynarodowej ministerstwa komuni- 
kacji. Poza tym do spraw lotniczych 
delegowany będzie inspektor komuni 
kacji powietrznej p. Spokevicius. 

Przewidziane jest ponadto na 29 
bm. rozpoczęcie w Kownie rokowań, 
związanych ze sprawami wodno-ko- 
munikacyjnymi, a   

Przeszło połowa granicy hlszpań- 
sko-feancuskiej w rękach Franco 

HENDAYE. (Pat.) W posiadaniu wojsk 
powstańczych znajduje się obecnie 170 
km. granicy francusko-hiszpańskiej, co sta- 
nowi przeszło jej połowę. 

P. Witold Atsejka attacho 
prasowy w Warszawie 

"KOWNO. (Pat.) Dotychczasowy 
referent prasowy w radio kowieńskim 
Witold Alsejka, został mianowany 
attache prasowym przy poselstwie li 
tewskim w Warszawie. я 

Poseł sowiecki Raskolnikow 
ucieka przed GPU 

BERLIN. (Pat.) Prasa donosi z 
Brukseli ,że poseł sowiecki w Sofii 
Raskolnikow schronił się po odwoła- 
niu go do Moskwy w Belgii i ukrył się 
w małym miasteczku prowincjonałn. 
Iilyne. Raskolnikow opuścił pociąg, 
którym jechał z Sofii do Moskwy, w 
Budapeszcie, zmieniając kierunek jaz- 
dy. Raskolnikow opuścić już miał 
miejscowość Illyne w Bełgii i udał się 
w niewiadomym kierunku,
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„lidiego ОННЕ z КОУ Login 
Kongyres Partii Niemcow Sudeckicha 

PRAGA. (Pat.) W sobotę po po 
łudniu rozpoczął się w Karlovych Va 
rach (Karlsbadzie) dwudniowy dorocz 
ny kongres Partii Niemców Sudeckich 
z udziałem kilkuset deiegatów. 

O godz. 17 w sali Kurhausu, gdzie 
odbywają się obrady: kongresu, poja 
wił się przewódca Niemców sudeckich 
Konrad Henlein, witany owacyjnie 
okrzykami „Sig heil“. Przewodnictwo 
kongresu objął poseł Frank. Zjedno 
czone stronnictwa węgierskie w Cze- 
chosłowacji przesłały kongresowi te 
legram — powitalny, podkreślający 
wspólność losów obu grup narodowoś 
ciowych. - 

Przewodniczący Frank w inaugu- 
racyjnym przemówieniu podkreślił, że 
tegoroczny kongres Niemców Sudec 
kich nosi po -'raz pierwszy charakter 
zgromadzenia ludowego zjednoczonej 
Niemczyzny sudeckiej. Mówca wska. 
zał następnie na historyczny akt zjed. 
noczenia Austrii z Rzeszą Niemiecką 
i przypomniał, że obecnie zbliża się 
20 rocznica tego dnia, w którym Niem 
cy sudeccy wbrew własnej woli wcie 
leni zostali do Czechosłowacji. 

Chcemy wyjaśnić nasze żądania— 
zakończył swe przemówienie poseł 
Frank — żądania, które musimy p0- 
stawić państwu i czeskiemu rządowi 
Na wniosek mówcy kongres postano 
wił wysłać telegram hołdowniczy de 
kanclerza Hitlera. 

Dr Kreissl przedstawił z kolei upo 
śledzenie Niemców w samorządach 
oświadczając, że prawa ludności nie 
mieckiej są stale ograniczane. 

Dr Sebekovsky uskarżał się na prze 
šladowania Niemców przez władze cze 
skie w wyniku ustawy 0 - ochronie 
państwa, która daje czynnikom admi 
nistracyjnym i wojskowym w t. zw 
strefach granicznych szerokie upraw 
nienia. Prześladowania te wywołujs 
rozgoryczenie wśród Niemców sudec 
kich. Mimo ucisku, Niemcy bronią się 
uparcie przeciwko utracie swego sta 
nu posiadania. Hasłem Niemców su- 
deckich jest: żadnego porozumienia 

Pierwszy attache wojskowy 
Pniski w Kownie 

  

Płk. dypl. Leon Mitkiewicz-Żółłtek, mia- 
nowony pierwszym atłachć wojskowym Po 
selstwa Rzeczypospolitej Polskiej w Kow 

nie. 

    

   
    

  

z czeskim imperializmem, który pro- | rym przysługuje niewąipliwie prawo 
wadzi nie do pokoju, lecz do wojny. 

Przewódca grupy parlamentarnej 
partii Niemców sudeckich Kundt oś 
wiadczył, iż położenie prawne Niem- 
ców sudeckich w Czechosłowacji jest 
sytuacją obywateli drugiej klasy. 
Niemcy odrzucają podział na naród 
państwowy i mniejszość. Uznają tyl- 
ko rzeczywiste równouprawnienie na- 
rodów i grup narodowościowych. któ- 

BRA 

ODDZIAŁ 
W WILNIE : 

  

Rok zał. 1882 

samookreślenia. 

Partia sudecko-niemiecka 
ma 6.000 motocykli 

MOR. OSTRAWA. (Pat.j Jak donosi 
„Czeske Slovo“, partia sudecko-niemlec- 
ka posiada w swym majątku 6.0060 moto 
cykli, kiórych używa do służby kurierskiej 
w Czechosłowacji, 

  

RKA 
Fabryka CUKRÓW, CZEKOLADY i KAKAO 

S. A. we LWOWIE 

Stan zatrudnienia: 698 urzędników i robotników. 

Produkcja obejmuje wszystkie działy przemysłu cukierniczego. 

Niemiecka 33 
Telefon 27-84   

  

Wojska powstańcze zajęły m. Nliaga 
SARAGOSSA, (Pat). Wojska gen. 

Varela, które zaatakowały w sobotę 
rano pozycje rządowe na froncie 80 
km na południe od Montalban, przer 
wały w trzech miejscach linię frontu. 
Trzy kolumny, które wyruszyły jed 

nocześnie z Molinos, z Valde Conejos 
i z Fuentes Calientes, posuwały się 
marszem koncentrycznym w kierun- 
ku Aliaga, która została zajęta o go- 
dzinie 18. 

Paets wybrany prezydentem Estonii 
RYGA, (Pat). : 
Przebieg wyborów prezydenta Es 

tonii śledzony jest w całej Estonii z 
dużym zainteresowaniem. Ulice Talli- 
na przybrane są flagami i w oknach 
wystawione są portrety . prezydenta 
Paetsa i generała Laidonera. 

Dziś odbyło się zebranie parlamen 
tu, rady stanu .i rady elektorów, wy- 
branych przez samorządy. W izbie de 
putowanych zostały wystawione dwie 
kandydatury, a mianowicie obecnego 
prezydenta Paetsa i prof. Tennisona 

W głosowaniu prezydent Parts o- 
trzymał 65 głosów na 86 ogólnej iloś 
ci, a prof. Tennison 14. Powstrzymał 
się od głosowania 1 poseł. 

W radzie stanu gen. Laidoner za- 
pronoponował kandydaturę prezyden 
tu Paetsa, a drugiej kandydatury nie 
wystawiono. Na 38 głosów prezydeni 

  

Odezwy kierownictwa Z MP 
do członków Związku 

WARSZAWA. Kierownictwo głó- | gamy was przed bałamutą i dywersyjną ak 
wne Związku Młodej Polski zwró- 
ciło się do wszystkich członków Zwią 
zku z odezwą następującej treści: 

„Jerzy Rutkowski wraz z grupą członków, 

skupionych w kierownietwie 7. М. Р., а 

podlegających obcym ośrodkom dyspozycji 

politycznej, zdradził ideę współpracy i nie- 

rożerwalnej więzi młodzieży narodowej z 

chozem legiono—żołnierskim. 

Wielkie cele ideowo—wychowawcze Zwią 

zku Młodej Polski zostały w ten sposób pod 

porządkowane przez p. Rutkowskiego i jego 

wspólnikom doraźnym interesom politycz- 

nym grupki osób, wbrew podstawowym za 

łożeniom organizacji, opartej na deklaracji 

lutowej i czerwcowej O. Z. N. 

Na deklarację tę składali przyrzeczenie 
organizacyjne wszyscy członkowie Związku 

Młodej Polski, — zwolnić od tego przyrze 

czenia może tylko Szef Obozu Zjednoczenia 
Narodowego. Każde samowolne wystąpienie 

— to zdrada I dywersja. 

W dobie olbrzymiego wysiłku Polski nad 

skonsolidowaniem swego aktywu narodowe 

go, w pobliżu czekających nas prób dziejo- 

wych, odżyła „niestety, dawna prywata i 

zdiada interesu ogólnego, maskowana szum- 

nymi słowami patriotycznymi, z za których 

wyziera cyniczne pospolite warcholstwo. 

Gdy Wódz Naczelny wezwał całą mlo- 

dziež do zwarcia szeregów dla budowy siły 

wojennej i wielkiej ptzyszłości Polski, zna- 

leźli się młodzi Polacy, którzy — z imieniem 

Naczelnego Wodza na ustach — systematycz 

nie nadużywali jego zaufania. 

Spotkać się te musiało z ostrą reakcją 

czynników, czuwających nad zdrowiem wiel 

kiego ruchu młodych i z potępieniem nieda- 

wnych współkołegów, wiernych sztandarom 

01 ganizacy jnym. 
W wyniku tej reakcji rozpoczęto pracę 

kierownictwo Związku Młodej Polski w zmiie 

mionej obsadzie, by naprawić szkody i zwie- 

lokrotnić wysiłki, prowadzące do wielkiej, 

potężnej i sprawiedliwej Polski. 

Kierownictwo Związku uczyni wszystko, 

by nie powtórzyła się zdrada sztandarów or 

ganizacyjnych I opuszczenie płacówki, którą 
każdy uczciwy narodowiec powinien bronić 

wszystkimi swoimi siłami. Koledzy, ostrze- 

Pociąg ugrzązł w śniegu pod Naxłem 
POZNAŃ (Pat. Z Kcyni donoszą, Iż 

ostatnio szalała fam gwałtowna śnieżyca, 
która zasypała do fego stopnia tory kole- 
|owe, że poranny pociąg Kcynia—Nakło 

  

ugrzązł w zaspach śnieżnych. 
Telegraficznie sprowadzono pociąg 

ratunkowy, który oczyścił tor I umożliwił 
uruchomienie pociągu. 

Polska prowadzi 3:1 
w drugim dniu meczu tenisowego z Niemcami 

WARSZAWA. (Pat.) W. drugim 
dniu meczu tenisowego Polska -Niem 
cy o puchar ambasadora Rzeszy von 
Moltke'go rozegrano grę podwójną pa- 
nów i grę mieszaną. 

W grze podwójnej panów para nie. 
miecka Goepfert — Beuthner poko- 
aała parę polską Baworowski == Spy 

chała w stosunku 6:2, 6:4, 5:7, 0:6 
7:5. W grze mieszanej para polska 
Jędrzejowska — Baworowski wygrała 
z parą niemiecką Enger — Dettner 
w Jdwėch setach 6:3, 6:2. 

: = drugim dniu Polska prowadz: 

Trzęsienie ziemi w Turcji 
wciąż się powtarza 

STAMBUŁ. (Pat.] Siine wstrząsy podziem 
ne dały się znowu odczuć w okręgu Kir- | 

Trzęsienie ziemi w tym okręgu znisz- 
czyło 14 wsi. W 70 innych wsiach szkody 

  

cja rozłamowców, którzy będą chcieli wyko 

rzystać wasze przywiązanie do organizacji, 

radużywając jej nazwy do akcji rozbijackiej 

Od wszystkich niemal okręgów i obwo- 

dów Związku napływają depesze i listy oraz 

zgłaszają się delegacje związkoweów 1 władz 

terenowych, podkreślając jednolitą i nieza- 

ehwianą postawę w szeregach Związku Mło 

dej Polski, jako awangardy narodowego ru- 
chu młodych — O. Z. N. 

Ta jednolitość opinii związkowców, pod 

ważana przez wysłanników grupy dywersyj- 

nej, która nie cofa się przed żadnymi środ 

kami dla dopięcia swego celu, działając 

kłamstwem, intrygą I podstępem, jest tym 

najmoeniejszym pewnikiem, że postawa ог- 

ganizacji, jako całości i jej praca nie ulegnie 
sni na moment zahamowaniu. 

W. imię wielkich zadań Związku Miodej 

Polski i całego młodego pokolenia, kierowni- 

elwo wzywa wszystkich związkowców žol 

nierskim hasłem: do szeregów i do wałki z 
otwartą przyłbicą o narodowe ideały -Polski* 

Odezwę podpisał kierownik głó- 
wny Z. M. P. 

' Mįr. Edmunt Galinat. 

5 * 
WARSZAWA. Kierownictwo głó- 

wne Związku Młodej Polski wyda- 

ło do wszystkich członków Z. M. P. 
następującą odezwę: e 

„Koleżanki i Koledzy. Zaszedł fakt bo- 

lesny i oburzający. Dywersja wkradła się w 

nasze szeregi. Grupa ludzi zajmujących do 

niedawna kierownicze stanowiska w naszej 

organizacji a podporządkowana innemu 0ś- 
rodkowi dyspozycji politycznej, nie mające 

mu nic wspólnego z ideą Obozu Zjednocze- 

nla Narodowego, usiłowała wywołać wśród 

vas chaos i dezorganizację. W chwili, gdy 

na gruncie nowoczesnego, pionierskiego na 

cjonalizmu poczęły się łączyć różne, dotych 

czas niczym nie związane ze sobą a nieraz 
nawet zwalczające się organizacje młodego 
pokolenia — w tej właśnie przełomowej 

chwili został wydany przez ośrodek stojący 

nezewnątrz Obozu Zjednoczenia Narodowe 

go i Związku Młodej Polski rozkaz rozpo- 

częcia akcji dywersyjnej. * 

Kierownicy oddzia:ów 

  

Narodowcy. Komu ta robota była potrze 
bna? Kto z niej ciągnął korzyści? 

Jeśli chcecie odpowiedzi na to pytanie, 

przeczytajcie radosne głosy organów praso 

wych, stojących na usługach wielkiego kapi 

tału nie zawsze polskiego. Nieeny postępek 

części b. kierownictwa organizacji jest wo 

dą na młyn akcji antynarodowej. 

Wszyscy wrogowie idei narodowej cieszą 

sie myśląc, że postępek Jerzego Rutkowskie 

go i towarzyszy zniechęci ogół młodzieży 

pciskiej do naszej organizacji. 

Radość ta będzie jednak krótkotrwała. 

Wielotysięczne rzesze młodego pekolenia 

narodowego, zorganizozowane w karnych 

szeregach Związku Młodej Polski, nie dały 

się użyć jako narzędzie rozbijackieį roboty. 
Dywersja spaliła na panewce. Oprócz nie 

feznych, „odkomenderowanych* celowo 

pizez tajną mafię, nie odeszła ani jedna ko- 

mórka organizacyjna. 

Jak podstępna i pozbawiona skrupułów 

moralnych była ta robota — świadczy fakt, 

że większość podpisów pod „orędziem roz- 

łemowym* umieszczono hez wiedzy podpisa 

nych. i 

Koledzy. Pozbyliśmy się z naszych szere 

gów ludzi partyjnych, obałamuconych i sła 

bych. Nie grozi nam już w okresie wytężo 

rej walki o Poiskę narodową, o lepsze jutro 

polskiego człowieka pracy, zdradziecka ręka 

chcych czynników, które usiłują zburzyć 

podstawy współpracy polskiej młodzieży. 

Kierownictwo Związku Młodej Polski bez 
względu na jałowe spory polityczne, jakie 

toczą między sobą odłamy pokolenia przed 

wojennego, twardo kroczyć będzie po wyt- 

kniętych torach, zgodnych z dążeniami no 

woczesnego nacjonalizmu polskiego. 

Kierownietwo Z. M. P. zdaje sobie dobrze 
śp:awę; że droga do wielkiej narodowej Pol 
Ski nie jest marszem łatwym, że nie raz i 
nie jedną przeszkodę trzeba hędzie siłą I ro- 
zwmem politycznym przezwyciężać. 

W oparciu © najwyższy autorytet Wodza 

Naczelnego I w myśl wskazań Szefa Obozu 
Zjednoczenia Narodowego, którego wolą zo 

stała powołana do życia nasza organizacja, 

kierownictwo wzywa wszystkich członków 

Z. M. P. do bezwzględnej karności, posłu- 

szeństwa i wytężonej pracy nad budową po 
tęgi wojennej i wielkości Polski*, 

2MP w Warszawie 
potepiają p. Rutkowskiego 

WARSZAWA. (Pat.) Związek Młe 

dej Polski komunikuje: 

W dniu dzisiejszym © godz. 19 

przy ul. Wiejskiej 11 odbyła się od 

prawa kierowników oddziałów i grup 

ZMP m. st. Warszawy z udziałem 51 
kierowników, pod przewodnictwem 

zastępcy mgr. Galinata p. H. Pu- 
ziewicza. Po długiej dyskusji, zebrani 

o godz. 21.10 jednogłośnie uchwalili 

podporządkować się prawdziwemu 
kierownictwu ZMP, potępiając jedno 

cześnie w ostrych słowach próbę dy- 
wersji ze strony p. Rutkowskiego i 
jego towarzyszy. 

Na odprawie omówiono program 
pracy a przede wszystkim postanowio 
no rozpocząć z dniem dzisiejszym ak- 
cję kursów kandydackich i propagan- 
dę w kierunku zwielokrotnienia stanu 
posiadania. Е 

Z dniem dzisiejszym okrąg stołecz 
ny ZMP ruszył do pracy pod nowym 
kierownictwem. 

PPS ATSTOVAS TS TENS TESTAI 

30 b. m. posiedzenie 
WARZAWA. (Pat.) Dnia 23 bm. 

odbyło się pod przewodnictwem sen. 
Dąbkowskiego posiedzenie zarządu 

Koła Parlamentarnego OZN. Na. po- 
siedezniu tym ustalono porządek ob- 
rad plenarnego posiedzenia Koła, któ- 
re odbędzie się w sobotę dn. 30 bm. 

szelt, W okręgu Cziczak Dag wsirząsy by- | są b. znaczne. Tysiące ludzi obozuje w , o godz. 12.30. 
ły niezwykle silne. polach. - Omówiono też zagadnienia, zwią- 

koła parłament. OZN 
zane z nadchodzącą sesją nadzwyczaj 
ną parlamentu. 

Ks. Hifnka ciężko chory 
PRAGA. (Pat.) „Ceska Slovo” donosi, 

że przewódca autonomistėw słowackich 
ks. Hlinka zapadł ciężko na zdrowiu.   

Paets ctrzymał 36 głosów. Powstrzj/- 
mało się od. głosowania 2. 

W radzie elektorów była tylko kan 
dydatura prezydenta Paetsa, który о- 
trzymał 113 głosów na ogólną ilość 
120. 

Jutro odbędzie się uroczyste po- 
siedzenie wszystkich 3-ch instytucyj 
to jest parlamentu, rady stanu i elek- 
torów, na którym zostanie definityw- 
nie zatwierdzony wybór prezydenta. 

Nowy mąd nankińszi pezėjinuje 
administrację ceł w Szangbaja 
TOKIO, (Pat). Prasa donosi z 

Szanghaju że „rząd odrodzenia Chin* 
w Nankinie zdecydował się przejąć 
administrację ceł w Szanghaju, nie 
czekając na wynik układów, prowa- 
dzonych w tej sprawie w Tokio z re- 
prezentantami władz brytyjskich. 

Ta zmiana stanowiska rządu nan 
kińskiego nastąpiła — jak stwierdzą 
prasa — na skutek odniesienia wra- 
żenia, że władze brytyjskie umyślnie 
wpływają na przedłużenie rokowań. 

„Niczi Niezi Szimbum' donosi, że 
1iząd w Nankinie zamianuje niezwło- 
cznie „nadrewizora ceł*, który dzie- 
lić będzie władze z geenralnym ins- 
pektorem brytyjskim. 

Ameryka rozszerza 
Kanał Panamski 

WASZYNGTON, (Pat). Rząd fede- 
ralny porzucił projekt zbudowania 
między oceanicznego kanału przez 
terytorium republiki Nikaragua, ja- 
ko niepraktyczny ze względów zarów 
no wojskowych, jak i finansowych. 
Natomiast departament stanu, wojny 
i handlu wystąpiły ze wspólnym me- 
1aoriałem, w którym żądają 200 mi- 
lionów dolarów na pogłębienie i roz- 
szerzenie kanału Panamskiego. Me- 
moriał wykazuje, że koszt budowy 
nowego kanału przez terytorium re- 

publiki Nikaragua wynosił by milion 
delarów, a jego konserwacja dziesięć 
milionów dolarów rocznie. 

Wyrok w procesie 89 Fómpnistów 
w Warszewie 

WARSZAWA. (Paf.] W trwającym od 
dłuższego czasu w Warszawie procesie 
39 komunistów, którzy tworzyli „Wydział 
wojskowy K. P. P.* zapadł wczoraj o g. 
12 w pełudnie wyrok. 

Główny oskarżony Aleksander Zawadz 
ki skazany został na 15 la! więzienio, 8 o- 
skarżonych, w tym 4 kobiety sąd skazał 
na kary od 10 do 12 lat więziennia. Resztę 
oskarżonych sąd skazał na mniejsze kary 
więzienia, 4 oskarżonym sąd zawiesił ka« 

rę, a 6 uniewinnił. 

ер о02 będzie walczyć z J08 
Lonstm o móstezostwo Świda 
NOWY JORK. (Paf.]j Po zwycięskim 

meczu Schmellinga nad Dudasem, manė 
gerowie amerykańscy przystępują do or- 
ganizacji spotkania o fyfuł mistrza świata 
wszystkich wag pomiędzy Schmel'nglem 
a Joe Louls'em. 

Mecz rozegrany zostanie w Nowym 

Jorku lub w Chłcago, w dniu 22 czerwca 

br. Ostateczna decyzja co do miejsca ro- 

zegrania tego meczu zapadnie wkrótce. 

S«radli chrazy 
wartości 2.500.000 zł. 

LONDYN. (Pał.) W nocy z piątku na 

sobotę skradziono z zamku Chilham około 

Cantorbery pięć obrazów słynnych mist- 
rzów, łącznej wartości 100.000 funtów 

sterlingów. Są to: „Saskia przed lustrem" 
Rembrandta, oceniany na 50.000 tuntów, 

„Day Clarges“ i „Pilt“  Cainsborougha. 

„Hrabia Suffolk" Reynoldsa i „Człowiek 
z psem” Van Dycka. 

Kronika telegraficzna 
— Koleje bułgarskie zamówiły w hu- 

tach okręgu chorzowsko-świętochłowic- 
kiego 2 tys. ton szyn. Równocześnie wspo 
mniane huły otrzymały zamówienie z Ar- 
gentyny па 1 tys. ton szyn. Łączna war- 

łość obu zamówień wynosi około 1 miln. 

złotych. 
— Zakończyły się w Charbinle zawody 

w hokeju lodowym o mistrzostwo tego 

miasta, XW zawodach startowały drużyny? 

polska, japońska, mandżurska i rosyjsk%: 
W finale drużyna polska pokonała zespó 
rosyjski, zdobywając mistrzostwo Charbl 
AB; 4



„KURIER“ [4429]. 

Wojna czy pokój? 
Droga i życie — Morze i ocean — Prohiem hiszpański — 
Paryskie nastroje — Osie i bioki — Co mówią Niemcy? — 

Dwie drogi — Bomba „Bziennika Poznańskiego 
Prasa przypomniała sobie ostatnio dwa 

źdania, wypowiedziane w okresie napię 
€ia między Włochami i Anglią. Zdania te 
brzmią: 

— Dla Anglii Morze Śródziemne. 
to kwestla drogi (via) w śwłat — po 
wiedział Eden. 

‚ — Dla Włoch Morze Śródziemne 
to kwesła życia (vifa) — oświadczył w 
odpowiedzi Mussolini... 

Ponieważ oba zdania zawierają pew- 

ne jądre prawdy zagadnienie Morza Śród 
złemnego musi być rozwiązane. Zagad- 
nienie to skomplikowała sprawa hiszpań 
ska, boć nieinterweniującym inierwentom 

Cicho sza 

Piórko 
z kaczego ogona 

W. ostatnim numerze czasopisma „Gdzie 

fo gdzie zagrały trąbki myśliwskie" znajdu 

jemy taką korespondencję: 

Kiika dni temu otrzymałem reklamę 

nowootwartego zakładu preparatorskiego 
w Wilnie pod kierownictwem niejakiego 
p. Leona Kalkusa. 

Ponieważ we wspomnianej rekłamce 
były umieszczone fotografie wypchanych 
żubra i rysia, stanowiących własność Pa 
na Prezydenta R. P. i š. p. Marszałka, 

jako wykonane przez p. Kalkusa Leona, 

wówczas, gdy takowe były wykonane 

przez p. Franciszka Kalkusa we Lwowie, 

przete napisałem do a Franciszka Kalku 
bą o wyjaśnienie te; awy. 

B 8. kt Wolański. 
Wyjaśnienie pana Franciszka Kalkusa 

brzmi jak następuje: 
I. Oświadczam, że pracuję od roku 

1909 stale we Lwowie, jestem stałym pre 

paratorem Muzeum im. Hr. Dzieduszy- 

ekich i nie mam zamiaru wogóle w przy 
szłości wyjechać ze Lwowa. 

II. Fotografie okazów pochodzą z mo 

jej pracowni, jednak zostały. nadużyte. 
JIL Głowa żubra została wykonana 

przez ś. p. mego Ojca Franciszka Kalku 
sa we Wiedniu w roku wielkiej wojny dla 
jednego z oficerów armii austriackiej, 
który upolował żubra w puszczy Biało- 

wieskiej i dzięki moim staraniom przy 
słany został do Polski I znajduje się obec 
miłe w puszczy Białowieskiej w posiada 
niu Skarbu Państwa. 

IV. Rysia wykonałem na zamówienia 
P. prezydenta Miasta Łuniniec jako Dar 
Obywateli Miasta Łuniniee w dniu Imie 
nin P. Marszałka J. Piłsudskiego w roku 
1933 i znajduje się obecnie w Warszawie 

w Bełwederze w Muzeum pamiątek po I 
Marszałku Polski. 

Obok tej korespondencji znajdujemy ry- 

sunek przedstawiający kiłku myśliwych strze 

lających w niebo, pieska siedzącego na zie 

mi (być może wypchanego przez pana Fian 

ciszka Kalkusa we Lwowie w firmie A. So 

kcłowski) a poniżej taki oto tekst ogłosze- 

pia: 

Skład broni i amunicji A. Sokołowski 
Wilno, Św. Jańska 9. 

Uprzejmie zawiadamiam, że przyjmu- 

ję do preparowania wszelkie okazy zoolo 

giczne, które wykonuje się pod kierun- 

kiem znanego preparatora p. Kalkusa ze 

Lwowa. 
P. Kalkus preparował liczne okazy dla 

Pana Prezydenta Rzeczypospolitej, dla 

Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz wie 

ln innych znanych osób I posiada liczne 

medale otrzymane na wystawach świato- 

wych. | 

А jeszcze niżej wypchana przez pana Kal 

Kusa we Lwowie w firmie A. Sokołowski w 

Wiinie głowa żubra. 
W tymże numerze popularnych „Trąbek'* 

znajdujemy zachwyty nad zręcznością ogło 

ażeniową wydawnictwa „Myśliwy* w Poz- 

naniu. Niesłusznie, niesłusznie! I w Wilnie 

* mamy jaki taki zmysł reklamowy. Podsuwa 

my doskonały temat do rubryki „Trąbek* 

P: « „Piórka z kaczego ogona". 

* * * 

Rola recenzenta teatralnego jest niesły- 

thanie miła i pożyteczna — nie chcę przez 
ło bynajmniej ubliżyć Maślińskiemu. Ale 
zwracam mu uwagę na doskonały wzór do 
kuślądowania. Wartoby tak kroczyć za pra 
ją stołeczną. W jednym z ostatnich nume- 

tów „Codziennej Gazety Handlowej" czyta 
A recenzji teatralnej takie oto głębokie 
  »strzeżenia: 

  ze wieczna historia perypetli, tym ra 
Nyn zech rogaczy, którzy z przyprawio 
ron, Sobie rogami szukali zbawienia w 
adBtycznych przygodach, znalazła na 
pełygatru „Wielkiej Rewii* opracowa 

werwy i rozmachu, sylwetki zaś 
ūle na koščen psychologicznym, 
"ei na przyklejonych banałach I 

czasy sztucznego starego 
komizm, adobyły sobie weale zręcznych 

tów W opa, Promieniujących = wykonaw- 
dysławą w. 'h: Antoniego Ferinera, Wła 
ciecha Ry, altera, Jozefa Orwida 1 Woj 
Možna stęgaoYškiego ožna stwį = Е 

nošcią, že ad, z prawdziwą przyjem 
tupetu znalazła wad historia bufonady i 

$ Йп:еі Tecenzji opracowanie 

ši całość zaś recenzji 
= <lonych banałach i zdo 
ko 5. i komizmem pro 
Onawcę w osobie czcigod 

A. A. A. 

nie 

oparte 
ale rą, 
jak ną 

dowcipu 

iest oparta na prz: 
była sobie wcale 
mieniującego wy. 

hego recenzenta. 

chodzi przecież właśnie o Morze Śiód- 
ziemne — nie zaś o Franco czy czerwo- 
mych.  Anschluss przyśpieszył dojrzewa- 
nie owoców porozumienia. Sytuacja Ал- 
glii bowiem wielce się zmieniła od cza- 
sów wojny abisyńskiej. Pisze o tym „Ga- 
zeła Polska" w artykuis poświęconym 
Oceanowi Indyjskiemu: 

Mimo nastawień brytyjskiej polityki 
do przeciwdziałania usadowieniu się 
na tych wybrzeżach potężnych na mo 
rzu mocarstw — ostatnim osiągnięciem 
czego była eliminacja stąd Niemiec — 
zafarg ablsyński wiele w tym zmienił 
Jeżeli wprawdzie Włochy od dawna 
Już władały abisyńskim wybrzeżem. to 
Jednak dotychczasowe jego odcięcie 
od własnego zaplecza pozbawiało go 
wszelkich gospodarczych I militarnych 
wartości. Obecne uzupełnienie tych, 
nie dysponujących bogactwem : moż- 
liwościami, a dotychczas rozłączonych 
krajów, olbrzymim zapleczem,  ofwie- 
rającym drogę do rozmaltych użyiko- 
wań zwiększy znaczenie portów ! baz 
obu ich wybrzeży. ч 

Dodawszy do tego problem hiszpańsk 
słaje się jasne, že Anglia musi albo znisz- 
czyć ltalię, albo się z nią porozumieć 
Pierwsze jest niemożliwe, pozostaje więc 
drugie. 

Italia natomiast musi mieć otwarty 
Suez. — | znowu pozostaje jej albo wy. 
darcie Suezu Anglii, albo porozumienie 
się z antagonistą. Ponieważ pierwsze było 
niemożliwe, pozostaje to drugie. Stad 
porozumienie włosko-angielskie uspokaja 
w znacznej mierze jeden z niezmiernie 
czułych i drażliwych problemów dzisiej- 
szej polityki międzynarodowej, zwłaszcza 
że dochodzi do tego jeszcze zaryszwują- 
ce się dziś porozumienie francusko-wło- 
skie. Korespondent „Kuriera Warszaw- 
skiego” przetelefonował swej radakcii 
wiadomość, w której stwierdza, że: 

Ogólnie podkreśla się, że nastroje 
  

towarzyszące rozpoczęciu rozmów, są | 

tak w Paryżu, jak | w Rzymie, dosko- 
nałe. Prasa przypomina też, że Musso- 
lini stwierdził w jednej ze swych mów, 

wygłoszonych w listopadzie 1936 r. w 
Mediolanie, iż mlędzy Włochami a 

Francją nie Istnieją żadne Istotne kwe- 
sile spome. Obecne rokowania będą 

miały raczej na celu rozwianie pewnej 

« psychozy, niż regulowanie konfliktów 

W prasie polskiej również znajduje 
my wiadomości uspokajające. „Kurier Po- 

ranny" pisze bardzo optymistycznie: 

Są to pierwsze od wielu lat +ozmo- 

wy. mające zadania przede wszysikim 
pokojowe, a nie tylko szukanie part- 
nera do przyszłej rozgrywki na polu 
walk. 

Europa, podzielona i pokratkowana 

na przeróżne bloki ideologiczne i ugru 

powanla przy „osiach”, zaczyna szukać 

porozumienia, stara się. by piętrzące 

się przeciwieństwa obalić, nie szukając 
rozwiązania tylko w jakże zawodnych 

blokach, czy mirażach zbiorowego bez 

pleczeństwa, lub tylko z bronią w 
ręku. 

I to Już wielki krok naprzód po no   wej szczęśliwej — wierzmy — drodze 
la spraw powszechnego pokoju 

FERRE STATION NESTYAKZNEH 

Pozosłają jeszcze Niemcy. „Kurier 
Warszawski" tak charakteryzuje nastroje 
w Berlinie: 

Porozumienie angielsko-włoskie na- 
zywają w Berlinie „dzieckiem rozumu 
I dobrej woli”. : , 

Berlin wyciąga z porozumienia te- 
go następujące wnioski: 1] Włochy u- 
zyskały uznanie, jako mocarstwo rów 
norzędne Anglii, I fo nie fylko w Euro. 
ple, ale fakże na terenie kolonialnym 
Dwa Imperia podały sobie rękę. 2) 
Francja zbliży się niewąfpliwie de 
Włoch, albowiem trwałe postanowie- 
nia na Morzu Śródziemnym wymagają 
współpracy i zgody Francji. Będzie te 
więc dalszy sukces Włoch. 3] W każ. 
dym razie w żadnym wypadku — pod. 
kreślają to przy okazji z naciskiem — 
nie ucierpiała oś Rzym — Berlin; prze. 
clwnie, Niemcy same chciały porozu 
mienia między Anglią x Włochami. Oś 
Jest trwała I pozyfywna, a porozumie- 
nie włosko-anglelskie Jest jednym z Jej 
wyników. 

Prasa nie fal, że uważa oś Rzym — 
Berlin za bardziej frwałą od układu 
angielsko-włoskiego i udowodniła twier 

(Dokończenie na str. 5) 

  

GILZY PATENTOWANE najwyższel jakości 

Uoj МАО — Ia Mia ы 
z dwiema | trzema watkami (nie nasycane szkodliwymi kwasami chemiczny- 
mi) uszlachetniają dym każdego tytoniu, absorbują produkty szkodliwe, chronią 
płuca, zęby i cerę,a są tańsze o 50% od wszystkich gilz konkurentów naszych. 

Firma chrześcijańska zatrudniająca na wszyst- : 

kich swoich placówkach wyłacznie chrześcijan 

nPRZEMYSŁ G6ILZOWY" — St. Kamiński i A. Woźniak 

Warszawa, Rymarska 12. 
Pt TI AST TESTAI 

  

Uciekinievzy z Hiszpanii rządowej przekraczają granicę francuską, niosąc sobie cale urałowane mienie. : 

Kronika tygodniowa 

Ustawa, czy surowość? 
„Nauka stara byla 

„Szlo o jej pełnienie". 

„Ile razy jakaś bolączka społeczna 

wypływa na czoło zagadnień aktual 

nych, zawsze się znajdą ludzie, któ- 

rzy chcą leczyć wszystko ustawą. U- 

stawa i okólniczek to aspirina i chi- 

nina naszego żywota. 
Chinina nie pomoże jednak na 

„gruźlicę, ustawa również. Losy usts- 

wy antygruźliczej uchylonej niedaw 

no zdają się świadczyć, że zrozumie 

nie tych prostych prawd naszego Žy- 

cia zaczynają przenikać i do parla- 

raentu i do opinii. Е 

Ale ježeli nie ma specjalnych ak 

tów prawnych, które by uczyniły po 

grom mikrobom gruźliczych to co w 

takim razie powinno być? 

Surowość. 
Nic więcej! - 

Poprostu należyte wykon; wanie 

praw już istniejących. 

Oto szereg przykładów . : 

Na całym świecie istnieje 8-iogo   dzinny dzień pracy... i prawie wszę- 
  

dzie jest on gwałcony. Istnieją przepi > SG w fabrykach... ale na pa 
piesio. Zato w praktyce istnieją pie 
karnie ręczne Z wielogodzinnym 

dniem pracy. i Oto piękne małe miasteczko to- 
nace W zapachu sadów. Wszystkie ok 
e OGF zamknięte. 

Dlaczego? 4 
Czy mieszkańcy są zbyt mało kul 
Ini? Е a poprostu dlatego, że 5-ciu żu 

lików teroryzuje miasteczko i niewia 
domo u kogo Przyjdzie im ochota 
buchnąć zegarek- Piątka powinna by 
ła całe życie osuszać Polesie, a miesz 
kańcy spać przy, otwartych oknach. 

Ale jest odwrotnie. Uczciwi, skłonni 

B gruźlicy. musieli ustąpić pierw- 

szeństwa dramiom. | dE 
Czy wogóle ten triumfujący dran 

nie jest głównym siewcą grażhcy? 
Oto kamienica © 34 mieszkaniach, 

zdawało bY się wystarczająca, żeby 

żyć. Ale w 6 suterynach mieści się 6 

gniazd gruźlicy, wcale nie niszczo- 
nych przez ustawy!   

Czy nie prościej było by te sute- 
ryny zlikwidować, zamiast suszyć 
głowę nad nowymi sposobami walki? 
Lekarze, zresztą sami nie przestrze- 
gający przepisów higieny, jako 
pierwsze zalecenie dla gruźlika dają: 
dobre odżywianie. Ale gruźlik odży- 
wia się źle, zato dobrze pije. Dopoma 
ga mu w tym zgodnie całe społeczeń 
siwo. Ponieważ społeczeństwo lubi 
sznapsa, więc chwalcy sznapsa mają 
też powodzenie. Z prasy, z piosenek, 
z felietonów, ze słuchowisk sączy się 
apoteoza pijaństwa, a każde kasyno 
prowincjonalne jest pokazowym przy 
kładęm, jak starsza brać rozumie za 
sady udzielane młodszej. 

"To też młodsza brać nie pozostaje 
w tyle. Nie mówmy już o politurce i 
samogonie. Ale przecież nawet boga 
ty chłop pieniędzy na obszerny dom 
nie wyda. Na pończosze ze srebrem 
kędzie spał z prosiakami! у 

Dajcie więc pokój агойху Ёап:то 
pi biednym mikrobom Kocha. Do- 
prawdy one są jeszcze najpoczciw- 
sze ze wszystkich siewców gruźlicy. 
Uleczyć gruźlicę może jedynie suro- 
wość. Nie lekarz, ale polityk bez- 
względny i brutalny, może wytępić 
gruźlicę, jako chorobę społeczną. 

ke «e 

Przed paru dniami zostały ogło- 

    Kia aa) 

NA WIDOWNI 
AKTYWNOŚĆ GRUPY 13 MAJA, 
W składzie redakcyjnym €zasopisma 

„Czerwone tarcze*, prowadzonym przez dzia 
łaczy Z. P. M. D. nastąpiły ostatnio rady 
kalne zmiany. Do głosu doszła grupa 13 ma 
ja, będąca organizacją grupy młodych pił- 
sudczyków. Grupa ta usiłuje również opano 
wać sam Związek Polskiej Młodzieży Demo- 
krałycznej. W związku z tym mówi się © 
słabej pozycji przywódców Z. P. M. D. pp. 

  

"Wrony 1 Pabisa. 

„WICI“ W CYFRACH. 
Opracowane ostatnio szezegėlowe spra- 

wozdanie „Włci* dotyczące siły lezebnej i 
działalności tej organizacji. Cyfry te podaje 
ag. „Kabel*. Według tych zestawień: 

w»Wici* liczą 3114 kół młodzieży wiejs- 
kiej i 93.420 członków, 40 kół posłada włas 
ne domy ludowe, W okresie sprawozdaw- 
czym przeprowadzono razem 10.034 zebrań, 
w tym 6266 zebrań organizacyjno-sprawoz 
dawczych i programowych, oraz 3768 zebrań 
z referatami dyskusyjnymi na tematy społe- 

€zpo-ideowe, gospodarczo—ustrojowe t kul 

turalne. 183 koła ozrganizowały krótko ter- 

minowe kursy, które trwały razem 550 dni, 

a w których brało udział około 15.000 człon 

ków i członkiń! Przy 679 kołach istniały bi 

blioteezki, liczące razem przeszło 40.000 to 

mów. Prenumerowano razem około 5.0060   

  

cgzemplarzy różnych pism. Urządzono 1223 

widowisk teatralnych. 

„NURTY* 
W Krakowie ukaże się pierwszy mmer 

czasopisma „Nurty* poświęconego zagadnie- 

nlom speczno— literackim. Pismo to omawi4 

„| przede wszystkim zagadnienia wiejskie. Re+ 
daktorem pisma będzie a 

sik b. redaktor „Piasta%, p zh 

> USTĄPIENIE PREZESA 
STRONNICTWA NARODOWEGO? 

W kołach dobrze zwykle poinformowa- 
nych otrzymują, że próbny okres prezesury 
adw. Kowalskiego w Str. Narodowym ma się 
ku końcowi, ponieważ najbliższa rada na 
czelna ma jakoby dokonać wyboru nowego 
prezesa. 

PROCES STARZYŃSKI-STUDNICKI 

29. B. M. W APELACIT. 
Na dzień 29 kwietnia Sąd Apelacyjny w 

Warszawie wyznaczył termin wielkiego pro 
eesu prof. Władysława Studniekiego z pre- 
zydentem Starzyńskim o zniesławienie. Jak 
wiadomo, chodzi tu o słynną broszurę napi 
saną przez Studniekiego, a wymierzoną prze 
elwko prezydentowi Starzyńskiemu w zwią 

zku z jego urzędowaniem na stanowisku wi 

ceministra skarbu, a następnie komisarycz- 

rego prezydenta miasta. Referat sprawy w 

sądzie apelacyjnym objął sędzia Kamienio 

hrodzki. Proces potrwa przypuszczalnie je 

den dzień. 

szoene dane tyczące przyrostu natural 
nego. Dane wykazują znaczny spa- 
dek. Jest to największe klęska, ja- 
ka spotkała Polskę od czasu Jej Nie 

podległości. Istnieje bowiem pewna 
norma liczebności dla wielkiego mo- 
carstwa jako granica dolna. 

Jest nią cyfra 40 miłionów. Oko 
ło tej cyfry waha się liczebność wiel 
kich narodów zachodnio - europej 
skich. 

Polska ze swoim niedawnym przy 
rostem naturałnym, wynoszącym 0- 
koło 400 tysięcy miała szanse prze- 
kroczyć próg wielkiego mocarstwa w 
latach 1952—1954. Osłabienie przyro 
slu odsuwa te lata, jeżeli je nie prze 
kreśla. 

Czy można się jednak dziwić, że 
przyrost spada, skoro liczna rodzina 
i bezdzietna znajdują się na jednej, 
równi prawnej, skoro zdrowa dziew 
czyna wiejska, która się zapo mu'ała, 
jest w sytuacji gorszej niż kotka, czy 
inne stworzenie w tym samym sta- 
nie? Artykuły w gazetach pomstują 
ce na bezbożną propagandę b=zdsiet 
ności, nie wiele pomogą. 

* * * 

Nie ulega wątpliwości, że i na psy 
chikę osób słabowitych i na psychikę 
rodzin licznych oddziałuje bezrobo- 
cie młodzieży. Ale i w tym bezrobio 

 



4 „KURJER“ (4429). 

Sekciarstwo na Polesiu 
Jednym z objawów życia społeczno 

religijnego na Polesiu jest znaczny rozwój 
sekciarstwa. Główne masy sekciarstwa rel 
rutują się z ludności prawosławnej, przy 
czym na rozpowszechnienie nauki posz. 
czególnych sekt złożyły się czynnik: geo 
graficzne, historyczne i psychologiczne. 

Z powodu braku dróg duchowny nia 
jest w stanie należycie obsłużyć swej roz 
legtej często parafii, wskutek czago para 
fianie szukają namiastki w załatwianiu 
swych potrzeb religijnych, którą ich chęt 
nie udzielają „prezbiłerzy”" sekciarscy 
Jeśli do tego dodać zagadnienie material- 
ne, tj. wydatną pomoc pieniężną, którą 
sekta udzielała swym nowym adeptom dc 
niedawna, zrozumiałe będą postępy sek 
Ciarstwa i spustoszenia, które ono poczy 
niło w szeregach wyznawców cerkwi pra 
wosławnej. Nie mniejszą rolę odegrały 
czasy wojenne. Pozostała na miejscu lud- 
ność była pozbawiona pasterzy, to też 
stopniowo powiększała szeregi sekciarzy 
ulegając ich propagandzie. Wreszcie mi 
styczne nastroje, cechujące małokultural. 
ną masę ludu poleskiego, jak również usi. 
łowania w kierunku znalezienia jakiejś 
„Wyžszej prawdy”, stworzyły podatny 
grunt dla propagandy nauki sekciarskiej 

Zgrubsza można podzielić istniejące 
na 'erenie Polesia sekty na racjonalistycz 
ne i mistyczne. Do pierwszych mogą być 
zaliczeni sztundo-baptyści, adwentyšci, 
sobotnicy, badacze Pisma Świętego; do 
drugich — zielonoświątkowcy i syjoniści: 
muraszkowcy. 

SEKTY RACJONALISTYCZNE. 

Sztundo-baptyści. Sekta ła, jak i inne 
sekty o charakterze racjonalistycznym, po. 
wstała w XVI wieku ze skrajnych odła. 
mów kościołów reformowanych (luteraniz 
mu, kalwinizmu i in). Prześladowana w 
Europie znalazła schronienie w Ameryce 
i stąd kolportowała swą „naukę” do kra- 
jów starego kontynentu. Nauka szł.-bapt 

polega na odrzuceniu strony obrzędowej 
z życia religijnego, przyczym ze wszyst 
kich sakramentów szł.-bapł. utrzymali je- 
dynie chrzest i eucharystię i to tylko w 
posłaci ilustrujących Ewangelię symbolów 
Na Polesiu szł.-bapt. stanowią większość 
wśród sekciarstwa i liczba ich sięga 616l 
osób (wobec 5803 z roku ub.), wykazując 
wzrost, który trzeba odnieść na karb na 
furalnege przyrostu ludności. Największe 
ugrupowania ich znajdują się w pow brze 
skim i kobryńskim. A 

Adwentyści. Nieliczna ich grupa (wszysł 
kiego 38 os.) rozrzucona jest w pow. piń- 
skim i dromiskim. Jeszcze w roku ub. sta- 
łystyka podawała liczbę adwentystów na 
80. Będąc odłamem szt.-bapt., adwentyś 
ci nie uznają istnienia nieśmiertelnej du 
szy u człowieka i wierzą, w mające nie- 
bawem nastąpić przyjście Zbawicie!a i ry- 
chły koniec świata, Inna gałąź tej sekty, 
występująca pod nazwą sobotników, różni 
się od adwentystów tym, że za dzień 
świąteczny uważa sobotę, wskutek czego 
nosi jeszcze nazwę „adwentystów 7-gc 

dnia". Liczba ich dochodzi do 410, za 

mieszkujących przeważnie na terenie pow 

pińskiego i koszyrskiego. W porównaniu 

z rokiem ub. (424 os.) ilość wyznawców 

łej sekty nieznacznie zmn'ejszyla sie. 

Wreszcie badacze Pisma Świętego 
pomimo wspólnych ze szł.-bapt, założeń 
nie uznają równości Osób Św. Trójcy 
przez co blizcy są do herezji neariańskiej. 
Po za tym błędne komenłowanie Pisma 

Św. za znawców którego chcą uchodzić 

sławia ich w szeregach niebezpieczniej 

szych wrogów  religij powszechnych 

W ZZ 

ciu tkwi taki sam paradoks, jak w 

akcji antygruźliczej. Z jednej strony 
mamy nadmiar młodzieży bezrobed- 
nej, a z drugiej brak fachow ów. 

Szkolnictwo nasze jest zbyt ab- 
strakcyjne. Szkoła powszechna na 
wsi powinna być szkołą rolniczą, a 
w mieście rzemieślniczo - mechanicz 
ną. Dziś, kiedy wstępujemy w oa%res 
7 lat tłustych, po 7 chudych, jest 
właśnie czas na wyposażenie i roz- 
budowę szkolnictwa w duchu zawo- 
dowym, na stworzenie kursów bez- 
płatnych, uczących jakiegoś fachu, 
każdego młodzieńca. 

Nauczyciel westchnie w tym miej 
seu i powie: nygusują, słabo słucha 
ja, zbyt wiele mojej energii wychodzi 
na rzecz tak elementarną, jak wpro 

wadzenie dyscypliny. 

Znowu tedy doszliśmy do starej 
zasady surowości. Do słuszności mie 
kiewiczowskiego zdania: „nauka sta 
rą była szło o jej pełnienie". 

Niektórzy ludzie pojmują suro- 
. wość, jako represję. Jest to błąd za 
sadniczy. Surowość to dobry przy- 
kład od góry, to dobry przykład, о- 
party na słusznym prawie. 

Ale słuszne prawo jest b. często 
prawem dawnym. Należy je tedy po 
prostu wypełniać. Walka z gruźlicą 

w Polsce, nie może być tylko dzie. 
łem szpitalnictwa, ale przede wszyst 
Kim inspektoratów pracy. 

. Kazimierz. Leczycki. 

"azjaty,   

Znikoma ilość wyznawców (109 os.) roz. 
proszonych: na terenie całego wojewódz- 
twa powoduje, że nie posiadają oni żad 
nego wpływu. 

SEKTY O CHARAKTERZE MISTYCZNYM 

Sucha „nauka” racjonalistów nie dała 
należytago zaspokojenia potrzeb wew- 
nętrznych. niektórym adeptom sekciarstwa 
to też stopniowo wyłania się w obrzę 
dach poszczególnych sek! element o za 
barwieniu mistycznym.  Misłycyzm tych 
ugrupowań religijnych przyjął jednak spe 
czone, dostosowane do poziomu i stopnia 
inteligencji ich członków formy. Sisunko 
wo liczna grupa, nosząca nazwę zielono- 
świątkowców, występuje w większych 
zrzeszeniach na terenie całego wojewódz 
twa i wykazuje tendencję wzrostu (5547 
wyzn. wobec 4856 z roku ub.). Zebrania 
tego ugrupowania noszą charakter «:ozpow 
szechnicnej w Rosji sekty „prygunów" 
Kulływowane są tańce, śpiewy, histerycz- 
ne wykrzyki i orgie seksualne. Nazwę swą 
biorą od 2-go dnia Zielonych Świął, kie- 
dy cerkiew prawosławna święci samięć 
zejścia Św. Ducha na Apostołów. Druga   

liczebnie niewielka sekta z tej grupy nosi 
nazwę syjoniści-muraszkowcy. Założycie: 
lami jej są niejaki Muraszko, podający się 
za „proroka Eliasza", w'az z kochanką 
swą, Olgą Kyryłczuk, która nosi miano 
„małki Syjonu”. W praktykach swych Mu- 
raszko posunął się do granic kolizyi z 
obyczajowością i prawem, wobec czego 
sekta uważana jest za nielegalną. Liczba 
„muraszkowców” pomimo fo wzrasta, — 
zeszłoroczne statystyki oceniały ją na 157 
os., natomiast w roku bież. liczą 373 człor 
ków. 

INNE UGRUPOWANIA RELIGIJNE. 

Aby mozaika struktury sekciarskiei Po- 
lesia była kompletna, trzeba jeszcze wy- 
mienić pewne ugrupowanie, które nie zer 
wały łączności z dogmałyką i obrzędcwo 
ścią religij powszechnych. Do tych trzeba 
odnieść Illńców i Hodurowców. Pierws— 
uważają się za prawosławnych i czczą ks. 
Jana z Kronsztafu na równ' ze Św. Trójcą 
Drudzy są odłamem Kościoła Katolick'e- 
go, odprawiającym nabożeństwa w ięzyku 
polskim. Liczba Ilińców na Polesiu wy- 
nosi 45, Hodurowców 105 Set. 

  

ŻART NA STRONIĘ 
Forma i trešt 

Lubimy przy byle okazj! unosić się na 
temat przerostu formy nad treścią. Słusz: 
nie... Jednocześnie jednak przy byle oka- 
zji nie dostrzegamy tego przerostu w dzie 
jach dn: powszednich. 

Zdarza się, że kiedyś w jakiejś formie 
była zawarła treść, potem treść najn'e- 

słuszniej — jakoš „sama“ .— wyparowala 

zosłała forma. Jeśli z tego zaczniemy zda 
wać sobie sprawę, robi się i śmiesznie I 

smutno zarazem. 

Proszę: takie choćby pukan'e do 
drzwi. Pukamy w nie, aby usłyszeć z we 
wnątrz głos pozwalający nam na ich ot. 
worzenie, aby usłyszeć owo „proszę! 
(studenci mówią: wleźć!). 

Jluż. to naszych. znajomych o. tym .za 
pomina' Popukał taki | hop do pokoju, 

mimo, że akurat mogliśmy mu dopiero pa 
chwili na to pozwolić, m'mo, iż chcieliś. 
my mieć parę sekund na uprzątnięcie sto 
łu, czy też na przelotne przeglądnięcie 
się w lustrze... 

Przychodzę do kawiarni. Upatruię sło 
lik, na którym leży interesujący mnie w 

Marynarska rodzina 

  

Na zdjęciu Wiliam Payne, 24-letni marynarz angielskiej floty wojennej ze swoimi czterema synami, z których najstarszy 

  

liczy zaiedwie 6 lat. 

  

Możliwości porozumienia 
Hitlera ze Stalinem 

sarstwem Niemieckim stanowiły pod 
stawę zasadniczą polityki. Stanowi- 
sko takie ówczesnej Rosji znajdowa- 
ło przychylny rezonans w duszy kan 
cierza Bismarcka, który sterował Rze 
szą Niemiecką, uważając również 
porozumienie z Rosją, jako punkt 
wyjściowy orientacji międzynarodo- 
wej Niemiec. 

Cała bieda jednak polega na tym, 
że stanowiska dwu zainteresowanych 
„państw w ich strukturze wewnętrz- 
nej względem siebie, były zgoła róż- 
ne przed 50 laty, niż obecnie. Niem- 
cy pozostawały wówczas, jak i obec 
nie państwem i narodem  europej- 
skim. Snują one współcześnie nić swe 
go życia w nawiązaniu do przeszłoś 

ci niemieckiej; często może pra - nie 

mieckiej z epoki, gdy militarna orga 
nizacja szczepów germańskich rzeź 

kiła psychikę przyszłego narodu. 
Rosja carska rządzona w omawia 

nej epoce w trzech czwartych przez 
ludzi o pokroju zachodnim, a w tej 

liczbie głównie. właśnie przez Niem 

ców bałtyckich, starała się i mogła 

zbliżyć do Europy w wielu przynaj 

mniej dziedzinach życia, jeżeli nie we 
wszystkich. Była ona podówczas dla 
Rzeszy kontrahentem  równorzęd- 
nym. 2 

Dziś dawni partnerzy stracili w 
dużej mierze i tracą nadal coraz zu- 
pełniej wspólny język porozumiewa 

nia się i porozumienia. Bowiem każ 
da umowa dwu państw wspiera się, 
po za rachunkiem sił i oceną kierun 
ku wzajemnych interesów, na niewy 
miernym a koniecznym pierwiastku 
zaufania. Otóż powyższe impondera- 
bilium pomiędzy dzisiejszą Rosją a 
dzisiejszymi Niemcami mierzy się 
wartością równą zeru. 5 

" Tragedią Stalina, jako typowego 
a równocześnie dyktatora 

wielkiego państwa jest, że nigdy tego 
Ziozumieč nie potrafi i do rozważeń 
swych nie wprowadzi. Stalin oparł ży   

(Dokończenie ze str. 1) 

cie Sowietów na takich metodach cy 

wilizacyjnych, które żadnemu państ 
wu europejskiemu nie pozwolą współ 

żyć z nim na stopie równorzędności. 

Inną, równie istotną trudnością w 

urzeczywistnieniu planów Stalina — 

o ile są one takimi, jak je odsłania 

gen. Kriwiekij — byłaby wciąż ros 

uąca organiczna sprzeczność intere- 

sów dzisiejszego Związku Sowieckie 

go oraz dzisiejszej Rzeszy w basenie 
Czarnomorskim: na Ukrainie i Kau 

kazie. 

Ukraina stała się pod rządami Sta 

lina w Związku Socjalistycznych Re 

publik Sowieckich państwem —- i. 

letariuszem, wysysanym do szpiku 

kości przez burżuja — Wielkorosję. 

Świadomość tego faktu przenika co- 
raz powszechniej do Świadomości 
zdolniejszych przedstawicieli pracują 

cego ludu ukraińskiego. Nie mogę do 

dać: „i do inteligencji ukraińskiej”, 
gdyż ta została wytępiona dosłownie 

bez reszty w ostatnich czasach. 

Powyższy stan rzeczy zaciążył i 

ciążyć będzie coraz istotniej na bieżą 
cych interesach ZSRR również i w je 

go życiu międzynarodowym. Niemcy 

Hitlera stają — skąd inąd = wobec 

faktu gigantycznych zbrojeń  Wiel- 

kiej Brytanii na morzu i w powietrzu, 
jak również wobec podążających za 
nimi takichże zbrojeń Francji: Nie 
słanowi to zapowiedzi do prawdopo 

dobieństwa większych ustępstw kolo- 
nialnych na rzecz Niemiec ze strony 

obu powyższych mocarstw, rozporzą 

dzających przede wszystkim losem ko 

lorowej ludności naszego globu. 

Wydaje się przeto coraz prawdo- 
podobniejszym, że nie w kompromi- 
sie z Sowietami a w zwycięstwie nad 
nimi może widzieć Trzecia Rzesza za 
spokojenie swych palących potrzeb 
zaopatrzenia w surowce rolnicze i 
przemysłowe. „Naležy--zaznaczyč, że 
głód Niemiec ch“ powyŽ         

szych dziedzinach nie da się porów- 
nać z ostrością niedomagań, jakie 
cierpi obecnie Trzecia Rzesza wobec 
rczmachu swego uprzemysłowienia i 
znacznego przyrostu ludności od tam 
tych czasów. 

: Oczy Berlina nie od dziś zwraca 
Ją się ku Ukrainie i Kaukazowi a po 
lityka jego nie od wczoraj drąży so- 
bie drogę ku Morzu Czarnemu po 
przez Aneksję Austrii oraz zjednywa 
nie dla swych planów Węgier i Rumu 
nii. Dużoby się dało o tym w ostat 
nich czasach powiedzieć! С 

Zdaje się również nie ulegać wąt 
pliwości, że podejście do Kaukazu od 
południa, po przez Turcję, nie jest 
poza sferą zamierzeń niemieckich. Jej 
polityka wobec Turcji uaktywnia się 
coraz bardziej i rozpoczęła tam z po 
wodzeniem wypieranie wpływów so 
wieckich. Nie istnieją, jak się zdaje 
ekwiwalenty, któreby potrafiły po- 
wyższym: widokom niemieckim prze 
ciwstawić Sowiety Hitlerowi w płasz 
czyźnie kompromisu. Przeto wątpli- 
wym się wydaje, by Stalin urzeczywi 
stnił swoje marzenia, o których pi- 
sze gen. Kriwickij. ‚ 

Jednak należy się liczyć i z tym, 
że elastyczność taktyki Stalina, jako 
szefa państwa, okazuje się dotychczas 
mniej — więcej bezgraniczną. Jeżeli 
*jego koncepcja porozumienia z Niem 
cami ma pewne cechy „idėe fixe“, 
fundującej się na przysłowiowym u- 

porze tego człowieka, to mógłby on 
postawić na swoim proponując Hitle 
rowi np. oddanie mu na jakieś stule 
cie w pacht Ukrainy, łącznie może z 
zachodnim, nadmorskim - obwodem 
Kaukazu, gdzie w ostatnich czasach, 
jak się zdaje, odnaleziono olbrzymie 
bogactwa ropy naftowej. Przy takim 
potraktowaniu sprawy,. kto wie. czy 
zamierzenia Stalina nie nabrałybv 
jstotnie cech możliwości realnej. 

W. Wielhorski.   

tej chwili tygodnik. Nim zdążyłem upla 
sować się przy stoliku, już ten tygodnik 
zainteresował także jakiegoś „okulami 
ka", siedzącego koło pieca. Doskakuje 
chwyta pismo i dopiero wiedy zdawkowa 
wyślinia: 

— Czy można? 
I jak mu łu odpowiedzieć negatyw: 

nie, kiedy on już ten tygodnik w ręku 
trzyma?! Można, można, człowieku w oku 

larach... 
Drobne niedokładności, występujące 

nagminnie. Oto najbardziej niewinne 

kwiatki z atlasu sposobów naszego wyra. 
żania się: „Dziękuję pięknię, dziękuję 
grzecznie”. Nonsensy. Wystarczy powie 
dzieć „dziękuję”, a to „grzecznie” trzeba 

— jeśli już tak przy nim chcemy się up 
rzeć — czynem zastąpić (jeśliś uczniem— 
szarpnięciem nóżką; jeśliś jakimś dyrekto- 
rem — poklepaniem po ramieniu;: jeśliś 
foxterierem — polizaniem pani po ręku). 
Co innego, gdy się mówi „dziękuję bar. 

dzo”. 
Pisze ktoś „zawiadamiam uprzejmie*— 

wygląda to albo na reklamowanie swojej 
uprzejmości, albo też na podkreślania 

wyższości (choć z ciebie krełyn, a jednak 
zawiadamiam uprzejmie!), oczywiście, mi 
mowolne i mimowiedne... 

W jadłodajni np. męczę się nad befsz- 
łykiem z buraczkami, 

Jakiś pan z łysiną, zajmujący sąsiedni 
stolik, wsłaje i podchodzi do mego. Pa 
frząc na solniczkę, mówi: 

— Czy mogę pana poprosić o sóh 

— A dlaczegož, može mnie pan po 

prosić o sól! 
Pan z łysiną czuje się zaskoczony 

W oczach jego zjawia się zdziwienie. Rę- 

kę zawczasu wyciągniętą po solniczkę co 

fa... Wreszcie opanowuje sytuację: 

— Ja chciałem pożyczyć solniczką.. 
bo na moim stoliku nie ma... 

— Ach, solniczkę pożyczyć?! Ależ 
proszę bardzo, trzeba byłe o tym odrazu 
powiedzieć... 

—o000— 

W RESTAURACJI. 

— (zy w jadłospisie są potrawy, 
zawierające witaminę „G*? 

— A jakże! W mojej restauracji 
uiajdzie pan wszystkie witaminy w 
potrawach, od „A* do „Z*. 

" "TEŻ POCIECHA. 

— Mów sobie co chcesz, ale przy 
ciasne kamasze mają swoje zaletyl 

— Czyżby? 
— Zapomina się o wszystkich in 

nych zmartwieniach! 

FLIRT | 

— Zna się pan na flircie? 
— Nie. Wydawało mi się, że się 

znam trochę na tym, ale skończyła 
się na ożenku. 

NA CZASIE. 

Jeden z polityków francuskich ob 
serwując przebieg kryzysu rządowe 
go w związku z polityką Rzeszy, — 
rzekł: 

— Dyplomaci postępują, jak ban- 
kierzy, wystawiając weksle na arma- 
ty. 

NASZE DZIECI. 
— Góż, Piotrusiu, czy nauczyciel 

zauważył, że pomagałem ci w rozwią- 
zywaniu zadania? 

— Nie wiem, tatusiu. 
— A co powiedział? 
— Że jestem codzień głupsz:! 

PRZYJACIÓŁKI. 

— Kochana Ewciu, nie widziałyś 
my się chyba sto lat! Ale postarzałaś 
sięl 

— Naprawdę? Ciebie również nie 
poznałabym, gdyby nie to, że masz na 
sobie ten kostium z przed dziesięciu 
łat! ; 

TRUDNA SYTUACJA. 

— Nie, nie pozwolę na to, aby mo 
je dzieci całowali obcy ludzie! 

— Panu to łatwo! Ale co ja mam 
zrobić? Moje dziewczęta mają 17 i 18 
lut! 

UBEZPIECZENIE. 

— (zy może pan polecić mi towa- 
rzystwo, w którym jest pan ubezpie 
czony od wypadków? в 

— A jakże!... Już dwanaście lat je 
stem ubezpieczony i nic mi się nie 
wydarzyło w tym czasie! 

AMERICANA. 
— Wszystko gotowe już do upro 

wadzenia ciebie: w Paryżu — ślub, 
z Kopenhagi telegrafujemy o zgodę, £ 
Londynu  depeszujemy o przysłanie 
pieniędzy na podróż powrotną. 

( 

MATERIAŁY DO „ŻARTU NA STRONIE" 
NALEŻY NADSYŁAĆ NA ADRES REDAK- 

CJI „KURIERA WILEŃSKIEGO" DLA 

ANATOLA MIKUŁKI.



„KURIER“ [4429]. л 

Rosół z grysikiem, lanym ciastem, makaronem.. 
przyrządza się najłatwiej i najszybciej z 

MAGGI” 
kostek bulionowych 

Rosół z lanym ciastem 
1 jajko, sól, 3!/ą 
kostki bulionowe. 1 litr wody, 

Jajko dobrze ubić z solą i mąką. Cia- 
sło wlewać wąskim strumieniem na Ś Pzziówany z 1 litra wrzącej wody i aggiego kostek bulionoć 
wych. : Gotować tak d 
seczki wypłyną 

dką maki, 4 Maggiego 

o, ; až „klu? 
na wierz; $ 

      

$w. Jerzy w promieniach słońca 
Tegoroczny św. Jerzy przyszedł w | licznych, pochody, prawie niczym | całkowicie ziemi — na zdrowy ro- 

ciepłych promieniach słońca i zmusił 
rtęć w termometrze do skoku w górę. 
Był to jeden z nielicznych dotychczas 
w tym roku dni wiosennych, w któ 
rych czuje się naprawdę zapach bli- 
skiej, pełnej wiosny. Według kalen- 
darza ludowego, opartego na tradycji 
pokoleń, tegoroczna wiosna wróży 
nieurodzaje na oziminy. Analogicz- 
nym rokiem był podobno rok 1908. 
Taki sam kwiecień z przymrozkami 
na gołych polach, rozrywającymi ko 
rzonki zieleniejącego żyta, takie sa 
ine niespodziewane opady Śnieżne i 
w rezultacie nieurodzaj żyta. Jednak | 
wezorajsza słoneczna pogoda rozwia 
ła częściowo te pesymistyczne nastro 
je. Św. Jerzy zgodnie z tradycją przy 
szedł z początkiem ciepłej wiosny. 
Nie zawiódł. 

Na wsi na Jerzego wypędzają by 
Gło w pole. Trawa zazielenia się już 
po zejściu śniegu i nie jeden gospo- 
idarz przyciśnięty do muru brakiem 
poszoru w początkach kwietnia wy- 
pędził już swoje owce i krowy na łą 
ki i do lasu, oficjalny jednak począ 
tek wypędzania bydła w pole to Je- 
rzy. Dochodzi do głosu w dniu tym w 
obcrach magia ludowa prymitywna, 

ła matka wielu nauk współczesnych. 

Na progu obór wywraca się garnek z 
Zarzącymi się węglami, wśród któ- 

Tych znajduje się często „gładkie”, 
ze specjalną troskliwością wybiera- 
ne przez gospodynię jajko. Bydło, pę 
dzone w pole musi przejść przez te 
węgle i jajko. Lekki dym, unoszący 
Się nad progiem, ma właściwości 0- 
tzyszczające. Oczyści bydło z cho- 
Rób, nada oc 
Jajko zaś okrągłe, gładkie — udzieli 
swoich Kształtów krowom i owcom. 
Będą pełne, tłuste i gdzie trzeba оК- 
rągłe jak jajko. 

W Wilnie mieliśmy wczoraj na 
płacu Orzeszkowej tradycyjny kier- 
masz na kwiaty. Nie był on, niestety 
jak przed wielu laty, uzupełniony wi 
dowiskiem zabijania smoka. W ubie- 
głym roku myśl organizowania na Je 
rzego „ulicznej walki z bazyliszkieni" 

była przez pewien czas aktualna, a! 
wkrótce umarła na „anemię* wobec 
braku chętnych do pracy. A szkoda. 

Organizuje się u nas w porze chłod- 
nej, niesprzyjającej dla widowisk u- 

    

   

  

Dnia 24.IV. rb. 
w restauracji 

dzenie to wynurzeniami samego Mus 
soliniego. 

Niemcy liczą się z dalszym rozwo 
Jem polityki, zapoczątkowanej ukła 
dem włosko-angielskim. Na razie jed 
nak istnieje jeszcze kwestia hiszpańska 
Od której pomyślnego załatwienia za 
leżne jest porozumienie obu imperiów 
Reasumując, Trzecia Rzesza uważa, że 
*ozwój polityki na zachodzie Europy 
Postępuje naprzód, a wielkie Niemcy 
śledzą bieg wypadków z baczną uwa- 
SĄ i z pewnością nie pominą żadnej o: 
Azji, aby zapewnić powodzenie swo- 
M koncepcjom. 

tę uPolonia" w związku z Niemcami tak 
awę interpretuje: 

wię 4 (Piech, z jakim Włochy po umo 
Francją Anglią nawiązały rozmowy 2 
nie mą Wskazuje na to, že i w Rzymie 
się tam 27t wielkich ziudzeń i że liczą 

"ealnie z koniecznością rzeczy- wistego а 7 
wsp, 6iprago S YToTu na drogę ścisłej 
się droga Y z Anglią i Francją. Zamyka 
dwa qog? faktów dokonanych i gry ni 
dzeniem a” prowadzonej z powo 
Zamyka si zez oba państwa fotalne 
nadwerežyt „999. že „Anschluss“ 
nimi, | otwierają „+ 39< 5Н pomiędzy 
albo droga ogólnej dwle nowe drogi 
jowej, która R spółpracy poko- 

odrodzonej LI 
Izolowanla 

odporności na całe lato. | 

  
„ZACISZE 

z udziałem humorysty Bronisława Bronowskiego 

Wojna czy pokój? 
(Dokończenie ze str. 3) 

nie związane z Wilnem — a skazuje 
się na zapomnienie jedyną bodaj w 
Wilnie popularną legendę, z którą 
można wyjść na ulicę, może nie tak 
monstrualnie jak to kiedyś zrobiono, 
lecz w każdym razie atrakcyjnie. Ba- 
zyliszka wprawdzie nie było na Bak- 
szcie — zgodnie z pierwotną, nie lite 
racką wersją podania o bazyliszku 
wileńskim; wprawdzie nie zabił go 
gdzieindziej szewczyk lustrem, lecz 
zatruto rutą, wprawdzie bazyliszek z 
podania ludowego nie jest olbrzy- 
mem, smokiem, lecz wielkości ksga- 
ta, — to jednak dla dobra turystyki 

wileńskiej można by było pójść na 
kompromis i dać ciekawe widowisko. 

Na wczorajszym kiermaszu bez 
bazyliszka było pełno kwiatów i reś 
lin w ogóle oraz nasion wszelkiego 
rodzaju. Drzewka, krzewy, bulwy i 
kłącze sprzedawane są w warunkach 
niedopuszczalnych. Połamane i oka-   leczone korzenie, suche i pozbawione 
EPT 

zum są stuprocentową gwarancją, że 
drzewko i krzew nie przyjmą się, że 
posadzone w ziemię przez nabywcę 
zginą, wyschną. A jednak tłumy roz- 
kupują u przygodnych „ogrodników * 
ogałacających zapewne własne pod- 
wórza domków podmiejskich (czy za 
wsze własne?) z roślinności, wszys!- 
kie krzaki porzeczek, jabłoni, wiśni, 
jaśminów, dzikich róż. Weszło już 
bowiem w zwyczaj, że na Jerzego mo 
żna kupować wszystko, bo jakoś tam 
przeżyje. : Ę 

Wędkarze mieli jak zwys © wspa 
niały wybór giętkich wędek. Było b. 
dużo kwiatów doniczkowych. Dużo 
wyniosła na sprzedaż wileńska bieda 
pcdmiejska. 

Jak zwykle dużo było Kanarków, 
nasion wszelkiego rodzaju, ziół lecz- 
niczych,.no i normalnego zgiełku jar 
marcznego ze zwykłymi straganami 
pełnymi  najprzeróżniejszych  '0- 
biazgów. (CA) 

MYDŁO przetłuszczone do golenia, 
KREM bez pędzla i wody wygodny w użyciu, nieoceniony w podróży, 
Lotion Hamamelis płyn po goleniu 

Warszawa, ul. Chmielna 4. 

'Laboratorlum Chemiczno-Farmaceutyczne w M. Malinowskiego 
Zwracać uwagę na firmę! 

Rewelacyjny wynalazek w dziedzinie (.. „odmładzania | Jak się dowiadujemy 2 Paryża, ukazał 
się tam tani i łatwy w użyciu preparat, 

który bez zabiegu operacyjnego usuwa 
w bardzo krótkim czasie (po kilku dniach, | 
a naweł godzinach) zmarszczki i nieczy- 
słości twarzy. Wiadomo, że skóra nasza 

(w szczególności skóra twarzy) iuż po 
20-tym roku życia poczyna tracić swa prę- 

żność | z czasem pokrywa się zmarszcz- 
kami, tracąc powab młodości i świeżośc: 
Fakt te1 nie pozwalał ustać w badan'ach 
i próbach licznym specjalistom. I oto wy- 

siłki ich zostały uwieńczone niezwykle 

dodatnim rezultatem. Wspomniany wyżej 

preparat, maseczka do twarzy pod nazwą 
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tego państwa, które zagraża pokojowi, 
w danym wypadku Niemiec. A więc 
albo droga do Genewy, albo -droga 
do Stresy. 
Ale to są już przewidywania na przy. 

szłość. Na ten temat sądy dziennikarzy 
odznaczają się wyjątkową powściągliwoś- 
cią, „Dziennik Poznański”* stawia cały sze- 
reg znaków zapytania: 

Czy pakt rzymski będzie miał na- 
stępstwa w dziedzinie szerszych kon 

cepcyj połitycznychł Francja już do- 

chodzi do analogicznej ugody z Wło 

chami. Trzy państwa mogłyby :ię zaa 

tym spotkać na jakiejś nowej platior 

mie zgody | porozumienia. Ale na ja 

klej: Nowa Stresa, która była przecież 

wymierzona przeciw Berlinowi? To jest 

wykluczone, albowiem układ stosun 

ków towarzyszący Stresie już me 

łochy: są dalej związane z Rzeszą. 

> oowódiia się od Berlina — jeżeli 

do niego dopuści — zeblerze sporo 

czasu. Raczej zatem isinieje możliwość 

porozumienia się dwóch osi ,czylł Ja- 

kaś forma osławionego już pakfu czte 

rech. Oczywiście Polska będzie musia 

Ja troskač się o to, aby w tym pakcle 

być również partnerem. : 

Ale w ostatnim wierszu pismo puszcza 

prawdziwie sensacyjną bombę: 

Warszawa ma Już fu ponoć wiążące 

zapewnienia Rzymu przede wszystkim 

ka   
  

  

„Le Masgue u Carėne“ dzieki zawarlym w nim witaminom i substanejom leczniczym 
odżywia i regeneruje tkankę skórną. Nawet 
u starszych pań w krótkim czasie znikają 
zmarszczki całkowicie. Przy tym preparał 
ten jest zupełnie nieszkodliwy. Stosować 
go można zupełnie bez pomocy kosmety- 
ki. Jak nas informują, „Le Masque Carżne" 
jest już do inabycia w naszych drogeriach 
i perfumeriach po niezwykle niskiej cenie, 
Opakowanie zawierające 2 maseczki kosz. 
tuje zaledwie Zł 1.50. 

    A no! — przyszłość pokaże. 

BOTA OŁK 

| 

  

  

  

Ustąpienie prof. Tołwińskiego 
z Rotory-Klubu 

W związku z pogłoskami o przyczy 

nach ustąpienia prof. Toiwińskiego z Ro- 

fory-Klubu proszeni jesteśmy o zaznacze- 

nie, że ustąpienie to powstaje w związku 

z pilnymi pracami naukowymi Profesora 

i jego obowiązkami dziekana Wydz. 

Architekt. Politechniki w Warszawie, któ- 

re nie pozostawiają czasu Profesorowi ną 

zajęcie sprawami klubu. 

Bezpłatny poranek 
artystyczny 

Komitet. Międzyorganizacyjny Pracy Kuł- 
turalno-Oświatowej dla wojskowych i mło 
dzieży pozaszkolnej zawiadamia, że 6-ty 
bezpłatny poranek artystyczny pł. „Wios- 
na w muzyce, pieśni i poezji" odbędzie 
się w sali kina strzeleckiego „Mars” o 
godz. 12 8 maja, a nie 24 kwietnia rb., jak 
dotychczas informowano, 

W Wilnie ukaże 51е 
nowe pismo litewskie 

Władze administracyjne w Wilnie u 
dzieliły pozwolenia na wydawanie pisma 
w języku litewskim pod nazwą „Aidas“ 
(Echo). 

„Aidas”, pismo poświęcone zagadnie. 
niom życia litewskiego, ukazywać się bę 
dzie dwa razy w tygodniu wraz z dodał 
kami dla młodzieży pod nazwą „Varpe- 
lis" (Dzwonek) i rolników — pod nazwą 
„Ukininkas” (Rolnik). į 

Uwadze PKO 
į Czerwenego Sztralla 

Pisaliśmy już dwukrotnie o obrzydli. 
wej wyrwie, jaką widzimy między nowym 
gmachem P. K. O. i Czerwonym Sztrallem 
Jakieś schodki, balkoniki, obrzydliwy mur, 
wszystko elegancko powleczone wapnem 
niby budynki gminne. utrzymywane przez 
gorliwego wójła. Przy pięknym gmachu 
P. K. O. szczerba ta wygląda okropn'e I 
należy się dziwić, jak nasze biuro urba 
nistyczne mogło na coś podobnego po- 
zwolić. „A przecie jest to centrum miasta, 
być może stanie tu największy pomnik 

wieszcza w Polsce, jest to pryncypalny 
reprezentacyjny depłak wileński! 

Proponowaliśmy, żeby dziurę tę za 
słonić przynajmniej pnączami (to przecie 
jest niemniej modne dzisiaj od wapna), 
po wybudowanym rusztowaniu wino do 
tarłoby aż na szczył domów. Myślę, że 
nikt na tym by nie stracił, koszt tej „inwe. 
stycji” jest minimalny, wygląd ulicy znacz 
nie by się podniósł, jak również zyskało 
by znacznie wejście do Sztrallowskiego 
ogródka. 

Możeby jednak dało się coś zrobić 
Bądźmy choć po szkodzie mądrzy! Prezy- 
dent miasła wzywa do ukwiecenia balko. 
nów. Zasłońmy przynajmniej dziury. 

K. J. W 
DARTS SU TTT KET TE TEST RSTA A I IAEIENENI 

Na dnie morza 

Student i słudentka uniwersytetu w Miami studiujący zoologię, fotografują zwierzęta 

morskie na dnie morza, "a ai 

  

  

  

    

Już encyklopedii nCzy wiesz kto ta 
jest” redaktor „z notatnika” p. Wysz dał 
spokój. Naśladując prezesa Charkiewicza 
nabrał wody do ust i więcej łego łemafu 
nie porusza. Poparzył sobie palce. Swą 
przegraną niedzielno-świąteczny felietoni: 
sta usiłuje nadrobić „wycieczkami osobi» 
stymi”, : 

Od czwartku włącznie p.. Wysz zapi- 
suje codziennie moją osobą cały swój 
„notatnik* w „Kurierze Powszechnym” 
Musiałem dobrze zalać mu sadła 2a skė+ 
rę! Z początku znakomity pisarz J. Wyszo- 
mirski wynosił mnie na czoło literatów 
i dziennikarzy wileńskich Teraz podpo- 
rucznik Wyszomirski obrzuca mnie wyzwi- 
skami. Ty taki owaki i jeszcze inny. Na: 
weł kapral wstydziłby się podobnych wy- 
rażeń. A zdawałoby się w ogóle, że can 
podporucznik już kilkanaście lat temu o- 
puścił rosyjskie koszary. Być może kto 

był ofarmą w wojsku, ten chce „pokazać” 
co umie w cywilu. 

Autor jednego rozdzialu powieści, dru 
kowanego w całości po kolei w kilku pis 
mach, uczepił się mojej osoby jak Wysz. 

On mi nie tylko wymyśla. On mnia 
szpieguie, Wie w jakich sklepach kupuję 
kapelusze, o której godzinie bywam w 
cukierni Rudnickiego. Ja tu nie będę do 
ciekał kiedy i do jakich !okali uczęszcza 
p. Wyszomirski, 

Wysza interesuje nawet taki szczegół, 
jak obwód mojej głowy. — 65 centymet 
rów, taka wielka jest głowa Anatola Mis 
kułki — wydziwia. Ja tu nie będę pisał jaka 
część ciała u Wysza jest najbardziej re 
prezentacyjna, 

B. belfer Wyszomirski kpi z mej mło 
dości, Ja tu z jego już minionej młodości 
kpić nie będę. 

Reprodukowana fotografia ieroj pz aw lat Ray, że * pesa y nie miał on włosów nr. i 
ji łam była i młodość. "SERC BP 

. czego piszesz, żeś z bujną cz ech, Jurka ty. "A. Mikulko. 
A AAKAAAAAADAAAAAAAŁAAS ŁAŁ xe 

Teatr m. NA POHULANCE — t" 
- Dziś o godz. 4.15 po roł. 

JAN 
Ceny propagandowe 

© godz. 8.15 wiecz. 

WILKI W NOCY 
TYYYYYYYYYYYYYYTYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYTY 

Niadomości radiowe 
* PRZEMÓWIENIE WICEPREMIERA 

" INŻ. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO 
nadaje Polskie Radio. 

Staraniem Okręgu Śląskiego O. Z. N. Wi 
cepremier i Minister Skarbu inż. Eugeniusz 
Kwiatkowski wygłosi w šali Teatru im. Sta 
nisława Wyspiańskiego w Katowicach w 
niedzielę, dn. 24 bm. o godz. 10,30 odczyt na 
temat „Zagadnienia Polityczno-gospodarcze 
wpółczesnej Polski", 

Odczyt ten nadany będzie przez Polskie 
Radio tegoż dnia o godz. 19,40 

ODCZYT DYSKUSYJNY DLA RORZICÓW 
przez radio. 

Dnia 25 kwietnia o godz. 19,30 Polskie 
Radio nadaje dialog Róży Czaplińskiej pt. 
„Kiedy ambicja jest dodatnim czynnikiem 
wychowania”, Ambicja uważana jest za je 
den z najważniejszych motorów wychowa: 

nia. Rodzice pobudzają dziecko do pracy, 
do posłuszeństwa przemawiając do jego am 

bicji. Współzawodnictwo w klasie, wśród 
rodzeństwa jest celowo pobudzane przez wy, 

chowawców dla zdopingowania dzieci do 

"wysiłku. W wychowaniu poza ambicją sa< 

mego dziecka potężnym czynnikiem jest am 
bicja samych rodziców. Ciekawą tę kwestię 
na terenie wychowawczym omówi. prelegent 
ka. 

TANIE. CZYSTE i CICHE 
W HOTELU ROYAL 

Warszawa Chmieina 31 
Dla pp. waze „Kurjera Wileńsk,* 
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—- KOLUMNA L 
pod redakcją Józefa Maślińskiego 

_POE O POEMACIE 
   

1, 
Edgar Ellan Poe należy do najdziw. 

niejszych postaci liferatury wszechświato 
wej, Jego życie, jego dzieła, jego zmys 
łowość są uderzające nawet w” wymia- 
rach ogólnoludzkich, cóż dopiero jeśli 
wziąć pod uwagę kulturę i literaturę ame 
rykańską. Tam jest on fenomenem niez 
wykłym na tyle, że człowiek dzisiejszy 
dopiero uprzytomniwszy sobie ówczesną 
Amerykę, która nie zdążyła jeszczu zer 
wać tylu nici z kulłurą europejską może 
zrozumieć zjawienie się jego właśnie na 
gruncie amerykańskim. Miarą - wielkości 
Poe'go jesł fakt, że tyle szkół literackich 
minionych i obecnych wydziera go sobie, 
usiłując wpleść jego imię w poczet włas 
nych pałronów i autenatów. Symboliści 
widzieli w nim protoplastę sztuki, jako 
wyrazu Duszy przez duże d,  formaliści 
mistrza „małej formy” (tł. j. noweli), fanta 
zjotwórcy" — pisarza, któremu nie łatwo 
dorównać konserwacją | rozmachem w 
operowaniu fantazją, który zresztą bodaj 
pierwszy usiłował ich słanowisko uzasad 
nić teoretycznie, ba, nawet realiści mog 
liby zgłaszać o niego prełensje, był on 
przecież twórcą tak populamej później 
noweli kryminalnej i w tym zakresie po 
zosłał realistą stuprocentowym, Wszyscy 
oni mają w tym sporze rację, ale nie o 
to nam w tej chwili chodzi, Był on przede 
wszystkim prawdziwym artystą, ło wys 
tarczy. 

2 
Jak wiadomo, Poe próbował przepro 

wadzić klasyfikację rodzajów liferackich 
pod względem ich absolutnej warłości. 
Najwyżej cenił on poemał, zaraz po nim 

— nowelę. Mniejsza, czy takie wartościa 

wanie ma rację bytu, faktem jest, że był 
on wielbicielem poematu. Zdawałoky się 
załem, że nasi swojscy głosiciele „odre 

dzenia epiki” zyskują w plebiscycie o to 
jeszcze jeden ważny głos Ponieważ jed 

nak zazwyczaj nie odznaczają się om 

pilnością i niechętnie zagłębiają się w 

puszczę historii literatury spełńmy za nich 

fę robotę. Oto parę cyłał: ?) 

„Uważam, że długi poemat nie 
istnieje. Twierdzę, że słowa „długi poe 
та — to sprzeczność sama w so- 
bie...". „Wartość poematu jest w pro 
stym stosunku do uwznioślającego prze 
życia, które wywołuje Ale wszystkie 
przeżycia skułkiem psychicznej koniecz 
ności są przejściowe. Ten stopień prze 
życia, kłóry mógłby dać poemalowi 

« prawo na tę nazwę nie może być utrzy 

  

Przypisy: 1) Epomania — wiara w „od- 
todzenie epiki", Zajmuje ona niepoślednie 
miejsce wśród nałogów i słabostek, grasują 
cych w naszym t. zw. „młodym* światku 
poetyckim obok „fantazjotwórstwa”, „auten 

tyzmu“, pseudoklasycyzmu, lumpenawangar 

dyzmu itd. Wiara ta, jak każda wiara, po 

lega na elemencie irracjonalnym, zakłada- 

jąc że skoro czytelnik nie może strawić 

krótkich utworów tego czy innego „młode 

go“ poety, tenże poeta powinien mu dawać 

rzeczy dłuższe i nawet bardzo długie. Na 

dobro epomanom zapisać należy, że nie zra 

żają się oni niczym, ani znikomością dowo 

dów „pro“, ani obfitością dowodów „cont 
ra”. Poprostu robią swoje. Możnaby było 
czuć do nich za to pewien szacunek, gdyby 

skutki ich: „roboty* okazały się choć odro 

binę bardziej namacalne. Niestety, tak nie 

jest. 

2) Wszystkie cytaty z artykułu E. A. 

Pce'go p. t. „Zasada poetyckości", opubliko 

wanego już po śmierci autora, w r. 1850-ym. 
3) Pół godziny czytania na głos. W ten 

sposób E. A. Poe wogóle mierzył utwory li 

terackie. Gdzieindziej dopuszczalne  maxi- 

mum dla poematu podniósł on do godziny, 
a dla nowełi — do dwóch godzin. Oczywiś 
cie, miara ta jest dosyć względna. Ciekawe, 

že dzisiaj zaczyna ona. odegrywać pewną 

rclę ze względu na rozwój radiofonii. 

4) Pomijając już kwestię „Iliady* uwagi 

powyższe nie są całkowicie przekonywują 
ce  Ceniąc nadewszystko w dziele sztuki 
jedność wrażenia uważał E. A. Poe efekty 
fabularne za rzecz drugorzędną i stąd, po 
dobnie jak u nas S. I. Witkiewicz nie wyso 
ko oceniał powieść. Aczkolwiek stosunek ta 
k: do powieści może budzić zastrzeżenia, to 

jednak sąd jego w zastosowaniu do poema 
tu epicznego wydaje się trafny i szczególnie 
Gziś, nabiera posmaku aktualności. 

J. R 
  

„KURJER“ (4429). 

  

  
  

Polskim epormeameoms 5) 
many w utworze większych lub mniej 
szych rozmiarów. Po wpływie, najwy 
żej, pół godziny *) przeżycie słabnie 
opada, budzi się niechęć — i poemału 
jako takiego więcej już nie ma”, 

„Bezwątpienia, dla wielu trudnym 
by było pogodzić przysiowie krytyków 
o tym, że „Raj Uiracony” należy z pr 
dziwem i czcią czyłać od początku do 
końca z całkowiłą niemożnością zacho 
wania przy czytaniu tego poematu wy 
maganego tym przysłowiem ładunku 
zachwytów, w rzeczyw:stości, wielkie 
ło dzieło można traktować, jako poe- 
łyckie tylko w łym wypadku, jeśli, nie, 
biorąc pod uwagę podstawowego wy 
magania wobec wszelkich dzieł Sztuki 
— Jedności (integralności), będziemy 
je rozpatrywali jako szereg niewielkich 
poematów. Jeśli dla zachowania Jedno 
ści przeczytamy ten utwór (tak, jakby 
się należało) jednym ciągiem — w re- 
zulłacie otrzymamy ciągłą zmianę wra 
żeń i osłabienie przeżycia... Z tego wy 
nikałoby, że ostateczny, bezwzględny 
efekt nawet najlepszego epickiego ut- 
woru, jaki tylko istnieje pod słońcem 
— równa się zeru, tak też jest w rzeczy 
wisłości, 

Co do „lliady” posiadamy, ješli 
nie absoluine dowody to w každym ra 
zie poważne względy, by przypušcič 
że pomyślana ona była, jako szereg 
utworów lirycznych; ale, jeśli przypu 
ścić zamiar epicki fo mogę tylko po 
wiedzieć, że dzieło ło oparłe jest na 
niedoskonałym poczuciu Sztuki. Współ   czesna epika, idąc za hipotetycznym 

Listy z kraju 

  

wzorem starożytnym jest tylko nieroz 
ważnym, ślepym  naśladownictwem 
Ale czas takich artystycznych nienor 
malności przeminął, Jeśli kiedykolwiek 
jakikolwiek długi poemat był rzeczywi 
'cie popularny, w co wątpię, to przynaj 

mniej jasnym jest, że nigdy więcej ża 
den długi poemat popularny nie bę- 
dzie” *). 

| wreszcie cyłata ostatnia: 

„e«mania epicka... (i. jj: myśl 6 
łym, że poezja dla nabrania wartości 
musi koniecznie być wielostowna 
przed pewnym czasem stopniowo u 
marła w świadomości ogółu naskutek 
powtarzania swej własnej bezmyślnoś. 

„ac 
€ 

Э; 
Cóż za wielbiciel poemału, który jest 

takim wrogiem epiki? Na pozór jaskrawa 

sprzeczność, Ale to sprzeczność pozor- 

na, winę ponoszą fu angielskie tarminy 

dziwaczne i niepodobne do nazw ludz- 

kich, jak wiele rzeczy angielskich. Tak 

samo jak „short stary” znaczy tyle, co 

nowela, a „nowel” — tyle, co powieść 

tak i odpowiednik w sensie lingwistycz. 

nym naszego terminu, „poemat” służy w 

angielskim do oznaczania utworów poe 

tyckich nawet nie wiele większych od e- 

pigramatu. Terminologia ta jednak w ni- 

czym nie podważa sensu : znaczenia wy- 
powiedzi Poe'go. 

Jerzy Baniewski. 

ERRA 

Antyżyciorysowcy 
W odłegłości tysiąca pięciuset sześćdzie- l 

sięciu siedmiu zasięgów ludzkiego spojrze 
nia ną wschód od jeziora podobnego jezioru 
Narocz — znajduje się Zakątek Błogości: 
kilka rozległych, nizinnych łąk poprzedzie 
lanych lysemi pagórkami i buremi jeziora 
mi ..przyczym jeziora te znajdują się w sta 

nie zaniku, z roku na rok coraz bardziej za 

rastają rzęsami cieni cichszemi od drżenia 
ust. ‹ 

Dostępu do Zakątka Błogości bronią brzóz 

ki karłowate pióra znanego w swoim czasie 

żeglarza wypraw fantastycznych. Edgara A! 

апа Poego. Brzózki te mają własność po- 

dobną roślinie rosiczce: są kleiste i przycią 

gają do siebie niektóre ciała żywe, np. cia 

ła urzędowe. Będąc pewny, że nie jestem 2 

ni ciałem urzędowym, ani ustawodawczym, 

ani redaktorskim — dotarłem odważnie do 

Zekątka Błogości, do tej ju żod paru lat ma 

ł» znanej siedziby sekty antyżyciorysow- 
tów. 

Na nizinach więc koczują porwani zapa 

tem swego założyciela ludzie rekrutujący się 

12 wszystkich warstw naszego społeczeńst- 

wa. Wszędzie widnieje regulamin, ułożony i 

poópisany przez założyciela, skromnie tytu 

łującego siebie Zalążkiem Zdrowej Idei. Rzu 

cają się w oczy co poważniejsze zakazy. 

„Światą trzeba się wyrzec, krewnych tak 
se: 

Nie wolno nawet śnić i marzyć o życio 

cysie jak pisanym, tak i mówionym... 

Nie wolno przyczyniać się do życiorysu; 

a więc: nie wolno pisać i wydawać wierszy, 

występować z inicjatywą, być założycielem, 

czułem sumieniem obywatelskim, sejsmogra 

fem nastroju mas (szczególnie inteligenci po 

winni się tego wystrzegać!), nie wolno być 

pionierem, dobroczyńcą, członkiem (zakałą 

takżel), poziomem i PIONEM... 

Nie wolno palić... 

Ghodzić stępa, brudzić na lewo... 

Nie wolno pamiętać swego nazwiska, 

imienia, miejsca i daty urodzenia, nie wol 

no pamiętać czyim jest się mężem, ojcem, 

czyją jest się ŻONĄ..." 
Wszędzie uwijają się niestrudzeni wy- 

znawcy we flanełowych fifraczkach (strój ry 

tnalny), Kieruje swoje kroki w stronę skle- 

tonej z desek kancelarii Zalążka. 

Zalążek Zdrowej Idei gromił właśnie jed 

nego ze swych wyznawców: 

— Skąd wiesz, że to twoja żona?! — wo 

tat do starszego wyznawcy, wskazując na 

młodą kobietę. : 
— Dobrze pamiętam, że przed laty z nią 

brałem ślub — upiera się starszy wyznaw 

ca — nie pozwolę, żeby zdradzała mnie... 

— A ty, moje dziecko, czy też pamiętasz, 

te jesteś temu oto poślubiona — zwrócił się 

Talążek do kobiety. 
— Bynajmniej, inaczej nie zdradzałabym 

go... > : 
— Aha, — podchwycił Zalążek — ona nie 

przypomina sobie, że jest twoją żoną! Idź-   cle więc w zgodzie! 

— & о co panu chodzi? — zwrócił się | 
d> mnie. с 

— Ja po wywiad, z prośbą o kilka słów... 
— Proszę — dobrotliwie zgodził się Za 

lążek. 

— Miejsce urodzenia — zacząłem stereo 
typowo. $ 

Nawet nie czyniąc žadnych gestów, ręce 
bowiem trzymał w fałdach flanelowego -fif 
raczka (w FFF), czynię ten skrót przez lek 
ką złośliwość, ponieważ antyżyciorysowcy 
skrótów także nie uznają), beztrosko zadu 
mał się: 

— Może tam, a może i nie tam... 

— A ile czcigodny Zalążek ma lat?" 

— Może tyle, a może i trochę więcej... 

— Nazwisko chyba wielebny pamięta? 

— Ewentualnie Pietrzak, ewentnalnie 

Kw'atkowski, ew. Wyborny, albo też Sałby 

czek, ewentualnie Malewski... 
— Może Grażyński — podpowiedziałem. 

— O, co to, to napewno nie, nie wytrzy 
małbym incognita! 

Zrezygnowałem z tego rodzaju wypyty- 
wania. Zapytałem o rozwój sekty. - 

— Antyžyciorysowcy rozwijają się powo- 
li. Adeptów poddaje się próbie. Najpierw pi 
szemy życiorysy adeptów na papierze, po- 
tem zaś na coraz mniej przyjaznym pisaniu 
materiale, na cegle, na drzewie, na korze, 

na piasku, wreszcie pisze się życiorys pal 
cem po wodzie (in aqua scribis)... jeśli pod 
czas pisania życiorysu po wodzie poddawa 
ny próbie nie wybuchnie żalem, znaczy, > 

jest już nasz... Prezes pewnej organizacji sie 
dem razy poddawał się próbie p Keck 
nie: póki opisujemy jego działalność na ce 

gle, na drzewie, na korze, jakoś to SU 
muje, ale jak tylko przygotowujemy SĘ do 
pisania patykiem po piasku — ROSI się 
szlochem, dostaje drgawek i mdleje, a dłuż 
sry przeciąg czasu. Prawdopodobnie będzie 
my musieli zniego zrezygnować. Tak głębo 

ko zdemoralizowały go gazety. 
* Nie łatwa nasza droga. Mamy PSO 

gów. Niedawno np. pewien  warszawianin 
wkradł się do naszego obozu i usiłował wy 
dać objęty tytułem „Czy wiesz kto to jest" 

zkiór listków koniczyny, zapisany życiory 
sami niektórych słabszych moralnie wyznaw 
ców. 

Albo też, proszę — i Zalążek pokazuje 
mi ulotkę — kolportowano między moimi 
ludźmi takie oto hasła: „Spędzisz szczęśli- 
we życie, uzyskasz miłość żony i dzieci, na 

piszwszy własny życiorys". 

Widzi pan, że nie po różach idziemy.„— 
zakończył Zalążek Zdrowej Idei. 

Czytelnicy znają prawdopodobnie dobrze 

książkę Janusza Mariusza dwojga imion 
Grzmot - Podskokowskiego p. t. „A ja wam 
mówię, że wasza kultura już wkrótce upad 
nie" (tak, właśnie, ten kuzyn Oswalda Spen 

glera „autora dzieła* Untergang des Abend 
landes“). Otóż jak wiadomo Janusz Mariusz 

Grzmot - Podskokowski, przepowiada na 

tychmiastowy upadek naszej zgniłej, zdege 
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Zródło sztuki węgierskiej 
Brak finansowych możliwości i słabo 

zcrganizowana propaganda spowodowały, że 
bogata sztuka węgierska, tak współczesna 
Jak i dawna, jest nieznana za granicą. Źró- 
dla tych braków należy szukać w układzie 
samego życia narodu węgierskiego, który 
przez długi czas po wielkiej wojnie zmuszo 
xy był budować mozolnie swą samodziel- 
ność gospodarczą. Sztuka w tym czasie zmu 
szcna byla ustąpić miejsca tym zagadnie- 
niom zajmującym ogół. Chowała się więc w 
pracowniach artystycznych, czasem można 
było oglądać ją na wystawach lokalnych lub 
wędrownych, nie miała jednak okazji wyjść 
poza granice. Jakkołwiek nie sprzyjające 
były warunki, sztuka ta istniała, kwitła, wy 
rastała, idąc śladem starszych pokoleń. Sta- 
wała się aktualną w atmosferze współczes 
rego stulecia. Sztuka ta nie utraciła jednak 
nic ze swego charakteru węgierskiego, prze 
ciwnie podkreśliła go jeszcze bardziej prze- 
twarzając wszystkie obce wpływy. 

Stało się to dzięki wspaniałemu źródłu 
sztuki — Akademii Sztuk Pięknych w Buda. 
peszcie, która od-roku 1871 kształci artystów 
w kierunku narodowym. Obrazy i rzeźby, 
które znalazły się poza granicami Węgier, 

spotykały się z wielkim uznaniem, odnosiły 

nebywały sukces dzięki swemu narodowe- 

mu charakterowi, tchnął z nich bowiem spe 

cjalny duch węgierski, duch narodu, który 
w Europie środkowej sam, opuszczony wal 
czył z życiem i zaborcami przez blisko ty- 
siąc lat. 

Akademia Sztuk Pięknych  (Orszagos 
Kepzómiiveszeti Fóiskola) od swego założe 
ria stoi na poziomie europejskim. Uczą tu 
zawsze najwybitniejsi ariyści, którzy niejed 
nckrotnie spędzali lata całe na innych Aka 

demiach, łącząc dogmaty obce z duchem wę 

gierskiej sztuki i węgierskiego artysty. 

Myśl założenia tej akademii podał wielki 
powieściopisarz, minister oświaty baron Jó- 
zef Eótvós (Otwósz jak Geothe). Śmierć 
przeszkodziła mu w wykonaniu swego pro- 

jektu osobiście. Akademia jednak została za 

łożona. Od roku 1876 po dziś dzień mieści 
s'e w gmachu, projektowanym przez L. Ra- 
uschera, przy najpiękniejszej w Budapeszcie 

ulicy Andrassyego. 

Nauka trwała początkowo trzy lata. Od 
roku 1886 kształci się nauczycieli rysunków 

przez cztery lata. Kierunek zmieniał się nie 

jednokrotnie wskutek reform. Od roku 1897 

wprowadzono oddzielny program dla artys 

tów i oddzielny dla nauczycieli rysunków. 

W rcku 1903 zorganizowano kurs wieczoro 

wy. Organizacja uległa radykalnej zmianie, 

kiedy w roku 1921 Akademia została uznana 

wyższą uczelnią pod kierownictwem rek- 

lora. Połączono wówczas w jedną Akademię 

Sztuk Pięknych i kształcenie nanczycieli ry 

sunków oraz prywatne szkoły, jak: Benczu- 

ra Lotza szkoła malarstwa, Stroble szkoła 

rzeźbiarstwa i Deak'a Ebnera szkoła dla 
pań uczących się malować. 

Pierwszym dyrektorem był G. Keleti 

(1871—1902), zaš dyrektorem działu artys- 

tycznego, wielki pedagog i artysta malarz 

Bertalan Szekely (1902—04); później pionier 
malarstwa pleinaire — Szinyei Merse Pal 
(1905—20); do tego rokn (1920) dyrektorem 
administracyjnym był Varadi Szilard. W r. 
1930 nastąpiło znowu kilka praktycznych 
refcrm. Kształcenie nauczycieli rysunków 
trwa odtąd pięć lat. Artyści kształcą się od. 

1—7 lat, oddzielnie w malarstwie i rzeźbiar- 

Stvie. Pierwszym rektorem Akademii i wiel 

nerowanej do szpiku (kości?) kultury i na 
redzińy nowej. 

Kto wie, może już ten czas nadszedł... 
może właśnie teraz ma głos Załążek Zdro 
wej Idei... 

Żegnaj Zakątku Błogości, serwus wyznaw 
cy we flanelowych fifraczkach! Jeśli wasze 

będzie zwycięstwo, proszę, pamiętajcie, że 

ja o was pierwszy przychylnie napisałem, że 

z pośród ludzi wam obcych ja pierwszy wa 

šzų przejąlem się nauką — — — niech mój 

przyszły BIOGRAF należycie to opisać ra- 

czy!!! 

Jan Huszcza. 

P. S. — Załączam zdjęcie. Podpis pod 
zdjęcie: 

„Na tle kancelarii Zalążka Zdrowej 
Idei autor niniejszego reportażu i kiiku 
antyżyciorysoweów. Dwóch z nich trzy- 
ma olbrzymią rybę, którą my nazywamy 
sumem i bardzo chętnie konsumujemy, 
a oni nazywają cietrzewiem synchronicz 
nym i używają jedynie do ozdabiania swo 
ich kobiet. — Prosimy zwrócić uwagę na 
charakterystyczny szczegół: wszyscy, nie 
wyłączając nawet autora reportażu, ma 
ją po dwie nogi”. J. II. 

Przyp. red. — Niestety, wzgląd na oby- 

czajności publiczną powstrzymuje nas cd 

opublikowania tego zajścia. Zawiedzionych 

czytelników kierujemy do Autora, który nie 

bawem wróci do Wilna i chętnie (za cenę 

pół czarnej) zaprodukuje się z tej, fotogra 

ficzno - życiorysowej strony.   

kim jej reformatorem był znakomity esteta 
K Lyka (1921—23). Następnym, wielki im- 
Fressionista, artysta—malarz I. Csok (Czok) 
(1923—25); wreszcie znakomity artysta, two 
rzący przeważnie typy w strójach narodo- 
wyck O. Glatz (1925—27). Z małą przerwą 
od roku 1927—35 rektorem pozostawał zna 
komity filozof — pisarz z grupy artystów z 
Nagybanya (gdzie powstała pierwsza szkoła 
artystyczna i gdzie kształcili się wówczas 
nawet polscy artyści, Krzyżanowski, Homo- 
laczj — I. Reti, Od roku 1935 do 1937 A. 
Berkhard, a obecnie A, Megyer Meyer, pe- 
dzgog, subtelny artysta i znawca przemysłu 
artystycznego, jest rektorem Akademii. Wła 

Śnie A. Megyer Meyer i prof. E. L. Barański 

wpoili słuchaczom swoim mnóstwo zasad 

według których uczy się młodzież rysunków 

prawie we wszystkich szkołach na Węgrzech 

W tym kryje się właśnie cały efekt wy- 

stawy węgierskiej na kongresie paryskim dla 
nauczycieli rysunków, który odbył się w ro 
ku ubiegłym, gdzie Węgry otrzymały „grand 
prix" za systematyczne zilustrowanie zajęć 

artystycznych Akademii Sztuk Pięknych w 

Budapeszcie. Między innymi powzięto tam 

uchwałę, że w roku 1940 kongres ten odbę- 

dzie się w Budapeszcie. Tu każdy uczestnik 

kongresu będzie mógł przekonać się o tym, 

że to, co widział w Paryżu, to nie szumna 

reklama, lecz prawie istotna, którą oglądać 

mcże codziennie na lekcjach rysunków w 

szkołach węgierskich. 

Tegoroczna wystawa na zakończenie ro- 

ka szkolnego, zainteresowała szeroki ogół 

odbiła się głośnym echem w prasie i prze- 

kcnała każdego, że Akademia Sztuk Pięk 

nych w Budapeszcie stoi na poziomie euro- 

peiskim. To wszystko, czego żądano na kon 

gresie paryskim, tu właśnie od lat kilku sys 

tematycznie się przeprowadza. Akademia, let 

nie ośrodki artystyczne związane z Akade- 

mią (Szolnok, Gódólló, Miskole, Pecs, Mo- 

kacs, Balaton itp.) oraz stypendia w akade 

miech zagranicznych (Collegium Hungari- 

cum w Rzymie, Londynie, Berlinie) są po 

ważnymi źródłami sztuki węgierskiej. Sztu- 

kę. jak niemniej jej źródła powinni wyko 
rzystać współcześni artyści polscy, tak, jak 
kiedyś korzystali z nich Krzyżanowski, Ho- 

majacz; a przecież wówczas, dziś na wyso= 

kim poziomie stojąca uczelnia węgierska, 

nosiła jeszcze „dziecinne buciki”. 
Tibor Csorba. 

ENTER TOTO С ООИИЕНЫИчНЯ 

Uwzegz! — Teatr 
kukiełek 

Teatr kukiełek państwa Badow- 
skich pamiętamy z doskonałych 
przedstawień w roku ubiegłym. Te- 
raz jednak ambitni realizatorzy prze 
ścignęli znacznie to, czego normalnie 
po takim teatrzyku można się spo- 
dziewać. Ich inscenizacja pt. „Dżun- 
gla*, oparta na arcydziele Kiplinga 
zasługuje na bite komplety nie tylko 
dzieciarni, ale i dorosłych, — przy- 
najmniej tych wszystkich, którzy tu- 
bią np. filmy rysunkowe, a we wdzię 
cznej pamięci mają lekturę książek 
Kiplinga o mądrych zwierzętach. Od 
kładając obszerne omówienie tej at- 

rakcyjnej imprezy do jednego z naj- 
kliższych odcinków, śpieszę z infor- 
macją, dla wszystkich dzieci od lat 
6 do 60: — teatrzyk państwa Badow- 
skich nie gra codzień, ale gra dziś, w 
niedzielę o godz. 4 (16-ej) w lokalu 
szkoły powszechnej przy rogu ulie: 
Trockiej i Zawalnej. jim. 

P. S. — Sprostowanie do felietonu „Fa- 

bryka bogów...* — Wbrew opinii moich wro 

gów zaznaczam, że napisałem: 1) — (muzy- 

ka do „Orestei') specjalnie skomponowana 

(nie — skomplikowana); 2 — (makiety) ule 

pione z tektury (nie — ulepszone); 3 — (p. 

Wagner podmalowuje brązowe tarcze) żeby 

wyglądały na bronzowe (a nie na masło 

maślane); wreszcie 4 — „Prof. Srebrny, głó 

wny rzecznik, można powiedzieć ambasador 

i antycznej Grecji minister w Polsce pełno- 

mocny“ (a nie — „autentycznej” itp. abra- 

kadabry, z których różnymi jak widać dro 
gami urabiają mi wrogowie jaknajgorszą 

spinię!). Tyle w imię prawdy! „, jim. 

„PION“ Nr. 16 
zawiera m. in. Olgierda Górki „O ojcostwo 

pelskiego rewizjonizmu“, Stefana Kawyna 

„Tropami wielkości”, Jeromira Ochęduszki 

„Pani z latarnią i pan z biblią“, Stefanii 

Podhorskiej Okołow „Krytyka teatralna czy 

Lteracka', Konrada Winklera „Malarstwo, 

grafika, metalo-plastyka*, Karola Irzykow 

skiego „Apel do Witkacego”, utwory poety* 

ckie Zbigniewa Bieńkowskiego „Miasto* # 
Guillaume Apołlinaire'a ,„Loreley* (w prze 
kładzie Romana Kołonieckiego), oraz rubry* 

ki stałe: przegląd prasy, kronikę zagranicz 
ra i inne. : т  



„KURJER” [4429]. 

Turystyka w Nowogródczyźnie 
Z działainości Polskiego Tow. Krajcznawczego w Baranowiczach 

nie, któr adały dość poważne rezultaty ! Reytana. Posianowiono również utworzyć Odbyło się ostatnio wałne zebrafiie 
członków oddziału Polsk: Tow. Ksajozn 
w Baranowiczach pod przewodnictwem 
prezesa Tow, Floriana Podleckiego. Od 
dział baranowicki Tow. liczy obecnie 478 
członków i pod względem intensywności 
pracy zajmuje pierwsze miejsce w Polsce, 
po oddziale w Warszawie. 

Tow. Krajoznawcze w Baranowiczach 
rozpoczęło działałność 23 marca 1933 r. 
i podczas swego istnienia przechodziło 
różne fazy, Dopiero w osłatnich paru la- 
tach doszło do pełnego rozkwiłu. Towa- 
rzysiwo rozwinęło ożywioną działalność 
na ferenie powiatów  baranowiskiego, 
nieświeskiego i stołpeck'ego, gdz'e po 
wsłały samodzielne oddziały. Dobrze 
funkcjonują koła Tow. w Klecku, Mirze, 
Horodyszczu, Lachowiczach i Mołczadzi 
ustanowiono ponadto delęgałurę T.wa w 

Horodzieju. : 

WYCIECZKI. 

W roku sprawozdawczym Tow. zorga- 
nizowało 4 wycieczki, 2 do Wilna pocią- 
gami popularnymi, w których wzięło u- 
dział około 1200 osób, 1 cio Pińska i do 
Warszawy na podstawie indywidualnych 
kart uczestnictwa, w których wzięło udział 
około 550 osób. 

Tow. przyjęło 4 wycieczki z różnych 

miejscowości Polski i około 220 osób tu- 
rystów indywidualnych, 

Dla „pomieszczenia wycieczkowiczów 

Tow. utrzymuje własne zbiorowisko tury- 
styczne, mieszczące się przy ul. Żwirki 
Nr 14, gdzie może pomieścić około 30 
osób. 

Członkowie Tow. wykorzystali w rokt 
1937 z górą 1000 biletów turystycznych 
na 1000 i 2500 klm. Przy oddziale istnieje 
również poradnia wycieczkowe, która u- 

dzieliła ponad 1500 porad. 

DOROBEK TOW. 

Dowodem intensywności pracy Tow. 

jest również jego dorobek majątkowy, 

który ulokowany jest częściowo w schro- 

nisku I w eksponałach w regicnalnym 

Muzeum Pow, w Baranowiczach. Oblicza 

ny jest ten majątek na przeszło 1.100 zł 

W "oku sprawozdawczym Tow. zakończy: 

ło prace nad drukiem przewodnika po 
szlakach:  Mickiewiczowskim,  Rejfnow- 

skim i Polesiu, koszą którego wyniesie ok. 

2.500 zł i który wkrótce ukaże się w sprze- 

daży. W roku sprawozdawczym zw'ększył 
się znacznie dorobek Tow. w majątku ru- 
chomym. Bilans roczny zakończono sal- 

dem dodatnim w wysok. około 2.100 zł. 

INNE PRACE. 

Zarząd Tow. przez swego przedstawi. 

cieła brał udział w Ogólnopolskim Zjeź 
dzie Delegatów Tow. Krajozn. w Bydgosz 
czy, w Zjeździe Turystycznym Ziem Półn. 
Wschodnich w Wilnie I Ziemi Nowogródz 
kiej — w Nowogródku. Następnie były 
dokonane objazdy propagandowe Tow 
podczas zakładani kół | delegatur w tere 
. A юЕ Чету 

      JA. PRZEZI 
BÓLE GŁOWY, 

ŻĄDAJĄC ORYGINALIYCH PROSZKÓW zn.rasa. 2, KOGUTKIEM 
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    2„›: PROSZKOW „MIGRENO-NERVOSIN“ TYLKO W NOWEM OPAKOWANIU 

TOREBKACH miamuczerce. 

  

  

w posici zorganizowania k'iku nowych od 
"działów i kół w pow, stołpeckim, n'eświe< 
skim i baranowickim. 

PLAN PRACY. 
W pierwszym rzędzie Tow. po:'ano 

wiło wysłać delegata-lustratora do wszys 

tkich placówek, kół i delegatur Tow. ce 
lem przeprowadzenia lustracji. Pastano- 
wiono placówki działające słabo pobu 
dzić do większej intensywności i założyć 
koła i delegatury w Połonce, Nowej My 

szy, Skojatyczach, Snowiu i innych miejs- 
cowościach. Poza tym postnowiono roze 
słać „Przewodnik po Nowogródczyźnie* 
do wszystkich oddziałów Tow. Krajoznaw 
czego i instytucyj turystycznych oraz im 
pokrewnych. 

Postanowiono również rozpocząć w naj- 
bliższym czasie sypanie kopca w Reyta 
nowie koło Lachowicz ku czci Tadeusza 

  

przy Tow. sekcje: muzealną, propagan dowo-iuryslyczną, monograliczną, narciar 
ską i kolarską, założyć koła Tow. przy 
średnich zakładach  naukowo-wychow., 
wciągnąć młodzież szkolną do zagadnień 
krajoznawstwa oraz poczynić słarznie o 
Przyjęcie pod zarząd Tow. Regionalnego 
Muzeum Pow. w Baranowiczach. 

WYBORY ZARZĄDU. 
Z kolei przystąpiono do wybóru no- 

wych władz Tow. Na prezesa ponownie 
została wysunięta kandyda!ura p. Podlec- 
kiego, który został wybrany jednogłośnie 
Poza tym zebranie uchwaliło pozostawić 
nadal dotychczasowy zarząd w składzie 
Pp.: Puzinowski Edward, inż, Aron Win 
nikow, Mojsiejenko Anatol, Zienkiewicz 
Jan, dr Szepo Bernard, Cudak Władys 
ław, Zarudny Włodzimierz i Trachłanberg 
Chania. : Wi. B 
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Wschód słońca — g. 3 m. 59 

Zachód słońca — g. 6 m, 35 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii USB 
w Wilnie z dn. 231Y. 1938r. 

Ciśnienie 763 
Temperałura średnia -- 8 
Temperatura najwyższa -L 10 
Temperatura najniższa ( 
Opad ślad : 
Wiatr południowy 
Tend.: bez zmian 
Uwagi: pogodnie, po poł. pochmumo 

   

NOWOGRÓDZKA 
— Odezwa p. wojewody. Wojewoda 

nowogródzki p. Adam Sekołowski zwró 
| eit się do mieszkańców Nowogródczyzny 

z apelem, by w dobrze zrozumianym inte 
resie zakrzątnęli się koło uporządkowania 
własnych podwórzy, śmietników, zlewów 
i parkanów. Zachęca przy tym do zakła 

dania kwiełników I sadzenia drzewek. 
— Samochód dla poczty. Podobno 

Urząd Pocztowy w Nowogródku ofrzyme 

w krótkim czasie własny samochód, któ 

rym odbierać będzie listy i przesyłk: bez- 

pośrednio w Nowojelni. Będzie to bardzo 
pożądana inowacja, bo dotychczas pocz 
ła rozwożona jest najczęściej zwykłym 
wiejskim wozem, co ze względów presti 
żowych w wojewódzkim mieście - „nie 
uchodzi”. 

— Bajeczki nowogródzkie. Mówią starzy 

ludzie, że niegdyś przywędrował do Nowo- 

gródką pewien bardzo energiczny pustelnik, 

cieszący się szczególnym nabożeństwem u 

różnych Magdalenek i ludzi wątpiących we 

własne siły. To też nic dziwnego, że popu 

larność pustelnika wzrosła w krótkim cza- 

sie tak dalece, że wszystkie jego życzenia 

spełniane były natychmiast z największą roz 

koszą i wiarą w odpuszczenie wszystkich 

grzechów. Zresztą, pustelnik ów był skrom 

ny w swych wymaganiach, jednakże niektó 

re z jego zacheianek były dość oryginalne. 

Zatecił naprzykład wszystkim właścicielom 

mieszkań powiększyć drzwi frontowe do roz 

miarów wrót zamkowych, wychodząc ze słu 

sznego założenia, że wobec Boga wszyscy 

obywatele są sobie równi. Oczywiście, życze 

  

LEON MOENKE 

Stawka o życie 
— Nie pamiętam, lecz można będzie to ustalić 

Halino! Czy masz kwity z internatu? Dawaj je tu! 
— Mam, mam — radośnie zawołała żona. 
„Może i lepiej jest, że nie mamy dowodów oso 

70) rzeczy z przechowalni internatu... i t, d., i t. p. 
Oglądał je uważnie i z zaciekawieniem. W miarę 

jak mnożyły się dowody naszego pobytu w Leningra 
dzie, twarz jego się rozjaśniała. Teraz dopiero zrozu 
miałem, o co mu : = 

„Sądzisz, że przyszliśmy z Finlandii — myślałem. 
— Na mylnym tropie jesteś, bracie"... 

Zauważyła to i żona, chętnie pokazując mu tó 

  

  

niu jego stało się zadość. Niezwłocznie spro 
wadzono tysiące murarzy, stolarzy, Ślusa- 

rzy kowali i żwawo zabrano się do roboty. 
Łaczęli od Rynku. Pod silnymi uderzeniami 
s.ekier, kilofów j łomów wnet rozwalono w 

drzazgi stare drzwi i zwiększono otwory od 
dachu do ziemi, wywalając miejscami z nad 

m'aru temperamentu całe ściany na miejsce 
kiórych wznoszono niebawem nowe. Cała o 

peracja przerobienia drzwi trwała załedwie 
tydzień, Termin ściśle został dotrzymany. 
Miasto zmieniło swój wygląd nie dopozna 
aa, jak w bajce. Jednakże niedługo cieszyli 
się ludzie tą inowacją, bo oto pewnego dnia 

pu:telnik nagle zniknął i do miasta przywę 

drował nowy jałmużnik o równie głośnej re 

kiamie. A jemu nie spodobały się drzwi ta 

kie szerokie i wysokie. „Cóż to —pówiada— 
jesteście słońmi, czy żyrafami, że pobudowa 
Lście sobie takie wrota?" 

Nowogródzianie mocno się zmartwili. Na 
leżało się liczyć z opinią zacnego jałmużni- 
ka, ale znowu przerabiać wszystko na wzór 

p:erwotny było ryzykownym, bo kto wie, 

jak długo będzie gościł ów jałmużnik? Po 

dlužszej naradzie zdecydowano zmniejszyć 
trzwi frontowe przez zamurowanie połowy 
o4 spodu i wybudowanie schodów. 

I dlatego właśnie część domów w śród 
m.eściu posiada przed frontowymi drzwiami 
schodki, które dzisiaj każe Magistrat znosić. 

Nie wiedząc debrze o co chodzi, niektó 

rzy właściciele kamienie (np. Izraelita), 

przypomniawszy sobie tę bajeczkę, rozrzu 

tnją owe zamurowania drzwi i znowu robią 

„wrota zamkowe”. Kaz. 

LIDOZKA 
— Niesolidność agenta czy ilrmy! — 

Stefan Walicki zameldował policji, że w 

dniu 17 marca rb- zakupił w firmie Emka 

Radio Warszawa” za pośrednictwem ager 
la firmy, Henryka Brejnaka, radioodbio! 

nik za 70 zł. na 15 raf pa 23 zł. 10 gr 
miesięcznie. 

St. Walicki osłałnio otrzymał pocztą 
od tej firmy umową, w której cytra 15 ra! 

  
  

Z polskiego Meranu 

  

Kwitnący krzew morelowy w Zaleszczykach. 
RERETTNET PTWP ZBIEC P YET TCO TOZOY SZ OOOOZZ KOCE AAOZCDSZE OTOOROOE 

została przerobiona na 10 rat, zaś suma 
rałalna 23 zł. 10 gr. na 34 zł. 60 gr. 

— Sprawa Wojcieszka w apelacji. — 
Antoni Wojcieszek niezadowolony z wy- 
roku Sądu Okr. w Lidzie w głośnej spra- 
wie przeciwko J. Duchnowskiemu złożył 
skargę apelacyjną. Termin rozprawy w 
Sądzie Apelacyjnym w Wilnie został wy 
znaczony na 10 maja. Wszelkie wnioski 
oskarżyciela zawarte w skardze apelacyj 
nej a domagające się powołania nowych 
świadków i dostarczenia nowych dowo- 
dów zostały przez Sąd Apelacyjny od 
rzucone. Skargę Wojcieszka w apelacji 
popierać będzie adw. Wiścieki, 

BARANOWICKA 
— Restauracja - Dancing „Ustronie* w 

Baranowiczach jest wytwórnią humoru i bez 

troskiej zabawy. Od dnia 1 kwietnia rb. nie 
licząc się z kosztami, zaangażowano znako- 
mity duet akrobatyczno - charakterystycz- 
no-choreograficzny: „Renee - Ri*, który 

swymi wykonaniami rewelacyjnymi wprowa 
aza w zachwyt najwybredniejszych. gości. 
Poza tym popisują się w charakterystyczn >- 
klasycznym tańcu ulubienica Warszawy 

Lusia Zabokrzyeka. Do dancingu przygrywa 
pierwszorzędny kwintet muzyczny z Pozas- 
nia pod batutą Kazimierza Smytry. Początek 
c godz. 21. Na wyżej urozmaicony prozram 

szam miłych gości 
tak z (7) M. Kowalski. 

ŚWIĘCIAŃSKA 
— BÓJKA NA ZABAWIE. We wsi 

Koreniały, gm. klemieliskiej, podczas od 

bywającej się zabawy na ile zemsty oso 

bistej został pobity drągami Bolesław Łoś 

zam. we wsi Bujki, gm. żukojńskiej, przez 

Ignacego Cejkę i innych mieszkańców wsi 

K g 
Łoś doznał ciężikch obrażeń. — Umie 

szczone go w szpitalu. 2 
— ZLIKWIDOWANIE SZAJKI ZŁO- 

DZIEJSKIEJ. 17 bm. zatrzymano Kazimie- 

rza Rogajszysa, poszukiwanego za kradzie 
że na terenie powiatów święciańskiego I 
brasławskiego. Rogajszys podał, że u- 
dział w kradzieżach brali: Klementij Za 
charow — w. Kuklany, Adolf Szale — 
w. Warkaciszki, Jan Slemienas — w. Go- 
dziszki, Fila; Saweliew — w. Miechowsz. 
czyzna, gm. hoduciskiej i Mieczysław Cha 
lecki — w. Dziaugłny, Stefan Krupienin — 
w. Dziaugumy, gm. komajskiej 1 Wasyli 
Kudraszonek — zašc. Orgidowo, gm. pod 
brodzkiej. Podejrzanych zatrzymano, a 
podczas rewizji znaleziono u nich rzeczy 
pochodzące z kradzieży i poznane przez 
poszkodowanych. Zatrzymanych skierowa 

no do sądu grodzkiego w Święcianach 
  

Lubień Wielki — Zdrój koo Lwowa 
NAJSILNIEJSZE WODY SIARCZANE I BOROWINOWE W EUROPIE. 

Leczy najcięższe choroby stawów, reumatyzm, cukrzycę i t. p. 
Tani sezon Od 1 maja do 15 czerwca. 

Plaža pływalnia — basen z wodą przepływającą 
zbudowany wedle najnowszych wzorów technicznych. 
słoneczna i 

właściwie chodzi... 

Ryczałt 14-dnlowy od 127 zł. 

    

  

  

WILEJSKA 
— KOP urządza święcone w szkołach 

Oddziały KOP stacjonujące w Wilejce or: 
ganizują ostatnio święcone dla najbied- 
niejszej dziatwy szkolnej. 

W szkole powszechnej w Wilejce świę 
cone odbyło się przy udziale przedstawi 
ciela KOP, żołnierzy, Rodziny Wojsko. 
wej, grona nauczycielskiego i 120 dzieci 
W przestronnej, pięknie wykończonej i 
umeblowanej przez wojsko w ub. roku 
sali zasiadła dziatwa do wspólnego posił 
ku. 

Przedstalwiciel KOP podzielił się 2 
dziećmi święconym. Dziatwa i rodzice 
serdecznie dziękowali wojsku za opiekę 

Święcone w przygranicznej wsi Socze 
wce odbyło się w drugi dzień świąt. 

W niedzielę KOP będzie podejmował 
szkołę w Kurzeńcu i strzelczyka w Wilei 
ce, a w poniedziałek szkołę w Iliszezewi 

czach. W: R. 

POLESKA 
— 591е Komitety zbiórki na F. O. N 

Ze względu na to, że dołychczasowa ak 
cja zbiórki na FON miała przypadkowy 
i okresowy charakter, starosta piński p. K. 
Łyszczowski wystąpił z inicjatywą powo- 
łania do życia stałej organizacji, która za- 
jęłaby się gromadzeniem środków mate 
rialnych oraz przeprowadziła zbiórkę od- 

padków metali i innych, które mogą być 

zużytkowane dla celów obrony kraju, 
W tym celu zwołane zostało zabranie 

organizacyjne, w którym wzięło udział ok 

50 osób. Do Powiatowego Komiteiu zo- 

stali wybrani pp.: starosta K. Łyszczowsk!, 
zj e S. Sztarejko, prez. J. Ołdakow- 
ski, dyr. J. Kubecki, dyr. Bogucki, 
S. Mercik, insp. B. Bartnicki, ke T. EE 
niewicz, ks. ks, dziekani rz.-kat. i prawosł., 
prez, K. Skirmunit, prez. T. Dołęga-Kamiń- 
ski, sędzia D.użniewski, przedstawiciel pa- 
lestry i K. Bartniczek. 

— Kosztem 1.000.000 zł stanie 13 szkół 
pomników w pow. pińskim. Onegdai od- 
był się w Pińsku zjazd wójtów i sakreta. 
rzy gm'n. pod przewodnictwem starosty 
Łyszczkowskiego. Omawiana była sprawa 
technicznego wykonania budowy 13 szkół. 
pomników na terenie powiatu.  Koszta 
tych budowli określane są na 1.000 000 zł, 
z czego skarb państwa udziela 400.000 zł 
Kierownictwo budowy obejmuje referat 
budowlany wydziału powiatowego. Już 
są gromadzone materiały budowlana, wo- 
bec czego trzeba oczekiwać rychłego roz 
poczęcia robół, Część projektowanych 
szkół ma być odana do użytku jeszcze 
w roku bież. 

©opierajcie pierwszą w Kraju Śpół- 
dzielnię Śrzeciwgruźliczą w powiecie 

wileńsko - trockim ! 

nentów. 

— Towarzyszu! — macie przecież spis abonen 
tów — zwróciłem się doń wówczas. 

— Nie, nie posiadam. 
„Ależ to iście sowiecki bałagan — pomyślałem — 

by, posiadając telefon, nie mieć w urzędzie spisu abo. 

— Może zadzwonicie w takim razie, towarzyszu, 3 

do biura informacji — dodałem głośno. SWĄ 
Zadzwonił. Lecz i biuro o tej porze było nie- 

    

bistych przy sobie" — pomyślałem. „Może ujdzie w 

ten sposób jego uwadze, że dowód mój wygasł 1 czer 
| Mea“ 

Żona sięgnęła do torebki. Wszyscy troje schyli 
usi się nad kwitem. Lecz jakiež bylo córa 

Ostatnia cyfra numeru była obcięta. 
, = Dajcie, dajcie mi ten kwit — wołał mimo to 

Bepistą, 

а „Był to dowód uiszczenia komornego do dnia 
Siejszego włącznie. Podaliśmy go. a 

— Zobacz, Halu, może masz jeszcze jakiś kwit 
& numerem telefonu? 
a = Pokażcie, pokażcie mi wszystko, co tam ma 

, — Proszę bardzo — į, odwróciwszy torebkę ku 
niemu, zaczęła wyjmować, podawać i chować z powro 
tem_najprzeróżniejsze papierki, które jej trafiały do 
rąk, lecz torebki ze swych rąk nie wypuszczała. 

— Proszę... odcinki na obiad... Proszę: kwit na   

czego sobie właśnie życzył. W ten sposób pokazała mu 

prawie całą zawartość torebki za wyjątkiem legityma. 
eji lektorki języków z Akademii Sztabu Generalnego 
Pamiętając bowiem 0 dekrecie z dn. 8 czerwca, bali- 

śmy się podsycić jego podejrzliwość. Z zapartym od 
dechem spoglądałem na zręczną grę jej palców pod 

jego uważnym spojrzeniem. W krytycznych momen- 

tach przychodziłem jej z pomocą wykrzykami: „O o! 
ten kwit!*.. i zasłaniałem ręką przed oczami gepisty 
otwór torebki, wyrywając z niecierpliwością i gorli 

wością papierek z rak żony. 

Wreszcie znalazł się i drugi kwit z numerem te- 

lefonu, lecz nie internatu, a instytucji, którą obsłu 

giwał. 3 

— Dajcie mi ten kwit! — i podszedł do telefonu 

pomimo zwróconej mu przez nas uwagi na niewłaści- 

wy numer. S 

Rzecz oczywista, iż nikt mu o tej porze na jego 

dzwonki nie odpowiedział. 
  

czynne. 
— Może w centrali telefonicznej będą wiedzieli 

numer tego telefonu — udzielałem mu wskazówek w 

dalszym ciągu. Lecz wszystkie próby połączenia się z 
internatem zawiodły. Nie kryliśmy naszego smutku 
z tego powodu, 

— Ubierajcie się — rzekł wreszcie, patrząc na 
nasze bose nogi. — Zaraz pójdziecie... 

W tej beznadziejnej wprost sytuacji na widok 
brudnych, zabłoconych nóg przeszył mię pomysł: 

— Poproszę o miskę z wodą dla umycia nóg — 
zwróciłem się doń najspokojniejszym w świecie to 
nem. 

Gepista osłupiał. 
— Przepraszam, lecz tego nie mamy. Gmach sta 

cji dopiero rozpoczęto budować. Tam będzie wszystko 
— rzekł po chwili. Zaskoczony, zbity z tropu całkowi- 
cie, patrzył na mnie ze zdumieniem. 

(D. e. n.).
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Kurjer Spertowy 

Dziś gramy z Pogonią 
Dziś nastąpi w Wilnie otwarcie sezo- | liczność i własne boisko. Jeżeli nie zo- 

nu tigowego. Pierwszy mecz piłkarski 
o mistrzostwo Ligi rozegrany z Pogonią 

ze Lwowa a WKS Śmigły ściągnie zapew 
ne tysiące widzów. 

Dobrze się stało, że pierwszą druży- 
ną ligową, która do nas przyjechała jest 
Pogoń ze Lwowa, mająca najbogałsze tra 
dycje sportowe, sięgające lat przedwojen 
nych. Drużyna lwowska w latach 1922, 
1923, 1924 i 1926 miała tytuł mistrza Pol. 
ski, a w latach 1932, 1933 : 1935 była wice 

mistrzem Polski, Pogoń lwowska jest dru- 
żyną pcd każdym względem zasługującą 
na uznanie. W r. ub. przechodziła okres 
załamania. O mały włos nie spadła z L.:gi, 
ale ostatnie mecze jesienne ją wyrato- 
wały. 

Gracze Pogoni lwowskiej w r. ub 
przez kilka tygodni gościli w Trokach, 
korzystojąc z gościnności Ogniska KPW 
w schronisku turystycznym W drodze pa- 
wrotnej z Trok rozegrali oni mecż towa- 
tzyski z nieligowym wówczas jeszcze skła 
dem WKS Šmigly. Wynik był remisowy 
4:4, Pogoń zademonstrowała jednak bar- 
dzo piękną grę. 

W niedzielę publiczność wileńska, któ- 

ra niewątpliwie będzie pragnęła zwycię- 
stwa WKS Śmigły, powiła tych spadko- 
bierców rodziny Kucharów, Baczów. Gar- 
bieni, Słoneckich i innych oklaskami. Dru- 

żyna Pogoni wystąpi w swoim najlapszym 

składzie na czele z: Albańskim, Matia- 
sem, Zimmerem, Sumarą, Jeżewskim, Wa- 
siewiczem i Lemiszką. Przed dwoma ty- 
godniami Pogoń pokonała Cracovię 2:1. 
W tabelce ligowej znajduje się ona na 
czwartym miejscu. Rzecz oczywista, że 

Pogoń dołoży wszelkich” starań, by z Wil- 
na wywieźć dwa cenne punkty i wywin- 
dować się jeszcze wyżej, ale czy to się 
uda Pogoni, to wielki znak zapytania. 

Drużyna WKS Śmigły ma za sobą pub- 

Bieg na przełaj 
Zapowiadane na niedzielę dwa biegi 

naprzełaj: pań o mistrzostwo Polski i Bieg 

Wyzwolenia Wilna zostały przez crgani- 
zatorów ostałecznie odwołane ze wzglę- |   

staną wykorzystane te dwa wielkie atuty, 
to trudno nam będzie marzyć o lepszych 
szansach. 

Wilnianie powinni grać  ofenzywnie. 
Więcej atakować i strzelać, a nie cofać 

się do tyłu i pod swoją bramką robić za- 
mieszanie. Przeciwnik, mający w dodatku 
większą rutynę, zawsze potrafi zamiesza- 
nie podbramkowe tak umiejętnie wyko- 
rzystać, że padnie goal. 

Bramkarz Czarski niech w dniu tym 
ma zimne, jak stal, nerwy. Niech gra przy- 
fomnie i spokojnie, a nie puści żadnej 
piłki. Obrońcy Zawieja z Grządzielem 
niech będą twardym murem. Linia pomo- 
cy niech dobrze kryje przeciwnika i w 
miarę możliwości jak najczęściej zasila 
piłkami napastników. Atak powinien być 
jak żywe srebro, a młody, jak beniam'nek 
Ligi. 

Ryzyko meczu jest wielkie. Trzeba 
zaryzykować i grać otwarcie, a nigdy de- 
fenzywnie. Grając defenzywnie w najlep- 
szym wypadku będziemy mogli tylko zre- 
misować, a Wilno z Pogonią powinno 
koniecznie wygrać. Trzeba grać do osłat- 
niej miruty, do ostatniego gwizdka sę- 
dziowskiego. Niech nikt z piłkarzy WKS 

Śmigły nie zazna odpoczynku. Niach to 
będzie mecz o wielką stawkę ligową. 

WKS Śmigły będzie w niedzielę fawo. 
rytem. Jeżeli jednak zagra źle, to publicz- 
ność wileńska, będąca zawsze obiektyw- 
na, potrafi należycie ocenić ewenłualne 

zwycięstwo Pogoni i pogodzić się z lo- 
sem przegranej drużyny. 

inauguracyjny mecz z Pogonią będzie 
jak gdyby piemierą piłkarzy wileńskich. 
Zanim więc podniesie się kurtyna i zan:m 
ła kurtyna po 90 minutach gry opadn'e, 
żyć będziemy nadzieją zwycięstwa. 

Stadion przy ul. Werkowskiej. Począ- 
tek o godz. 16.30. 

nie odbędzie się 
du na brak zgłoszeń. 

Do biegu pań zgłoszona zostala tylka 
jedna zawodniczka, a do biegu panów 
8 biegaczy. 

Niedziela na boiskach sportowych 
Program imprez niedzielnych jest -nastę 

pujący: 

W Warszawie. 

Na kortach Legii zakończenie meczu te 

m!sowego Polska — Niemcy. W programie 

pozostało single Hebda — Goepfert, Jędrze 

ож 5Ка — Enger i Tłoczyński — Dettmer. 

Na stadionie Wojska Polskiego mecz li- 

gowy Polonia — Ruch. 8 

W sali konferencyjnej Ministerstwa Ko- 

munikacji walne zebranie Związku Polskich 

Związków Sportowych. 

Na prowineji. 

W. Łodzi finały mistrzostw -bokserskich 

Polski i mecz ligowy ŁKS — Wisła. 

W Krakowie mecz ligowy Cracovia — 

Varta. f. 

W Chorzowie mecz ligowy AKS — War 
  szawianka. 

W Wilnie mecz ligowy Śmigły — Po- 

goń. 

W Poznaniu bieg „Kuriera Poznańskie- 

go“. 

W: Bydgoszczy kolarski bieg na przełaj o 

mistrzostwo Polski. 

Za granicą. 

W Nicei startują polscy jeźdźcy na mię 

dzynarodowych zawodach konnych. 

W Berlinie bieg przez Berlin z udziałem 

Fiałki. 

W Tallinie zapaśnicze mistrzostwa Euro 

py z udziałem Polaków. 

W Frankfurcie mecz piłkarski Niemcy— 

Portugalia. ы 

W Wiedniu mecz piłkarski Wiedeń — 

Budapeszt. 

  

SAMOZATRUCIE ° 
na tle wątroby 

Samozatrucie bywa przyczyną wielu do- 
legliwości (bóle artretyczne, łamanie w koś- 
cisch, bóle głowy, wzdęcia, odbijania, bóle 
w wątrobie, niesmak w ustach, brak apety- 
tu, swędzenie skóry, skłonność do obstruk- 
cji, plamy i wyrzuty na skórze, skłonność 
do tycia, mdłości, język obłożony). Truciz- 
ny wewnętrzne, wytwarzające się we włas- 
nym organizmie, zanieczyszczają krew, nisz- 
czą organizm i przyśpieszają starość. Wą- 

trcba i nerki są organami oczyszczającymi 
krew i soki ustroju. 20-letnie doświadczenie 
wykazało, że zioła lecznicze „Cholekinaza* 
H. Niemojewskiego jako żółcio-moczo-pęid- 
ne są naturalnym czynnikiem odciążającym 
soki ustroju od trucizn własnych. Bezpłatne 
broszury otrzymać można w laboratorium 
fizjologiczno-chemicznym „Cholekinaza* H. 
Niemojewskiego, Warszawa, Nowy Świat 5. 
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Najskuteczniejsze lekarstwo 
Sanatoria — źródło zdrowia 

Zakopane, 20 kwietnia, 

Wyludniło się Zakopane, opustoszały 

Krupówki. Przed Trzaską bezgranicznie znu 

dzeni dorożkarze w braku lepszego zajęcia 

prowadzą polityczne dyskursy o Anschlus- 

sie i namawiają każdego przechodnia, mają 

cego choć najmniejsze pozory, że jest „ce- 

prem" na przejażdżkę do Kuźnic. Tylko wy 

żej, w górach, siedzi jeszcze garstka zapalo 

nych amatorów firnu, no i po sanatoriach 

odbywają swój smutny stage gruźlicy. Ci są 

Zakopanemu najwierniejsi. Czy lipiec czy 

grudzień, wieje halny czy jest cudowna po 

gcda — oni zawsze jednakowo, jak w zegar 

ku. kręcą się w trybach sanatoryjnego ży 

cia. Czy tu czy gdzieindziej, wszędzie jest 

tak samo, wszędzie są werandy na których 

cierpliwie chwyta się w podarte płuca godzi 

ny i dnie życia, wszędzie są termometry, na 

ksórych wypisuje się wyroki Śmierci fub uła 

skawienia. A jednak skołatane, zmęczone ser 

ca tłuką się rytmem nadziei, wyświetla się 

przed oczyma barwny film normalnego ży- 

cia. 

  

„Sanatorium „Odrodzenie 

„Pokądże po Świecie będzie się tłuc, co 

wiosna, co jesień ze szczątkami płuc?* — 

na szerokich werandach leżą równiutko lu 

dzie — bolesne znaki zapytania. A odpo- 

wiedź nie nadchodzi tak prędko. 

Sanatoria zakopiańskie zawsze są pełne, 

nie ma nigdy w nich pustki, choć kończy 

się sezon. W' „odrodzeniu leżą młodzi ze 

szkół pochwyceni straszną dłonią choroby. 

U „Czerwonego Krzyża* dorośli, w „Nauczy 

cielskim“ ludzie których praca w szkole do 

prewadziła do takiego stanu, a „Akademie 

kim* — studenci — ofiary własnej nauki i 

nęcznych warunków życia. W innych jesz 

cze inni ludzie ale wszyscy podobni, wszys 

cv jednakowo nieszczęśliwi i spragnieni Ży- 

cia. Wszędzie na okolicznych pagórkach 

wzneszą się jasne Ściany tych smutnych do 

mów, gdzie nauka i człowiek walczy o zdro 

  

Sanatorium Związku Nauczycielstwa 
Polskiego 

we jutro. Poważny odsetek wśród tych pac 

jentów sanatoryjnych stanowią chorzy skie 

rcwywani tu przez różne Ubezpieczalnie. 

Własne sanatoria Ubezpieczeń Społecznych 

chociaż rozporządzają pokaźną ilością 

miejsc, nie wystarczają jednak na pomiesz 

czenie wszystkich chorych. To też nie ma 

sanatorium, gdzieby nie była większa lub 

mniejsza liczba chorych ubezpieczeonych, 

Sdzieby brązowa książeczka ubezpieczalni 

nie była dokumentem rekomendacyjnym. W 

niektórych, jak np. w „Odrodzeniu* w pew 

1ych okresach roku około 50 proc. pacjen 

tów stanowią ludzie, którym książeczka u- 

bezpieczeniowa zapewniła pobyt i kurację, 

« innych w zależności od pory roku prze 

bywa po kilka czy kilkanaście osób. | 

  

Sanatorium Akademickie. 

Kiedy się ogląda te werandy pełne wy 

niszczonych ludzi, pobojowiska okrutnej wal 

k' wydaje się, że nie ma na całym świecie 

groźniejszej choroby niż gruźlica, że nie ma 

ważniejszych zagadnień niż walka z nią. A 

w brudnych wilgotnych „izbach, w sutere- 
mach i na poddaszach jest jeszcze tylu ska 

'zańców, którychby uratować mogło najsku 

teczniejsze ze skutecznych lekarstw: prze-   czyste powietrze górskie. L. M. 

UL iki i alis iai TŽ 

Teatr Muzyczny „„LUTNIAS““ 

Dziš o g. 12 wpol. — Za siedmioma górami 
Ceny propagandowe 

o g. 4.15 PP е Lady Chic Ceny zniżone 

o g. 8.15 w. — Król włóczęgów Ceny zniżone 

Smiertelne zaczadzenie 
Ubiegłej nocy wydarzył się tragiczny 

wypadek przy ul. Bystrzyckiej 24, gdzie 

w mieszkaniu własnym znaleziono ZACZA- 

dzonego na śmierć 80-le!niego Wincen- 

tego Frąckiewicza. Stwierdzono, iż czad 

powstał na skułek przedwczesnego zamk 

nięcia szybra w napalonym piecu. (c) 

Skradii beczkę piwa 
Niecodziennego wyczynu dokonali 

„potokarze“ wileńscy. W czasie przewo 

żenia piwa browaru „Haberbusch i Schy 

le” ze stacji towarowej do składu browaru 

przy ul. Kopanica 12, skradli z wozu becz   kę piwa o pojemności 23 litry. (c) 

Król Leopold z córką 

Na zdjęciu król   belgijski Leopold ze swą córką Józefiną i bratem ks. Katolem, jadą na otwarcie wystawy w Gen!. 

Dwie ofiary harców 
mótocyklowych 

Wczoraj zanotowano w mieście dwa 
nieszczęśliwe wypadki, spowodowane nie 
ostrożną jazdą motocyklistów. 

Przy ul. Trockiej szybko jadący moto- 
cykłista najechał na 3-letniego Józefa Ho- 
łoto (Trocka 11), który doznał: ogólnego 
pofłuczenia. Zaopiekowała się nim pogo- 

„towie, 

W parę godzin później inny mofocyk- 
lista najechał na ul. Wielkiej na przecho- 
dzącą przez jezdnię 55-leinią D. Tajnowi- 

czową (Rudnicka 15), która doznała zła- 

manła obu nóg i ciężkiego uszkodzenia 

czaszki. Pogotowie ratunkowe przewiozło 
ją w stanie bardzo ciężkim do szpitala 

Św. Jakuba, (c) 

| DRACENA duża | 
szerokolistna 

sprzędaje się. — Wilno, Stalowa 3   

  

Do najpoważniejszych trudności w za- 

kresie, przyciągania turystów zagranicznych 

de Polski zalicza się na ogół powszechnie 

slan i ceny naszego hotelarstwa. Jak bo- 

wiem wynika z zestawienia, sporządzonego 

przez jednego z wybitnych naszych fachow 

<ów, specjalisty od zagadnień, związanych 

z „importem turystów”, ceny hoteli w Pol- 

sce stawiają nas pod tym względem w do 

syć niekorzystnym położeniu, w porównaniu 

ze stosunkami zagranicznymi. 

Cena pokoju z łazienką w hotelu 1 kate 

gorii wynosi przeciętnie za dobę: w Austrii 

od 16 do 18 zł, w Czechosłowacji od 11 do   13 zł, w Itaki od 10 do 15 zł, w Jugosławii 

9d 11 do 13 zł, na Łotwie od 10 do 13 

zł, w Niemczech (tzw. Registermark) — od 

  
  

EEST EEST TSS ЫГ 

i „NIEBIESKIE RÓŻE” į 
Tango — wyk. M. Fogg 

„TAKIE BLADE MASZ USTA“ 
Slow-Fox — wyk. M. Fogg 
„ZAKOCHANY ZŁODZIEJ” 
Slow-Fox — wyk, M. Fogg 

Najnowsze przeboje na 
najlepszych płytach 

„SYRENA 
Do nabycia we wszyskich sklepach 

muzycznych 

  

Żydzi wiłańscy 
protestują 

przeciwko triumfalnemu 
wjazdowi Hitlera do Wiednia 

W. dn. 21 bm. około godz. 23 podczas 
wyświetlania dodatku w kinie „Casino” 

doszło do demonstracji, zorganizowanej 
przez znajdujących się na sali Żydów. 
Mianowicie w chwili, gdy na ekranie po- 
kazywano triumfalny wjazd Hitlera do 
Wiednia I na powitanie jego wyrósł las 
podniesionych rąk, część znajdującej sią 
na sali publiczności (Żydz') zaczęli tupać 
i krzyczeć, zmuszając dyrekcję kina do 
zaprzestania wyświetlania dodatku. Na sa- 
li powstało zamieszanie, bowiem część pu 
bliczności (aryjskiej) zaprotestowała prza 
ciwko demonstracji i żądała wyświetlenia 
dodatku. Dodatek nle został wyświetlony. 

Bólka na uł. Wielkiej 
Wczoraj wieczorem na ul. Wielkiej 

wynikła bójka, w czasie której został do- 
tkliwie pobity niejaki Romuald Dowejkis 
z Nowej Wilejki. 

Dowejkis został klikakrotnie uderzony 
kastetem w twarz i głowę. Poszkodowa- 
nego opatrzyło pogotowie Dwóch awan- 
turników policja zatrzymała, tej 

Hotel EUROPEJSKI 
w WILNIE 

Pierwszorzędny — Ceny przystępne 
Telefony w pokojach. Winda osobowa 

  

Giełda zbożowo-towarowa 
Hlniarska w Wilnie 

z dnia 23 kwietnia 1938 r. 
Ceny za towar średniej handlowej ja- 

kości, za 100 kg. parytet Wilno, przy nor- 

malnej taryfie przewozowej (len za 1000 kg 

"-co wag. st. zał.) Ziemiopłody — w ładun* 
kach wagonowych, mąka i otręby—w mniej- 

szych iłościach. W złotych : 

Żyto I stand. 696 g/l 19,— 19.50 

„о ЗЙ с 670 , 18.25 18.75 

Pszanica I „ 7489 26.50 27.50 

Pa 550070855 25.50 26.50 

Jęczmień I „678/673, (kasz.) — — 

k Hs 60 16 WAS 

„ IM „6205, (past) 1575 16.25 
Owies I + - 46817 18— 18.50 

- I „45. 17.— 17.50 
Gryka 5688 $ 16.50 17— 

. „ 610 , 16.— 16.50 
Mąka żytnia gat. I 0—50% 31.— 32— 

ša „ I 0—65% 28.— 29.— 
„» „ П 50—65% 18.50 19.50 
» „- razowa do 95% 2050 21.25 

Mąka pszen. gat. I 0—50% 43,— 43.50 
BO „ I-A 0—65% 42— 4250 
. » 11 30—65% 3250 33— 
LEZ „ П.А 50—65% 23.50 24.50 
” * „ III 65—70% 20.— 21— 

» „  Dastewna 16.25 17.— 

„ zlemniaczana „Superior“ 32— 32.50 

> $ „Prima“ 31.— 31.50 

Otręby żytnie przem stand. 12.50 13.— 

Ofręby pszen. śred. przem,stand. 13.25 13.75 
Wyka 19.— 1950 
Łubin niebieski 12.— 12.50 

Siemię Iniane b. 90% f-co w.s.z. 43.50 44.20 
Len trzepany Wołożyn 1490.— 1530.— 

ё a Horodziej 1940.— 1980— 

ь Traby 1490.— 1530.— 

5 = Miory 1430.— 1470— 

Len czesany Horodziej 2120— 2160.— 

Kądziel horodziejska 1530.— 1570.— 
Targaniec moczony 770.— 810— 

» Wołożyn 940,—  980— 

Znamau SÓL MORSZAŃSIEA jest także w sprzedaży w paczkach 
na jednorazowe użycie. Cena 15 groszy. Żądać w aptekach i składach aptecznych 

„Nasze hotele są droższe od zagranicznych 
12 do 20 zł, w Szwajcarii — od 15 do 17 zł, 

na Węgrzech od 16 do 20zł, a w Polsce — 

06 16 do 23 zł Jest to rzecz tym bardziej rzu 

cająca się w oczy, iż hotele nasze, nawet 

pierwszorzędnej kategorii nie stoją często na 

wysokości zadania pod względem jakości do 

Slarczanych świadczeń i posiadanych urzą- 

dzeń. 

Wysokie ceny w hotelach polskich są w, 

pewnym stopniu usprawiedliwione wyjątko 

wo wysokim poziomem wszelkiego rodzaju 

podatków i świadczeń, płaconych przez hote 

larzy. Wszystkie bowiem świadczenia na 

rzecz samorządów, Skarbu Państwa itd. do 

Cnsdzą w szeregu konkretnych wypadków 

iznane hotele warszawskie) do 25 proc. 0+ 

gólnej sumy, jaką płaci turysta.
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Wizyta pary królewskiej 

  
Angielska para królewska prowadzi miłą rozmowę w kuchni biednego mieszczanina londyńskiego. 

  

KRONIKA 
WILEŃSKA 

Przepowiednia pogody wg PIM'a 
na 24 bm.: 

Słonecznie z przejściowym wzrosłem 
vachmurzenia w ciągu dnia. 

Po chłodnej nocy, dniem łemperału- 
ra około 12 C. 

DYŻURY APTEK: 
Dziś w nocy dyżurują następujące ap- 

teki: Cz. Nałęcza (Jagiellońska 1); S-ów 
Augustowskiego (Kijowska 2); B. Romec- 
kiego i M. Żelańca (Wileńska 8); B. i I. 
Frumkinów (Niemiecka 23); A. Rostkow- 

skiego (Kalwaryjska 31). : 
Ponadto stale dyżurują następujące ap- 

teki: Paka (Antokolska 42); Szanfyra (Le- 
gionów 10) i Zajączkowskiego (Wiłoldc= 

WARD ky ZOE 

"HOTEL 
66 

„ST. GEORGES 
w WILNIE 

    
Pierwszorzędny = Ceny przystępne 

Telefony w pokojach 

KOŚCIELNA 

— Dziś w kafedrze o godz. 9 J. E. Ks 
Arcybiskup odprawi Mszę Św. na intencję 
obrad i prac Polskiej Macierzy Szkolnej 

— Walne zgromadzenie wileńskiej pa. 
rafii ewangelicko-reformowanej. Dnia 24 
bm. przy ul. Zawalnej 11 m. 3, o godz 
18.30 w pierwszym terminie i o godz. 19 

w drugim terminie odbędzie się walne 
zgromadzenie parafii wileńskiej ewange- 
licko-reformowanej z następującym po 
rządkiem obrad: zagajenie i wybór pre 
zydium, odczytanie protokółu, sprawoz- 
danie delegatów z obrad synodu 1937 r. 
sprawozdanie z działalności rady kościel 
nej, sprawozdanie komisji rewizyjnej, dys 

kusja nad sprawozdaniem, uchwalenie pre 

liminarza na rok 1938-39, wybory a) do 
rady kościelnej, b) do komisji rewizyjnej 

©) delegatów do synodu 1938 r., wolne 
wnioski. т 

Bilans rady parafialnej przedstawia się 

w przychodach ok. 16.000 zł, w rozchó 

dach zł 9.000. 
Rada kościelna tą drogą uprasza pa- 

rafian o liczne przybycie, 

SA. (ii MIEJSKA. 
CE e plenarne posiedzenie 

Rady Miejskiej wyznaczone zdda na 26 
bm. Porządek dzienny zawiera oż 21 punk 
tów — są to przeważnie drobne sprawy 
© znaczeniu wewnęirzno-gospodarczym. 

— Szkoła dla niewidomych otrzyms 
ię im. Marii Strzemiūskiej. Jak się do 

adujemy, wladze miejsk'e w uznaniu za 
sług długoletniej kierowniczki specjalne) 
Publicznej szkoły powszechnej Nr 46 dle 
niewidomych (na Antokolu) Marii Strze' 
mińskiej postanowiły szkole tej nadać na 
zwę jej imienia. 

— Budowa foru kolejowego do Tar- 
ów Północnych. Magistrat postanowił 
nabyć pas ziemi przy ul. Legionowej. Na 
nabytym odcinku mają być rozpoczęte 

przy budowie toru kolejowego do 
terenów Targów Półncnych. 

WOJSKOWA 
w — Zarządzenie poboru rocznika 1917 

$eoraj w mieście rozplakaiowane zosta 
Y obwieszczenia wojewody wileńskiego   

powiadamiające o poborze głównym rocz 
nika 1917 oraz mężczyzn urodzonych w 
r. 1916 i 1915, którzy przy poborze w r 
ub. uznani zostali za czasowo niezdolnych 

do czynnej służby wojskowej (kat. B) 
Poza tym obwieszczenie szczegółowo «wy 
licza kategorie mężczyzn, którzy winni sę 

sławić się przed Komisją Poborową' oraz 
informuje o składaniu podań przez osoby 
mające uprawnienia do starania się o od- 
roczenie służby wojskowej, 

Jednocześnie wydrukowany został 
szczegółowy plan poboru głównego ni 
terenie Wilna. Komisja Poborowa rozpo 
cznie urzędowanie w dniu 10 maja. Po 
bór rocznika 1917  poirwa do 23 maja 
W terminie od 23 do 28 maja Komisja do. 
konywać będzie przeglądu poborowych 
urodzonych w latach 1915 i 1915, którzy 
w roku ub. zakwalifikowani zostali jako 
czasowo niezdolni (kał. B) oraz ochołni. 
ków urodzonych w latach 1918, 1919 \ 
1920. н 
 Komisja Poborowa urzędowač bedzie 

w lokalu przy ul. Ostrobramskiej 25 od 
godz. 8 z rana. * 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— 339 Šroda Literacka. Dnia 27 bm 

utalentowany pisarz, doskonały mówca 
Teodor Parnicki ze Lwowa, znany z zeszło 

rocznej „środy” — wygłosi odczył p. t 
„Wiek XX patrzy inaczej na średniowie- 
cze niż wiek XIX". Podstawą odczytu jesi 
dzieło Zofii Kossak o krucjatach na tle 

europejskiej literatury pięknej katolickie 

go humanizmu oraz problematyka , Nowe 

go Średniowiecza” (Bierdiajew). 
— Zarząd Koła Wileńskiego Z. O R 

podaje do wiadomości swych członków 

że 26 bm., o godz. 18, będzie wygłoszo- 
ny dalszy ciąg odczytu przez dra Wale 

riana Charkiewicza pt. „Samoobrona Lit- 

wy | Białorusi”. Wstęp wo!ny, goście mile 

widziani. 
Zwyczajem lat ubiegłych, w lokalu 

własnym ZOR organizuje 30 bm., o godz. 

21 „Święcone”, a po „Święconym” o g 

23, zabawę łaneczną. 

— 2 bm. odbędzie się kolejna zeb 

rnie komisji porozumiewawczej związków 

pracowników w Wilnie w lokalu Zw. Pre 

cowników Skarbowych przy ul. W. Pchu- 
lanka 14 o goz. 11 rano przy udz'ale p 
posła Pacholczyka, przedstawiciela Cen 
'tralnej Komisji porozumiewawczej w Wat 
szawie, 

— Ks. dr Józef Wojtukiewicz wygłos 
w poniedziałek dnia 25 kwietnia br. o g 
19 w Sali Sodalicyjnej (ul. Zamkowa 8) 

następny swój religijny wykład na temat 
„Źródło energii duchowej”, 

— Zebranie Zrzeszenia Lekarzy Abs 

u. S. B. Dziś w lokalu Miejskiego Ośr 

Zdr. przy ul. Wielkiej 46 o godz. 10 rano 

odbędzie się zebranie Rady Delegatów 
a o godz. 12 Zjazd Członków Zrzeszenia 

RÓŻNE 

— Wojewódzka Komisjn do spraw ko 

Ionij letnich organizuje kurs dla organi 
zatorów, klerownikėw I wychowawcėw ko 
lonijnych w. czasie od 5 de 14 maja rb w 

godzinach po południowych od g. 17 

do 19. е z > 
Kurs odbędzie się pod kierownictwem 

prof. dr. Stanisława Bujaka w lokalu Cen 
tralnej Pracowni Przyrodniczej (Zawalna 
Nr. 5). 

Podania o przyjęcie na kurs przyjmo. 

wane są w Urzędzie Wojewódzkim, pokój 

Nr. 25. 
— Z życia Wileńskiego Towarzystwa O- 

pieki nad Zwierzętami. W ciągu roku 1937 

członkowie Zarządu Towarzystwa przy u- 

dziale organów Policji Państwowej m. Wil 

na. dokonali w różnych punktach miasta   

113 lotnych Iustracji zwierząt domowych, 
ptactwa, nierogacizny, koni dorożkarskich 
i ciężarowych oraz przeprowadzono szereg 
inspekcji dziennych i nocnych, a mianowi- 
cie: zlustrowano koni 5744, bydła 140, ciela- 
ków 1251, trzody chlewnej 257, drobiu 1735, 
co wynosi ogólną ilość zlustrowanych zwie- 
rząt 9127 sztuk, 

Na winnych wykroczenia rozporządzenia 
Pana Prezydenia R. P. o ochronie zwierząt 
sperządzono karne doniesienia w ilośic 183, 
protekułów policyjnych 43, ukarano manda 
łowo 124 osoby na sumę zł 169, opieczęto- 
wano chudych koni 86. 

Przy tym Zarząd Towarzystwa powiada- 
mia, iż zawarto umowę z p. Dr Bakunem 

„Lecznica dla Zwierząt* przy ul. Ostrobram 

skiej 16, na warunkach uigowych, w celu 
stacjonalnego leczenia chorych zwierząt skie 
rowanych pisemnie przez pełnomocników 

Towarzystwa. 
Szczegółowych informacji i zapisy na 

członków Towarzystwa: przyjmuje Sekreta- 
iar Towarzystwa codziennie od: godz. 6—7 
wiecz. oprócz niedziel i świąt, przy ul. Os- 
trobramskiej 5 — Passaż 22. © > —— zę 

— Cukier dla pszczół. Wobec braku 
żywności w pasiekach, podwyższono nor 

mę przydziału cukru nieopodatkowanego 
do podkarmiania pszczół, po cenie zni 
żonej do 4 (cztery) klg cukru na jeden 
pień pszczół w roku 1938. Pszczelarze 
którzy ofrzymali już po 2 klg, mają moż. 
ność otrzymania dodatkowo jeszcze 'po 
2 kłg. Po cukier należy zwracać się do 
Okręgowych Towarzystw Organizacji 1 Kó 
łek Rolniczych swojego powiatu, bezpo. 
średnio lub przez kółka rolnicze i sekcje 
pszczelarskie. 

— Dziś w restaurecji „USTRONIE” 
Mickiewicza 24, wystąpią artyści teatru 

„Qui pro quo" Zofia Milewska, urocza 
pieśniarka i Leon Warski. Początek o 
godz. 24. 

TEATR i MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. 

— Dziś, w niedzielę dnia 24 kwietnia rb. 
— dwa przedstawienia: o godz. 4,15 po po: 
łudniu po raz 29 doskonala komedia wspėt- 
czesna Bus Feketego „JAN*, Ceny propa: 
gandowe. 

Wieczorem o godz. 8,15 „WILKI W NO- 
CY* — świetna komedia współczesna Tade 
u*za Rittnera z występem Celiny Niedźwie- 
ckiej i Stanisława Daczyńskiego. 

— ORESTEJA — Aischylosa, w tłuma: 
czcbiu prof. St. Srebrnego, będąca szczyto 
wą tragedią w. dziejach twórczości świato 

wej, stanowić będzie jedną z najpoważniej 
szych pozycji repertuarowych teatru wiłeń 
skiego. W Polsce tragedia ta w trzech częś. 
ciach grana była bodaj jedynie w Krako- 
wie, teatrach europejskich zaledwie kilko 
razy ostatnio w T- 1936 w Berlinie. 

Premiera ORESTEI zapowiedzianą jest 
na najbliższą sobotę. ' 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*% 
— Dziś o godz. 8,15 wiecz. grana będzie 

pełna pięknych melodyj, romantyczna ope- 

reka Frimla „Król włóczęgów, 
— Dzisiejsza popołudniówka, Dziś o g. 

415 zwolennicy humoru i dowcipu mile i 

n'ezapomnianie spędzą kilka godzin na ar- 

cywesołej operetce Kolla „Lady Chie*. 

—_ Teatr dla dzieci. Najbardziej atrakcyj, 

nym widowiskiem dla dzieci w sezonie bie- 

Łacym jest paśń fantastyczna p. t. „Za sled- 

micma gėrami“. Po akcie 4 będą rozlosowa 

ne między dziećmi książeczki PKO. Baśń 

„Za siedmioma górami" grana będzie dziś o 

godz. 12 w południe. ZA : 

Onegdaj, jak już pokrótce wczoraj do- 
nieśliśmy, odbyła się w Wilnie konferen 
cja zainteresowanych czynników, poświę- 
cona sprawie przyjścia z pomocą bezro. 
bołnym i uruchomienia szeregu robót in. 
westycyjnych. Jak się obecnie dowiaduje- 
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Starania o dodatkowe kredyty 
na zatrudnienie bezrobotnych 

o przydzielenie Wileńszczyźnie dodatko 
wych kredytów na roboty publiczne, 

W tym celu, jak słychać, onegdaj po 
konferencji wyjechali do Warszawy woje- 
woda Bociański i dyrektor miejscowegę 
Funduszu Pracy inż. Werczyński, my, w konferencji tej udział wzięli m. in 

wojeweda Bociański, przybyły z Warsza 
wy wicedyrektor Cenfrali Funduszu Pracy 
dr Paczyński, dyr. robót publicznych inż 

Pracy inż. Werczyński oraz radca Trocki 
Na konferencji po zanalizowaniu sytuacji 
I możliwości Wileńszczyzny w sprawie za. 
frudniania bezrobotnych postanowiono in 
łerweniować na terenie władz ceniralnych 

Minister Wyznań Religijnych o Oświes 
cena Publicznego podpisał w dn. 15 bm. 
postanowienie o otwarciu przy Uniwersy- 
tecie Stefana Batorego Państwowego Li- 
ceum Ogólnokształcącego im. Jana i. Ję- 
drzeja Śniadeckich o czterech wydziałach: 
klasycznym, humanistycznym, małemafycz 
GEEREWERESEA 

RADIO 
NIEDZIELA, dnia 24 kwietnia 1938 r, 
8,00 — Sygnał czasu i „Polonez wielkano 

ceny"; 8,05 — Dziennik poranny; 8,15 — Ga 
zetka rolnicza; 8,30 — Informacje dla ziem 
Północno-Wschodnich; 8,40 — Grają orkiest 

z Tarnopola: Reportaż wstępny — Nabożeń 

stwo — przemówienie wojewody tarnopols- 

k'ego — „Nie masz kraju nad Podhale", ап- 
dycja słowno-muzyczna; 11,57 — Sygnał cza 

su i hejnał; 12,03 — Poranek Symfoniczny; 

13.00 — W. pracowniach plastyków wileńs- 

kich — u Michała Rouby — felieton Kazi- 

mierza Kieniewicza; 13,10 — „Ze Zbaraża do 

Toporowa“ — fragment z „Ogniem i Mie- 

czem* Henryka Sienkiewicza; 13,30 — Muzy 

ka; 14,45 — Audycja dla wsi; 15,05 — „Ad- 

werdka wychodzi za mąż* — słychowisko 

w opracowaniu Edwarda Cikszy, w wykona 
niu zespołu „Kaskada*; 15,45 — „Zielony   Eryn* — reportaż Józefa Mierzwińskiego z 

iiustracją muzyczną; 16,05 — Recital forte- 

pianowy Mieczysława Horszowskiego; 16,45 

— „Amer — ponury cień pustyni* — opo- 

wieść mówiona; 17,00 — Podwieczorek przy 

mikrofonie; 17,55 — W przerwie: Chwilka 

Biura Studiów; 19,00 — „Kurocek i gaicek* 

suchowisko Aleksandra  Maliszewskiego; 

15,25 — Transmisja z II dorocznego biegu 

Raszyn — Warszawa o nagrodę Polskiego 

Radia; 19,40 — „W ogródku przed chatą* — 

wieczorynka z udziałem Ciotki Albinowej, 

w wyk. zespołu „Uciecha, poczem muzyka 

ludowa; 20,20 — Pogadanka; 20,30 Program 

na poniedziałek; 20,85 — Wil. wiad. sport.; 

20 40 — Przegląd polityczny; 20,50 — Dzien 

aik wieczorny; 20,58 — Transmisja fragmen 

tów meczu tenisowego Polską — Niemcy i 

wisd. sportowe; 21,45 — „Dwaj autorzy w 

poszukiwaniu tematu* — Wesoła Syrena; 
21.45 — Reportaż z'8 walnego zjazdu delega 

tów Federacji PZOO; 22,05 — „Opowieść o 

Wagnerze”; 22,55 — Ostatnie wiadomośc: i 

komunikaty; 23,00 — Koncert życzeń, 

PONIEDZIAŁEK, dnią 25 kwietnia 1938 r. 
6,15 — -Pieśń 'por.; 6,20 -- Gimnastyka; 

549 — Muzyka; 7,00 — Dziennik poranny; 

7,15 — Muzyka; 8,00 — Audycja dla szkół; 

8,10 — Przerwa. 

11,15 — Audycja dla szkół; 11,40 — „Czło 

wiek w rzemiośle"; 11,57 — Sygnał czasu 

! kejnał; 12,08 — Audycja południowa; 13,00 

-— Wiadomości z miasta i prowincji; 13,05 

Chwilka LOPP'u Kol.; 13,10 — Szybownict 

wo wileń skie; 13,15 — Koncert symfoniczny; 

14,25 — Fragmenty powieści „Soból i panna“ 

Józefa Weyssenhoffa; 14,35 — Muzyka po- 

pularna; 14,45 — Przerwa. 

15,30 — Wiadomości gospodarcze; 15,45 

— „Z pieśnią po kraju'* — audycję prowa- 

dz: Genadiusz Cytowicz; 16,15 — „Za cza- 

sów Biedermayera* — koncert; 16,50 — Po 

gadanka; 17,00 — Olbrzymie napięcie elek- 

tryczne — odczyt; 17,15 — Recital wioloneze. 

lowy Dezyderiusza Danczowskiego; 17,50 — 

Pogadanka i wiadomości sport.: 1810 — 

Skrzynka ogólna — prowadzi Tadeusz Lopa 

lewski; 18,20 — Koncert orkiestry wileńskiej 

pod dyr. Władysława Szczepańskiego; 18,40 

— „Droga do Daugiel* Zofii Bohdanowiczo- 

wej Fragment z powieści odznaczonej I na 

gredą na konkvrsie ksiągarni św. Wojcie- 

cha. Czyta autorka. 18,50 — Program na wto 

rek: 18,50 — Wil. wiad „sport. 1900 — Au- 

dycja żołnierska; 19,30 — Dyskutujmy: 

„Kiedy ambicja jest dodatnim ' czynnikiem 

wychowania" — dialog; 19,50 — Pogadanka; 

20.00 — Historia tańca; 20,40 — Dziennik 

wieczorny; 20.50 — Pogadanka; 21.00 — 

TOSCA — opera w 3 aktach Biacomo Pucci- 

niego; 22,50 Ostatnie wiadomośc: i komuni   katy; 23,00 Tańczymy; 23,30 Zakończenie. 

Zubelewicz, dyr. miejscowego Funduszu |- 

Liceum ogólnokszi 

Echa demonstracyj 
bezrobotnych 

Jak slę dowiadujemy w związku z og- 
fatnimi demonstracjami bezrobotnych, kie 
ku agiłaforów, którzy podjudzali bezros 
botnych, zatrzymano i przekazano do dyg 
pozycji władz sądowych. 

ałcące przy USB 
no-fizycznym i przyrodniczym. 
W nadchodzącym roku szkolń. 1938-34, 

będą uruchomione wydziały: humanistycz 

Egzaminy wstępne do Liceum   

ry wojskowe; 9,00 — Regionalna transmisja 

  

ny, matematyczno-fizyczny I zm cd 

о 
się w II połowie czerwca. Szczegóło 
termin będzie podany później. 

Popierajcie Dni Przeciwgruźlicze 
od dn. 14—30 kwietnia i od dn. 16—19 maja r.b. 

Kupujcie nalepki. 
A T TN NS TAS TSS TEST 

   Wszędzie | zawsze przyda się 
książka z 

Biblioteki Nowości 
Wilno, ul. Jagiellońska 10. Tel. 13-70. 

OSTATNIE NOWOŚCI — klasyczne 
literatura szkolna — naukowa. 

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

Kaucja 3 zł. 
Wysyłka na prowincję. 

Nasza Stotownia 
Wilnianie i Wilnianki, 

pamiętajcie o smakołykach, 
które czekają na Was od 

‚ 9. 1—9 м „Naszej Stołowni* 
Jagiellońska 3/5 m. 3 

    
  

  

      

  

„Czytając gazetę czy zwraca Pan 
uwagę na reklamę? 

— A wie Pan, przecież to jest nie. 

zawodny informator handlowy, cie« 

kawy i praktyczny, a wiadomości, 

czerpane z reklam, ułatwiają Panu 

wybór towaru i prowadzą do odpo. 

wiedniego źródła zakupu. 3 

Dlatego tež, rozsądny przemyslo+ 

wiec, troszczący się o popularność 
swych wyrobów, lub kupiec, który 

chce zdobyć liczną klientelę — re. 

klamuje się stale w „KURJERZE 

WILEŃSKIM", 
— To jest wierny i niezawodny 

sposób zdobycia klienteli.    

    

IRS 

ŻAPOKINAJCJI 
UCŁASZACH 

: | PE 

    

   
: į i R 

Roman Novzrro 
odnalazł sę 

HOLLYWOOD, (Pat). Znany aktor filmo 
wy Ramon Navarro, który przed trzema la- 
ty tajemniczo zaginął z filmowego widno- 
kręgu, zjawił się niespodziewanie w Hollys 
wocd. : 

Dziennikarze wypytywali głośnego w 
swoim czasie aktora o powody wycofania 
się z filmu, Novatro wyznał dziennikarzom, 
że uskładawszy znaczny majątek, oddał się 
życiu, które uważa za najlepiej odpowiada- 
jaće jego zamiłowaniom, mieszka na us- 

trcnnej fermie w górach z matką swą i sio- 

strą, i że studiuje filozofię jogów hindus«   kich. Ramon Novarro ma obecnie 33 lata. 

d
o
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Dziś premlera. — Póczątek o godz. 12-ej 
Najweselszy film sezonu. PAN| 
Filmm dia wszystkich? 

Rozkoszna czarodziejka ekranu DEANNA 

jako rozhukana, rozbawiona, figlarna 

ээ ЙР Е № $ 5 @ М АЙЕ КА << 
Qdział biorą: Herbert MARSHALL, chór chłopców wiedeń- 

skich, zespół harmonistów. 

Nadprogram; CZARUJĄCY DODATEK KOLOROWY 

Ulgi i bilety honorowe nieważne do odwołania. 

    

  

Uprasza się o przybycie na początki seansów punktualnie: 
12 — 2 — 4 — 6 — 8 — 10.20 

  

Dziś premiera. Początek o godz. 2-ej. Sensacyjny film, 
„pełen dynamiki i napięcia dramatycznego 

Prawo miłości 
Ojciec i syn walczą o serce jednej kobiety... 

Kin MARS | 
  

„KURIER” [4429]. 

CASINO | 

ALLAN JONES 
oraz Mouren O'Sulliwan i wszechświatowej sławy komicy Bracia MARX. — DODATKI 

Złota serla filmów polskich. Całe Wilno zachwycone fllmem HELIOS | Е В т @5 $ ” 

wg znakomitej powieści Maril Rodziewiczówny. Rewelacyjna obsada: St. Angel-Enge- 
lówna, Hanna Brzezińska, J. Janecka, Zelwerowicz, Junosza-Stępowski. Cybulski 
Nadprogram: ATRAKCJA KOLOROWA. Dla młodz. dozwolone. Bilety hon, i ulgi nieważne 

Dziś ostatni dzień. Początek o godz, 2-2]. 

  

W roli 

głównej 

Dziś początek seansów o godz. 12-ej 

przepiekny, my p.t „DZIEŃ ma wyścigach”, 

  

  

Chrześcijańskie kino Wielki świąteczny program. Wzrusz. dramat najgłębszych uczuć 

SWIATOWD | „„ ® ЛС Р /А И АА Е / Я <° 
w rolach czołowych Jadwiga $mosarska I Eugeniusz Bodo. „Skłamałam* to drama 

kobiety która, ślepo zaufała miłości, to fiim o zwycięstwie prawdy.. 
Początki seansów: 5, 7 i 9. 

  

Role główne: Edward Arnold, Joel Mc Crea, Frances Farmer. 
Piękny KOLOROWY nadprogram. 

OGNISKO | Świąteczny program. Kapitalna POLSKA komedia muzyczna 

O6MIBKO! PIĘTRO WYŻEJ” 35 
W rolach głównych: Eugeniusz BODO, Helena Grossówna, Józef Orwld i inni 

й Humor — Piosenki Miłość 
Nadprogram: UROZMAICONE DODATKI. Pocz. seans. o 4-ej, w riedz. I św. o 2-ej. 

    

BEZKONKURENCYJNY MOTOCYKL 

EXCELSIOR SETKA 
bez prawa jazdy i podatku drogowego, zdobywca Mistrzostwa Stolicy 
w cenie Zł. 1095.— potrącając 20% ulgę Zł. 220— = Zł. 875.— 7 

oraz motocykle światowo znanych marek Norton Royal-Enfieid i inne 
* do nabycia na dogodnych warunkach w firmie 

„„ESBROCKMOTOR““— Wilno, Niikiewicza 23 
Fachowa obsługa i bezpłatna nauka jazdy. 

    
      

    
  

geum utyko 5 
(szczególnie dajg się we znaki 
nagłe i częste zmiany pogody. 

| Bóle reumatyczne i ariretycz:, 

ne uśmierza Togal. Tabletki 
Togal stosowane w daw- 
kach po 2 do 3 tabletek 3 
rdzy dziennie przynoszą 
ulgę wtych cierpieniach. 

      
       

    

—. a Twoja cera 
STAJE SIĘ CORAZ 

ŁADNIEJSZA... 

          
    
    
      
    

    

  

   

  

    

   

  

     

esi , Е 
miarodajne zdanie męż- 

czyzny o cerze kobiety, która 
Bat pielęgnuje ją od- | 
sżywczym i udelikatniającym - 
„kremem Abarid, vsuwają- 
„cym wszelkie plamy, prysz* 
„cze, a przede wszystkim — 
zmarszczki. /Tak korzystną 
zmianę sprawianiezawodnie 

KREM ABARID 

= 
С 

  

Obwieszczenie 
Jan Buyko, Notariusz przy Wydziale Hi- 

pciecznym. Sądu Okręgowego w Wilnie, urzę 
dujący w gmachu Sądów, przy ułicy Adama 
Mickiewicza pod Nr 36, na podstawie art. 
516 i nast. Kodeksu Handlowego oraz Rozpo 
„rządzenią Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 
lipca 1934 roku (Dz. U. R. P. Nr 59, poz. 510) 
niriejszym podaje do wiadomości, iż na żą- 
danie firmy „Centralny Tartak Parowy i 
Fabryka Woliny Z. Alperowicz i J. Soseń- 
ski Spółka* w dniu 29 kwietnia 1938 roku 
o godzinie 13 w posesji tartaku tejże firmy 
w Wilnie, przy ulicy Pijarskiej 8/16 odbę- 
dzie się sprzedaż z licytacji obciążonego za- 
stawem handlowym mienia składającego się 
z 120.565 m* desek sosnowych i odpadków 
sosnowych. 

Mienie powyższe oglądać można codzien 

nie w godzinach od il do 13. 
Notariusz 

(7) JAN BUYKO. 

w
n
e
   

  

Bezsprzecznie najdoskonalsze 
przenośne maszyny do pisania 

MAŁE REMINGTONY 

  

RÓŻE pienne, krzaczaste, DĄLIE, 

truskawki, flanse bratków i sto- 
krotek w dowolnej ilości — poleca 

w. WIEL IEFR w Wilnie 
ul. Sadowa 8, tel. 10-57 
ul. Zawalna 18, tel. 19-51 

zastąpić mogą duże maszyny 
4 różne modele 

DOGODNE WARUNKI NABYCIA 

Tow. BLOCK - BRUN 
Sp. Akc. 

Oddział w Wiinie 
uł. Mickiewicza 31, tal. 3-75 - 

  

„Arnold Fibiger““ 
niech każdy pamięta. Przez 
lat 60 w służbie: klienta — 

Kalisz, Szopena 9. 
- Dostawca Polskiego Radia, 
Konserwator., Statkow Mor- 
skich i Wytwórni Filmowych 

A Przedstawicieli N. KREMER, 
Wilno, ul. Niemiecka 19   

  

    

        
      

    

     

    

      

  

REDAKCJA i ADMINISTRACJA 

Konto P.K.O. 700.312. Konto rozrach. 1, Wilno 1 
Centrala: Wilno, al. Biskupa Bandurskiego 4 

" Redakcja: tel. 79. Godziny przyjęć 1—3 po południa 
Administracja: tel. 99—czynna od godz. 9.30—15.30 

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

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

Wołkowysk — Brzeska 9/1. 

Wyudawnictwa „Kurier Wileński" Sn 2 a. a 

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

Przedstawicielstwa: Kleck, Nieśwież, Słonim, Stołpce, 
. Szczuczyn, Wołożyn, Wilejka, Grodno — 8 Maja 6, 
Suwałki — Em. Plater 44, Równe — 3-go Maja 13, 

   

  

PRZENOŚNA 
TANIA 

Najlżejsze 
uderzenie 

Najładniejsze 
pismo 

Najwięcej 
) odbitek 

Najwytrzymalsza 

PRZEDSTAWICIEL ‚ 
na woj. WILEŃSKIE 1 NOWOGRÓDZKIE 

WILNO 
Mickiewicza 24       M. ŻEJMO 

Sygnatura 124/38 r. 

Obwieszczenie. 
O LICYTACJI RUCHOMOŚCI 

Komornik Sądu Grodzkiego w Słonimis 
II rewiru, Aleksander Iżycki, mający kance 
larię w Słonimie, ul. Poniatowskiego Nr 56, 
na podstawie art. 602 k. p. c. podaje do pu- 
blicznej wiadomości, że dn'a 11 maja 1938 
r o godz. 10 w maj. Azarycze, gm. Derewno 
odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości, 
należących do Wojciecha Jurewicza, składa 
jących się ze źrebaka, krowy i 2 ciolek, 0+ 
szacowanych na łączną sumę 600 zł. 

Ruchomośc: można oglądać w dniu licy- 
tacji w miejseu i tzasie wyżej oznaczonym. 

Dnia 13 kwietnia 1938 r. 
$ Komornik 

ALEKSANDER IŽYCKI 

PRACA 

r y-vyw"""YvYVYVYVYYVVYYVYVVY' 

KONKURENCYJNY Dom Wysyłkowy kos, 

manufaktury i galanterii, poszukuje agentów 

chrześcijan do sprzedaży po wsiach. Łódź, 

skrytka 338. 

    

BYŁY PRZEMYSŁOWIEC z branży drze- 
wnej. w średnim wieku, długoletni kierownik 

f.rra zagranicznych, władający językiem pol. 
skm, francuskim, niemieckim i rosyjskim 

—- przyjmie posadę administratora domu, 
portiera i inkasenta lnb temu podobną. Wia- 

demość oprócz niedziel i świąt tel. 25-13. 

—.  _ 
TEICHER I SKA. Fabryka parkietów w 

Sapieżance. Biuro: Lwów, Słowackiego 18, 

poszukuje przedstawicieli na większe miasta 
Lo] add оо 

RUTYNOWANY  kapelmistrz, orkiestry 
wszystkich typów, chóry, teatry amatorskie, 
dopisuje muzykę, orkiestry szkolne — szuka 
odpowiedniej placówki. Szczuczyn Nowogró- 
dzki, skr. p. 33. * 

MIERNICZEGO z praktyką scaleniową 

przyjmę zaraz. Wynagrodzenie miesięczne, 
oferty: życiorys, odpisy referencji kierować 

do Administracji „Kurjera Wileńskiego" w 

Baranowiczach, ul. Ułańska Nr 11. 

„AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAAAAAAMAAS 

Kupno i sprzedaž 
FYYYYYYYYYVYYYYYY m! 

  

DO SPRZEDANIA PLAC przy ul. Zakre- 

towej naprzeciwko Uniwersytetu.  Wiado- 

mcšė: Zakretowa 32 a — 4, tel. 20-07. 

SAMOCHÓD sportowy dwnosobowy о- 
datkowe dwa miejsca ztyłu, w bardzo dob- 
rym stanie, marki amerykańskiej, niedrogo 
sprzedam. Informacje: tel. 21-02 lub 11-10. 

OKAZYJNIE do sprzedania powóz paro- 
Konny na gumach, masywny i dorożka je- 
dnokonna na gumach dętych. Szkaplerna 
Nz 113. Kulesza. 

: KUPIĘ užywany samochód w dobrym 
stanie 4-osobowy. Zgłosić się do Redakcji. 

   

         

    
     
    

Baranowicze, 

  

CENA PRENUMERATY 
z odnoszeniem do domu w kraju — 

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

scowościach, gdzie niema urzędu po- 
cztowego ani agencji zł. 2,50, 

W niedzielę i święta od 1 

DOM DREWNIANY na własnej ziemi z 
ogródkiem owocowym i studnią z powodu 
wyjazdu sprzedam bez pośrednika z wolnym 
mieszkaniem — ul. Chełmska 25. 

   

  

    
   

zawsze Г 
EJ czele.    edo 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4S 

EKARZE 
CYYYYYYYYYYYYYVYVYYYYYVYYYVYYYYYYYYYYVYYWYYYY 

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. 

    

DOKTOR MEL. 

J. Anforowicz-Szczepanowa 
choroby skórne, weneryczne, kobiece. 

Przyjmuje w в0.4, 8—9, 12 —1 i 4—7. 
Zamkowa 3 m. 9. 

  

SKLEP GALANTERYJNY z powodu wy- 
jazdu sprzedam. Adres w Administracji „Ku- 
rjera Wileńskiego". 

  

DZIAŁKA zalesiona 1,7 ha w pięknej 

miejscowości naprzeciwko Trynopola — do 
sprzedania. Dowiedzieć się: ul. Zamkowa 14, 
sklep p. Stefanii Jacobini. 

  

NARZĘDZIA CUKIERNICZE, stół kryty 
blechą, biurko dębowe, tanio do sprzedania 
wokec wyjazdu. Wielka 5—7, godz. 10—12. 

OKAZJA Odstąpię fabrykę kafli w peł- 
nym ruchu z wprowadzoną klijentelą na do 
godnych warunkach. Łaskawe zgłoszenia do 
Biura Ogłoszeń E. Sobola, ul. Wileńska 28. 

  

SPRZEDAM iub odstąpię interes dobrze 
prosperujący, z powodu wyjazdu. Zapew- 
niający stały dochód. Dowiedzieć się: ul 
Wiłkomierska 3 m. 8. 

POKÓJ LUB DWA w nowoczesnym mie- 
szkaniu (łazienka gazowa, telefon) dla po- 
jedyńczej osoby z rekomendacją. Ceny zł 50 
ił 40. Adres: Mostowa 3a m. 26. Dowiady 

wać się w godzinach od 4 do 5. Wskaże por 
:eT, 

DO WYNAJĘCIA 2 pokoje ze wszelkimi 
wygodami (telefon, meble lub bez mebli) ul. 
Skopówka 6—% w godz. 3—%6. 

MIESZKANIE z 3—4 pokoi ze wszelkimi 
wygodami — poszukiwane. Dowiedzieć się: 
Biuro Ogłoszeń I. Karlin, ul. Niemiecka 35. 

DO WYNAJĘCIA 1 lub 2 pokoje z osob- 
nym wejściem i wszelkimi wygodami. Tar- 
taki 19 m. 4 (róg Ciasnej), tel. 352. 

  

  

MIESZKANIE 6-pokojowe, wszystkie wy 
gady — do wynajęcia. Piekiełko Nr 7. 

  

MIESZKANIE 5-pokojowe, parter, wygo 
dy i ogród — do wynajęcia, Witebska Nr 5. 
Informacje: Święciańska 31. 

  

SAMOTNY urzędnik szuka pokoju z ku- 
chnią, centrum Wilna, płaci punktualnie. 
Cferty „Kurjer Wileński* pod „Mieszkanie“, 

  

POSZUKUJĘ dla Japończyka jednego lub 
dwuch pokoi czystych, słonecznych, dobrze 
umeblowanych, ze wszystkimi wygodami, 
możliwie z telefonem, u kulturalnej, chrześ- 
cijańskiej rodziny. Najlepiej na Zwierzyńcu 
lub Antokolu w nowym, wygodnym domu. 
Oterty listownie: Wilno, ul. Rydza Śmigłego 
Nr 44—9. Kozłowski L. 

RÓŻNE _ 
EGZEMĘ, liszaje, krosty, zmarszczki, 

plamy, piegi, oparzenia, odparzenia, szorst- 
kcść, czerwoność, swędzenie skóry, usuwa 
bezwzględnie działający _ wszechstronnie 
„Krem regeneracyjny”. Tuba złoty 1.50, 3.00. 

Sprzedają: drogerie, składy apteczne, gdzie 

n.e ma, wysyłamy franco za pobraniem 3.50. 

Magister. Grabowski, Warszawa, Aleje 3 

Maja Nr 2. 

DO WYDZIERŻAWIENIA DOMY na let- 
nisko, pensjonat w maj. Wiry, malownicze 
położenie nad rzeką Wilią. Wybitne właści- 
wości klimatyczne, 15 km. od Wilna. Infor- 
macji udziela F-ma „Zygmunt Nagrodzki* 
Wilno, ul. Zawalna 11 a, tel. 6-87. 

DOKTÓR MED. 

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

od 8—1 i od 3—". 

  

DOKTÓR MEDYCYNY 
Cymbier 

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

DOKTOR 5 
Bilumowicz 

choroby weneryczne, skórne i moczopłetoówe 
ul. Wielka 21, tel. 921. Przyjmuje od godz, 

9—1 i od 3—8. 

  

DOKTÓR « 

M. Feįgenberg 
UROLOG 

Choroby nerek, pęcherza moczowego i mę- 
skich narządów płciowych. Wileńska 25, 

tel. 27-90. Ordynuje od 4—7. 

  

DOKTÓR 

Wolfson 
Choroby skórne, weneryczne i moczo ® 

płciowe Wileńska 7, tel. 10 67. Przyjmuje 
od godz. 9—12 i 5—8 wiecz. 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB 

AKUSZERKI 
TYYYYYYYYYVYVYYTYVYYVYYYYYYVYYYVYYYYVVYYVYVY 

AKUSZERKA 
Maria Laknerowa 

przyjmuje od godz. 9 ranu do godz. 7 wiecz. 
— ul. Jakuba Jasińskiego 1a—53, róg uk 

3-go Maja obok Sądu. 

  

AKUSZERKA E 

Smiałowska 
oraz Gabinet Kosmetyczny, odmładzanie 

cery, usuwanie zmarszczek, wągrėw, pie- 

gów, brodawek, łupieżu, usuwanie tłuszczu 

z bloder i brzucha, kremy odmł.dzające, 

wenny elektryczne, elektryzacja. Ceny przy- 

stępne. Porady bezpłatne. Zamkowa 26—6. 

DOKTÓR : 
Wężyk Andrzej 

powrócił 

u! Staszyca 15, tel. 44 w Baranowiczach. 
Ctcroby: weneryczne „skórne i płciowe 

Przyjmuje od godz. 7.30 do 11 rano 

godz. 2—5 pp. i 7 do 9 wiecz. gi 

  

   
AAAAAAŁAAAŁAAADAAAAÓ 

Kino „APOLLO“ 
w Baranowiczach 

Na ekranie jedna z najtragiczniejszych 
kart wojny rosyjsko-japońskiej 

Port Artura 
Zachwyci wszystkich. 

W roli-gl. Danielle Darieux i wielu in. 

vvvvYvYY! 

  

  

  

SAD OWOCOWY do wydzierżawienia. 
Infcrmacje: Pensjonat ,Betania* — Wilno, 
nl. Konarskiego 32. 

EMERYCI! Zapisujcie się do swego Zwią 
zku i Kasy Samopomocy. Zawalna 1 m. 1. 

RESTAURACJA „POD DZIEWIĄTKĄ“ 
ponownie po świętach została otwarta. Ku- 
<lmia doskonała. Tanio. Proszę się przeko- 

nać ul. Tatarska Nr 9. 

OGRÓD owocowó - warzywny _ Wielka 
Pohulanka 28, dobrze opatrzony, 2000 mtr? 

wydzierżawię z powodu wyjazdu od zaraz. 
Informacje na miejscu. 

MAŁŻEŃSTWO bez dzieci poszukuje 
mieszkania tylko za pracę ul. Jelenia 23—]1.   

         

    

     

      

  

miesięcznie; 

   

    

  

  POWIATOWA SPÓŁDZIELNIA ROLNI- 

CZO-HANDLOWA, z odpowiedzialnością v- 

działami, w Nieświeżu, podaje Rolnikom do 

wiadomości, że przystąpiła do skupu bydła. 

Pcsiada na składach: nawozy sztuczne, ma: 

szyny i narzędzia rolnicze. Skupuje: zbożą 

i nasiona. 

— 

Komunalna Kasa Oszezędnošei pow. nies 

świeskiego w Nieświeżu, przyjmuje wkłady 
cd 1 złotego. ! 
——— m — ANN 

Jan - Giedroyč-Juraha: — „Warszawian- 

ka“, Nieśwież, ul. Wileńska 34. Sprzedaż 0+ 

woców południowych i delikatesów. 

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem 75 gr., w tekście 60g r. 
za tekstem 30 gr, drobne 10 gr. za wyraz, kronika redakc. i komuńikaty 60 gr 

-za wiersz jednoszp. Do tych cen dolicza się za ogłoszenia cyfrowe tabelarycze 
ne 50%/,, Układ ogłoszeń w tekście 5-łamowy, za tekstem 10-łamowy. Za 
treść ogłoszeń i rubrykę „nadesłane* redakcja nie odpowiada. Administracja 
zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrze= 
żeń miejsca. Ogłoszenia są przyjmowane w godz. 9.30 — 16.30 i 17 — 19 

Redaktor adn. lńzat Nancaitie


