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Nowogródzki, Grodzieński, Suwalski, Poleski I Wołyński 

Idea słowiańska gen. Zeligowskiego 
i jej konsekwencje 

  

Len, samorząd, idea słowiańska — 
ło są trzy etapy cywilnej działalności 
generała Żeligowskiego. Generał nie 
jest realizatorem i nie ma pod tym 
względem ambicyj osobistych. Wystar 
czy mu, że inni jego myśli podejmują 

 I'realizują. Wierzy, że myśl słuszna 
- zdobywa sobie zwolenników sama, si- 

łą swej słuszności. 

i Wystarczy głosić idee. Realizować 
 Aędą inni i to inni już z następnych 
Pokoleń. Ч 

,_ Trafność tego ujęcia sprawy spraw 
dziłą się na odcinku Iniarskim. Towa- 
rzystwo Lniarskie działa. Sprawdzi 
się prawdopodobnie i na odcinku sa- 
morządowym i organizacji rolnictwa. 
Cała młoda inteligencja rolnicza prze- 
cież stoi w sprawie organizacji samo- 
rządu rolniczego na tym samym za- 
sadniczym stanowisku co gen. Żeli- 
gowski. Generał rzucił myśl — zreali- 
zują ? 

Może Trzeciak, może Perzanowski, 
może minister rolnictwa wreszcie, i 
to przecież możliwe, zresztą zoba- 
czymy. Pisaliśmy już na ten temat 
wiele. > 

„Idea słowiańska”, o której gen. 
eligowski mówił wprawdzie przeszło 

przed rokiem, ale teraz dopiero zaczął 

pisać wymaga natomiast omówienia 
"0d abecadła zaczynając. 

* 

    

Mniejsza o to, jak to zagadnienie 
> —ideą słowiańską, jak to czy 
a „Żeligowski, czy—inaczej. Waż 
se stwierdzenie, że w Europie 

rj ie pod wpływem Hitlera rozpo- 
ud Fa proces całkowania się społe- 
Aries w na zasadzie... za mało powie- 

„© nacjonalistycznej, bo na zasa- 
dzie rasistowskiej. * 

Rasizm początkowo wymierzony 
Swym ostrzem przeciwko elementom 
semickim w państwie był tylko nega- 
cją i mógł nawet przyczynić się do 

  

osłabienia organizmu państwowego 
przynajmniej na jakiś czas. Za anty- | dyskontowali ruchy słowianofilskie, 
semityzmem jednak przyszedł An- 
schluss, przyszła realizacja Wielkich 
Niemiec — proces niewąpliwie potę- 
gotwórczy. 

Nazywaliśmy dotąd Niemcy pań- 
stwem rasistowskim a nie narodowym 
ze względu na stosunek do Żydów 
Czy mamy prawo je takim nazwać ze 
względu na stosunek do Austrii i na 

ambicje terytorialne? Że berlińczycy 
mówią tym samym językiem, to prze- 
cież niczego nie dowodzi. Narody two- 
rzą państwa, ale i odwrotnie też, stąd 
można by mówić o narodzie Szwajca- 
rów, czy Belgów. 

Jaka by stąd dla nas Polaków 
mogła płynąć nauka, dla nas stoją- 
cych w obliczu 80-milionowych Nie- 
miec, dla nas, którzy 10 milionów 
naszych rodaków  rozsialiśmy poza 
granicami Państwa: od Kamczatki aż 
po Argentynę. 

Z jednej strony ciasno nam na 
tych 388 tysiącach km kw., które posia 
damy, z drugiej strony liczba ludności 

i przyrost naturalny w naszym pań- 

stwie wydaje się nam w porównaniu 
z Niemcami za-mały. "4 

Na to gen. Żeligowski: 
Pamięć o prawdziwej idei słowiańs- 

kiej prawie zanika. A jednak pamięta ją 

chłop poznański, kiedy mówi: „Jeśli po- 

wiem Niemcowi, żem Polak, to on nie so- 

bie z tego nie robi, ale gdy mu powiem, 
że jestem Słowianinem, to on patrzy na 

mnie ze strachem*, 

Germanizmowi Polska sama prze- 
ciwstawić się nie może, ale może prze- 

ciwstawić się Słowiańszczyzna. 

| 

  

  

„ski mówi o ambicjach słowiańskich 

stlanizmu, ani przyjęcie przez te szezepy 

języka słowiańskiego, ani założenie pańs 

twa z początku w Suzdalu, a potem w 

Moskwie. 

W. okresie całego Średniowiecza toczą 

Słowianie walki na wszystkich frontach. 

Od zachodu są stale atakowani przez Teu 

tonów. Jeśli rzucimy okiem na mapę, to 
zobaczymy, że obeenie jeszcze słowiańs- 

kie nazwy miast i osiedli podchodzą aż 

pod sam Berlin. Tu krok za krokiem €0- 

fali się Słowianie-Polacy. Gdańsk, Pomo- 

rze, Toruń, Gniezno, Poznań, Śląsk, to 

6w mur psychiczny na linii, z którego od 

bywała się zaciekła obrona ziemi „Skąd 

nasz ród*, 

To samo, jakkolwiek w innej skali, od 

bywało się na wschodzie. Tu Słowianie 

przyjąwszy nazwę od dynastii Rusów, 

stworzyli wraz ze Żmudzinami (szczep fiń 

skt) „Wielką Litwę*, która odpiera na- 

jazd Mongołów i Moskali. (Używam sło- 

wa Moskali jako określenia, bez żadnych 

obraźliwych intencyj, tak jak używam 

słowa „Polacy*). W tym czasie Słowian 

południowych atakują Turcy i Tatarzy. 

Słowianie zawsze dążą do połączenia. 

Walczą z sobą dynastie, lecz nie vzalczą 

narody słowiańskie. Związek krwi, często 

bezwiednie górują nad interesami rolni- 

czego szezepu słowiańskiego. 

Połączenie Polski z Wielką Litwą sta- 

bilizuje stosunki na wschodzie. Ruski 

książę Jagiełło, jako król Polski, dowodzi 

wojskami w bitwie pod Grunwaldem. Ide 

a słowiańska staje się ideą Jagiellońską. 

W tym okresie dziejów wypadają I 

dla Polaków 1 dla wszystkich Słowian 

trzy tragiczne wydarzenia: 1) odejście Po 

lan od Bałtyku, 2) oddanie przez Chmiel- 

niekiego słowlańskiej Ukrainy, turańskiej 

Moskwie i 3) ogłoszenie przez carycę Ka- 

Moskale przed wojną tworzyli i 

stąd były one nienawidzone przez wie 
lu Polaków jako narzędzie rusyfi- 
kacji. 

Dziś te obawy są nieaktualne, cie- 
kawe jednak jest to, co gen. Żeligow- 

Moskali: 
Następują rozbiory Polski. Wielka ide 

a słowiańska rozdarta na części, zdepta- 

na i upokorzona, staje się narzędziem ca 

rów moskiewskich, którzy nią się posługu 

jąc dążą do zagarnięcia Konstantynopola, 
do kontaktu z cywilizacją zachodu, do о- 

brony „braci Słowian* i do usprawiedli- 

wienia rozbiorów Polski. 

Generał Moskali za Słowian w o- 
góle nie uważa: 

Jeszcze przed naszą erą Słowianie, 

których kolebką były dorzecza Wisły, 

Warty i Łaby, rozdzielili się. Część prze 
szła przez Karpaty, tworząc państwa po- 
łudniowo-słowiańskie, druga część posz- 

ła na wschód, docierając do Dniepru („i 
trzy dni za Dnieprem* — mówi Herodot), 

założyła Kijów i osiągnęła Czernichów, 

Smoleńsk, Wielki Nowogród. 

Mniej więcej na linii rę ki Oki rolniczy 

szczep słowiański spotkał Jslę z koczowni 
czymi szczepami fińsko-turańskinii (Mor 
dwa, Czeremisy, Murosna, Wotiaki i in 

ne). х 

Słowianie i Turanie różnili się zasad- 

niezo 1 co do pochodzenia i języka i po- 

trzeb życia, ducha i charakteru oświaty. 

Tych różnie nie nie zdołało zatrzeć. Ani 

wspólna dynastia skandynawów Ruryko- 

wiezów, która opanowała ogromne prze- 

strzenie od Bałtyku do Morza Czarnego, 

ani najazd Mongołów, ani przyjęcie Chry   

  

tarzynę, że państwo moskiewskie jest 

państwem słowiańskim. Później słowiań- 

skie Czechy uznają i honorują ten naj: 

większy fałsz historyczny. 

Oczy Słowian powinny obracać się 
ku Wiśle. Naród polski ma wszyskie 
dane do sięgnięcia po hegemonię wśród 
narodów słowiańskich celem zjedno- 
czenia Słowiańszczyzny. Przed tym 
trzeba jednak obalić fałsz o słowiań- 
skości Moskwy i wyrwać Czechy 
spod sugestii tego fałszu. Oto prog- 
ram, który gen. Żeligowski określa 
jako „ideę słowiańską”. 

Zanim oceniając tę koncepcję w 
całości, zdoła ktoś dokonać przeglądu 
stosunków w całej Słowiańszczyźnie 
od Bałtyku po Morze Czarne i Adria 
tyk, my tu w Wilnie, z którego wy= 
szedł i „ruski książę Jagiełło" i idea 
jagiellońska powinniśmy stwierdzić 
jedno — „idea słowiańska” w ujęciu 
gen. Żeligowskiego wystarczy za pro- 
gram w sprawie białoruskiej. Rozstrzy 
ga ona za jednym zamachem odrazu 
dwie kwestie: 

1. Obała najszkodliwszy w Świecie 
fałsz o tym, jakoby kultura białoruska 
i język były bliższe rosyjskiej niż pol- 
skiej. 

2. Stwarza uzasadnienie dla zgod- 
nego i braterskiego wxpółżycia wszyst 
kich Białorusinów z Polakami w jed- 
nym państwie. 

Jeżeli chodzi o Ukraińców znane w 
Polsce twierdzenie braci Bocheńskieh 
na temat korzyści, jakie osiągnęłaby 
Połska z powstania prawdziwie nie- 
podległej Ukrainy poza jej granicami 
mieszczą się doskonale w ramach tak 
ujętej „idei słowiańskiej". 

_ W stosunku do Słowian zamiesz- 
kujących na południe od Karpat aż 
do Adriatyku idea ta stanowi tylko 
szersze uzasadnienie dotychczas pro- 
wadzonej już tam polityki M. S. Z, 

Piotr Lemiesz.   
  

Sarajewo Czechosłowacji ? 
incydent na pograniczu czesko-niemieckim. Obustronna koncentracja 

wojsk na granicach 
BERLIN. (Pat). Niemieckie Biuro Informacyjne donosi 

Ł Pragi, iż 21 maja nad ranem w pobliżu koszar straży 

bogranicznej w m. Eger (Cheb) zostali postrzeleni dwaj 
Niemcy, którzy przejeżdżali na rowerach. Jeden z nich 
Został zabity na miejscu, drugi zmarł w szpitalu. 

PRAGA (Pat). Komunikat urzędowy, ogłoszony o dzisiejszym zajściu 

w Eger (Cheb), w którego wyniku zostało zabitych dwóch Niemców, stwier 

, że żandarmi czescy zmuszeni byli do użycia broni ponieważ Niemcy 
ti, jadący na rowerach w podejrzanych okolicznościach nie usłuchali roz- 

u i nie zatrzymali się, mimo znaków i głośnego wezwania. 

BERLIN (Pat). Zabójstwo dwóch Niemców w Cheb, według urzę- 

dowej relacji Niemieckiego Biura Informacyjnego, miało przebieg nastę- 

bujący: w sobotę, 21 bm., o godz. 3,30 rano wracało z Cheb dwóch gospo- 

Tzy niemieckich: 25-letni Nieołaus Boehm z Oberlohma i Georg Hoffman 

onsau. Ё 

Gdy przejeżdżali oni obok koszar strzelców pogranicznych, w któ- 

tych stacjonuje uzbrojona kompania policji państwowej, padł nagle strzał, 
Po którym obaj jadący spadli z rowerów. Hofiman poniósł śmierć na miej- 
Seu, Boehm zaś ciężko ranny w brzuch poczołgał się w kierunku koszar. 

Po 2 godzinach przewieziono Bochma do szpitala, gdzie pomimo natych- 
miastowej operacji zmarł. 

Koncentracje wojsk czeskich 
' BERLIN (Pat). Niemieckie Biuro Informacyjne donosi z Pragi, że na 

Obszarze sudecko-niemieckim daje się zauważyć ożywiony ruch wojsk i 
Wzmacnianie garnizonów. W wielu zakładach przystąpiono do strajku Na 

„Ulicach krążą patrole wojskowe. Przechodniom nie wolno zatrzymawać 
się ną ulicach. : : 

Z miasta Asz na północ od Eger (Cheb) rodziny czeskich urzędników 
Wyjechały w głąb kraju. Kontrola granicy została zaostrzona, a mały ruch 
Eraniczny częściowo ograniczony. as 

  

  

Czesi zgrupowali wojsko 
na granicy polskiej 

_ CIESZYN. (Pat). Ludność polska na Śląsku czeskim 
jest silnie wzburzona powołaniem rezerwistów, przeprowa” 

dzanym na Śląsku od wczesnych godzin rannych dnia dzi- 

siejszego. 
Rezerwiści powołani są z obowiązkiem natychmiasto- 

wego stawiennictwa. Poza tym wzburzenie wywołują ruchy 
wojsk na Śląsku Cieszyńskim, a w szczególności skoncen- 
trowanie w gminach śląskich oddziałów wojskowych. 

Granica polska jest gęsto obstawiona posterunkami 

wojska. Wojsko czeskie znajduje się od rana dnia dzisiej- 
szego w stanie pogotowia. 

* * 

Dowiadujemy się, że poseł R. P. w Pradze otrzymał 
polecenie zapytania rządu praskiego, co mają oznaczać za- 

rządzenia na granicy polsko-czeskiej. 

Mobilizacja 1 rocznika w Czechosłowacji 
PRABA (Pat). Oficjalnie komunikują: W porozumieniu z rządem 

minister obrony narodowej powołał dziś na nadzwyczajne ćwiczenia, 

zgodnie z postanowieniami prawa o obronie narodowej, jeden rocznik re- 

zerwy 1 klasy i jeden rocznik rezerwy 2 klasy oraz techników, należących 

do jednostek specjalnych. 

Powodem tego zarządzenia jest konieczność szkolenia rezerwistów 

w obchodzeniu się z nowowprowadzonym uzbrojeniem — podobnie jak 
'robi się to w. innych krajach, Jednocześnie brano pod uwagę koniecz- 

ność podniesieńia niewystarczających „obecnie efektywów oraz zapewnie- 

nia w tych niespokojnych dniach porządku, spokoju i,bezpieczeństya w. е 

(Dokańczenie na str. 2)- 

Zakaz zebrań 
i pochodów 

Pertraktacje rządu z Niemcami 
PRAGA. (Pat) Wczoraj ogłoszono za- 

kaz odbywania zebrań, pochodów I ma- 
nifestacyj politycznych. 

Poseł sudecko-niemiecki Frank, który 
zastępuje Henleina w czasie jego nieobec 
ności, przyjęty był dziś przez ministra 
spraw wewnętrznych. 

HENLEIN U HITLERA 

PRAGA. (Pat.) Rozeszły się tu pogło- 
ski, że Henlein przyjęty był przez kancle. 
rza Hitlera w Berchtesgaden, Wiadomości 
tej zaprzeczono. W kołach politycznych 
zapewniają, że w połowie przyszłego ty- 
godnia Henlein przyjęty będzie przez pre 
miera Hodżę, który rozpocznie z nim roz- 
mowy na femat statutu narodowošclo- 
wego. 

Niespodzianka 
o zmroku 

Wszyscy na plac Łukiskił 
Kto chce zobaczyć coś, czego jesą 

cze nigdy w życiu nie widział... 
Kto chce posłuchać świetnej orkie 

stry za darmo... 

Ten 

niech przyjdzie w najbliższą środę 1 
czwartek, © godz. 7 wieczorem SE) 

- NA PLAC ŁUKISKI. 

„ Wstęp bezpłatny 1: wolny @а 
-wszystkielu=<' | 
DST AI MSTENNTRASITJĄ | 
 



  

2 „KURIER“ (4457). 

Postulaty 0ZN w kwestii žydowskiej 
WARSZAWA. (Pat) Komisja Na- 

rodówościowa Rady Naczelnej O. Z. N. 
uchwaliła w kwestii żydowskiej na= 
stępującą rezolucję: 

1) Naczelnym celem i wytyczną w toz 
wiążywaniu kwestii żydowskiej dla Obo- 
zu Zjednoczenia Narodowego jest siła I 
wielkość Polski, Punkiem zaś wyjścia dla 
oceny roli Żydów w naszym państwie, 
jako czynnika politycznego, jest przyna- 
leżność ich do pozapaństwowej grupy 
ogólno-żydowskiej, mającej odrębne cele 
narodowe. 

2) Skutkiem odrębności dążeń politycz= 
nych, jak również skutkiem liczebności oraz 
znacznego wpływu na wiele dziedzin ży- 

cia społeczno-narodowego Żydzi, w obec 
nym stanie rzeczy, są czynnikiem osłabia- 
Jącym normalny rozwój polskich sił narodo 
wych I państwowych I stojącym na prze. 
szkodzie społecznej ewolucji, która odby 
wa się obecnie w Polsce. 

3) Kwestla żydowska jest donlosłym 
zagadnieniem polityki Polski I domaga 
się planowego rozwiązania przeż czyńniki 
państwowe i społeczne, 

Akcje o charakterze demagogicznym 
I anarchlicznym przeszkadzają w rozwią- 
zanńiu tej kwestii, zagrażając przy tym spo 
kojowi i porządkowi publicznemu, 

Sprawę żydowską należy rozwiązywać, 
a nie czynić z niej instrumentu rozgrywek 
partyjno-politycznych. 

4] Rzwiązanie kwestii żydowskiej w 
Polsce może być osiągnięte przede wszyst 
kim przez jak najbardziej wydatne zmniej 
szenle liczby Żydów w państwie polskim. 
Istniejące wśród Żydów tendencje do e- 
migracji winny z powyższych względów 
spotkać się z jak najdalej Idącym popar- 
<lem ze strony władz państwowych. 

5] Odnosząc się z życzliwością do Idel 
budowy państwa żydowskiego w Palesty 
nie, stwierdzamy jednocześnie, że kraj ten 
uznać należy za główny kierunek emigra- 
cji żydowskiej. 

6) Wobec ograniczonych możliwości 
emigracji do Palestyny Żydzi zamieszku- 
Jący w Polsce muszą mieć zapewnione tak 
że inne tereny emigracyjne. Z tego też 

względu należy dążyć do rozwiązania pro 
blemu emigracji żydowskiej na drodze 
współpracy międzynarodowej. 

7) Usamodzielnienie gospodarcze pol- 
skiej ludności wiejskiej i miejskiej jest jed. 
nym z najpilniejszych zadań stojących 
przed narodem I państwem polskim. Wy- 
tężona działalność ekonomiczno-społecz- 
na całego narodu polskiego winna mieć 
"charakter pozyfywnego i planowego roz 
woju połskich sił gospodarczych oraz ce- 
lowej przebudowy całości społeczno-gos- 
podarczego życia Polski. Realizacja tych 
dążeń musi doprowadzić do zredukowania 
udziału Żydów w naszym życiu gospodar 
czym. 

8] Obecny wysoki udział Żydów w nie 
których zawodnch winien ulec redukcji. 
IAože być ona osiągnięta przez wprowa- 
dzenie ogólnych przepisów prawnych, 
dających możność selekcji z punktu wi- 
dzenia Interesów państwowych. Niezbęd- 
nym do osiągnięcia tego celu jest również 
najdalej Idące udostępnienie szkolnictwa 
zawodowego | wyższego dla wszystkich 
warstw społecznych młodzieży polskiej. 

9] Ośrodki polskiego życia kultural- 
aego I społecznego winny zachować pełną 
niezależność od wpływów żydowskich, 
wynikających między Innymi z obecnej 
pozycji gospodarczej Żydów w Polsce, 

Zagadnienie to jest tym bardziej ży- 
wolne, że skutkiem skupienia Żydów w 
miastach, przeniknęli oni do takich dzie- 
dzin jak np. prasa I książka, teatr, muzyka 
ł plastyka oraz kino | radio, które mają 
dla życia kulturalnego decydujące zna- 
czenie. 

  

10] W zakresie szkolnictwa naczelne 
władze oświatowe muszą prowadzić w 
kwestii żydowskiej planową i jednolitą 
politykę, regulującą fę kwestię w różnych 
rodzajach I typach szkół. Jest rzeczą nie- 
właściwą pozostawianie poszczególnym 
uczelniom, fym bardziej zaś wydziałom 
czy profesorom regulowania spraw żydow 
skich na uczelniach na własną rękę. Nie- 
dopuszczalne jest, aby sprawy należące 
„do podstawowych uprawnień władz szkol 
nych stanowiły przedmiot bezpośredniej 
ingerencji młodzieży. 

11] Nie jest celem, ani zadaniem pol- 
skiej polityki narodowościowej narodowa 
asymilacja Żydów. Jednak poszczególne 
Jednostki pochodzenia żydowskiego, któ- 
re życiem swym oraz stwierdzoną służbą 
dla narodu połskiego wykazały, že są 
Polakami, należą tym samym do polskiej 
wspólnoty narodowej. 

12) Potępiając akty samowoli wobec 
Żydów oraz dążąc do zachowania spo- 

EOERYSYKNE оче   

państwa. 

łożonych.   
    

WIELOKROTNIE STWIERDZONO DZIAŁANIE skuteczne SOLI MORSZYŃSKIEJ lub 

WODY GORZKIEJ MORSZYŃSKIEJ w schorzeńiach organów trawien- 

rych, wątroby i przy 

EET       CARRE 

  

Radykalnie us 

złej przemianie materii. Ż. 

  

  

ądać w aptekach i 
Se 

składach aptecznych. 
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Idealnie oczyszcza skėrę, usuwa chropowatošė t zw. „gęsią skėrkę“ nadaje skėrze 
aksamitną MYDŁO MARMUROWE gładkość. 

Laboratorium Chemiczno-Farmaceutyczne 

RA. Malimowskiego 
Warszawa, ul. Chmielna 4. 

Zwracać uwagę na firmę! 2 3 

na powiaty: baranowie 
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Autoryzowane Przedstawicielstwo Samochodów 
ki, nieświeski i słonimski 

„CHEVROLET” —,,BUICK" —,„OPEL" 
montażu krajowej wytwórni skoncesjonewanej 

Lilpop, Rau i Loewensteim Sp. Akc. 

( Henryk Scheerschmidt i Koch 
Białystok, Sienkiewicza 27, tel. 3-32. 

Katalogi i cenniki można otrzymać w Hotelu „Europejskim* 
Baranowicze, Wileńska 51, tel. 2-55. 

koju wśród ludności połskiej przy załaf- 
wianu zagadnienia żydowskiego, Obóz 
Zjednoczenia Narodowego domaga się 
również bezwzględnie lojalnej postawy w 
stosunku do pofrzeb państwa i narodu poł 
skiego ze strony mas I przewódców ży- 
dowskich. Łączność międzynarodowa po- 
szczególnych skupień żydowskich w róż- 
nych państwach nie może być w żadnym 
wypadku wyzyskiwana bezkarnie dla szko 
dzenia w jakiejkolwiek mierze sprawom 
I interesom państwa, 

13) W rozwiązywaniu sprawy żydow- 
sklej rola pozytywna przypada młodemu 
pokoleniu polsklemu, 

Rola fa polega na wytrwałym I grun- 
townym przygotowaniu się do stopniowe- 

go obsadzenia podsiawowych placówek 
życia społecznego, gospodarczego I kul- 
furalnego oraz do objęcia w nim !nicja- 

fywy twórczej, opartej na głębokim po*   
  

czuciu odpowiedzialności. 
EE"mN=zz"m 

Sarajewo Czechosłowacji? 
(Dokończenie ze str. 1) у 

państwie oraz uniemożliwienia powtórzenia się incydentów, do których 

doszło w różnych miejscowościach republiki. 
Komentując komunikat oficjalny w sprawie powołania dwóch roczni- 

ków rezerwy, Czeskosłowacka Agencja Telegraficzna pisze: 

Jak wynika z tekstu komunikatu zarządzenie zostało wydane przez mi- 

nistra obrony narodowej z wymienionych powyżej przyczyn, przy czym 

nie chodzi tu bynajmniej o mobilizację, albowiem w takim wypadku nie 

wystarczyłyby zarządzenia ministra obrony narodowej, lecz decyzja nale- 

żałaby do kompetentnych czynników konstytucyjnych. Minister obrony 

narodowej wydał powyższe zarządzenie na mocy art. 22 ustawy o obronie 

PRAGA (Pat). Wyjaśnić należy że dzisiejsze zarządzenie ministra ob 

rony narodowej, powołujące na nadzwyczajne ćwiczenia dotyczy rezerwi- 

stów (1 klasy) oraz nadkontyngentowych (rez. 2 klasy). 

nych na nadzwyczajne ćwiczenia rezerwistów obu klas nie przekracza 

ilościowo kontyngentu jednego rocznika. 

Koncentracja wojsk niemieckich 
nad granicą Czechosłowacii ? 

Ebermeas=che Armegziiūi mw, Berlimie 
LONDYN (Pat). Cała prasa angielska podaje dziś wiadomość o de- 

marche podjętym w piątek po południu w Berlinie przez ambasadora bry 

tyjskiego Hendersona, który odwiedził sekretarza stanu w Auswaertige 

Amt, Weiszaeckera, zapytując co oznaczają ruchy wojsk niemieckich na 

graniey czesko-niemieckiej od strony Śląska i od strony Austrii. 

W obecności ambasadora W. Brytanii dr. Weiszaecker zwrócić się 

miał telefonicznie do gen. Keitla, który zapewnił, że ruchy wojsk mają 

charakter normalny w związku z opuszczeniem przez wojska koszar w 

miastach garnizonowych i udawaniem się do obozów letnich. 

PRAGA (Pat). W związku z przesunięciami wojsk niemieckich w o- 

słatnich dniach, zwłaszcza w piątek, rząd czeskosłowacki zwrócił się do 

Berlina z zapytaniem w tej sprawie i otrzymał zapewnienie, że chodzi w 

tym wypadku o przygotowanie do zwyczajnych ćwiczeń letnich. 

BERLIN (Pat). Dzisiejsza interwencja ambasadora brytyjskiego u mi- 

nistra spraw zagranicznych Ribbentropa spowodowały wiadomości 0 cha 

rakterze wojskowym z całej Rzeszy. Pogłoski te mówiły bądź o rzeko- 

mych wzmożonych transportach wojsk w kierunku granicy czeskosłowac- 

kiej bądź też o powołaniu pod broń w Bawarii pewnych roczników ofi- 

cerów rezerwy, bądź wreszcie © rozkazie, danym ostatnio oficerom rezer- 

wy, dotyczącym obowiązku tygodniowego meldowania się u władz prze- 

Ilość powoła- 

Powrót Halifsxa do Londynu 
LONDYN (Pat). Agencja Reutera komunikuje, że w związku z ostatnimi 

wydarzeniami na terytorium Czechosłowacji minister spraw zagranicz- 

nych lord Halifax powrócił z Oxfordu do Londyn 
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W dniu Jego 25-letniej pracy w 
pracy na tym polu ku rozwojowi polskiego przemysłu I handłu Ziemi Wileńskiej 

składa 

JWPamu Edmcumdowi GRONAU 
Dyrektorowi Wileńskiego Banku Towarzystw Spółdzielczych Instytucji, która od za- 
łożenia swej placówki w Wilnie jest członkiem naszej organizacji. 

Banku najlepsze życzenia dalszej owocnej 

Zarząd Stow. Kupców I Przemysłowców   Chrześcijan w Wilnie 

  

Interwencja angielska 
LONDYN (Pat). Lord Halifax, któ 

ry wczoraj udał się na week-end do 
Oxfordu, nagle powrócił dziś rano do 
Londynu, skąd, niezadowolony jako- 
by z tego, iż ambasador Henderson 
dokonał demarche tylko wobec sekre- 
tarza stanu Weiszaeckera, kategorycz 
nie polecić miał powtórzenie tej de- 
iarche u Ribbentropa, jako odpowie 
dzialnego za politykę zagraniczną Nie 
miec. 

Ambasador Ribbentrop ošwiad- 
czyć miał niemieckiemu ministrowi 
spraw zagranicznych, że rząd brytyjs 
ki zdziwiony jest odmową Niemców 
sudeckich przystąpienia do rokowań 
w Pradze. Ambasador Henderson pod 
kreślić miał, że rząd czeskosłowacki 
usłuchał rad, udzielonych mu przez 

Wearzy ubezpieczają 
BUDAPESZT (Pat). Nadchodzące 

z Czechosłowacji wiadomości o wyda- 

rzeniach, jakie się tam rozegrały w 

ciągu dnia wczorajszego i dzisiejsze 
go, wywołały na Węgrzech duże wra 
żenie. 

nie wrusza Ribbentropa 
| rząd brytyjski i poczynił stosowne kro 

| ki, aby przygotować płaszczyznę dla 
rokowań z Henleinem. Niemiecka par 
tia sudceka tymczasem odpowiedziała 
o6dmownie na zaproszenie rządu w 

Pradze. 
Rząd brytyjski uważa, że tego ro 

ózaju stanowisko jest wykrętne, al- 
bowiem gwarancje, jakich partia su 
decka żąda, miały właśnie stanowić 
część składową bardzo doniosłą tych 
rokowań. 

Na powyższe uwagi ambasadora 
Hendersona min. Ribbentrop, udzielić 
miał odpowiedzi negatywnej i ujętej 
w ostrej formie. Ribbentrop powołać 
się miał przy tym na incydent, który, 
nastąpił dziś rano i w którym dwóch 
Niemców sudeckich postradało życie. 

się na granicy czeskiej 
Według nie potwierdzonych do- 

tychczas wiadomości, władze węgier 
skie miały poczynić kroki, celem za 
pewnienia potrzebnych środków hez 
pieczeństwa na granicy czeskosłowae- 
kiej. - !   

S Lilis S Ll li a iai 

Zakończenie sesji Rady Naczelnej 
O. Z. N. 

WARSZAWA. (Pat.) Dnia 21 bm. 
w trzecim dniu sesji Rady Naczelnej 
OZN, odbyło się pod przewodnictwem 
szeła Obozu GEN. ST. SKWARCZYŃ- 
SKIEGO posiedzenie plenarne Rady, 
na którym sprawozdania z obrad po- 
szczególnych komisyj zagadnienio- 
wych składali ich przewodniczący: 
sprawozdanie z obrad Komisji Rolnei 
złożył SEN. GEN. GALICA. Komisji 
Inwestycyjnej — GEN. GÓRECKI, Ko- 
misji Oświatowej—PROF. BYSTROŃ 
i Komisji Narodowościowej — DYR. 

KATELBACH. Rada Naczelna przyję 
ła rezolucje, uchwalone przez poszcze 
gólne komisje zagadnieniowe. 
Rada Naczelna uchwaliła jednogłośnie 
wysłać depesze do P. Prezydenta Prof. 
Ignacego Mościckiego, Naczelnego Wo 
dza Marszałka Edwarda Śmigłego-Ry- 
dza i Pani Marszałkowej Aleksandry 
Piłsudskiej: A 

PANI MARSZAŁKOWA ALEKSANDRA 
PIŁSUDSKA — WARSZAWA. 

„Rada Naczelna Obozu Zjednoczenia 
Narodowego przesyła Ci, dostojna Pani, 

słowa zapewnienia, że w pracach swych, 

dziś | zawsze, będzie w trosce o potęgę 

Polski kierować się wielką nauką życia I 
wskazań Wielki :go Marszałka”. 

PAN PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ 
POLSKIEJ — WARSZAWA, ZAMEK. 

„Rada Naczelna Obczu Zjednoczenia 
Narodowego po pierwszej swej sesji ple- 
narnej, śle, Ci Panie Prezydencie, wyrazy 

najgłębszej czci i hołdu oraz zapewnienia, 

że podjętą pracę prowadzić będzie nie- 

strudzenie ku chwale I potędze Rzeczy- 

pospolitej”. 

MARSZAŁEK POLSKI EDWARD 

ŚMIGŁY-RYDZ — WARSZAWA. 
„Rada Naczelna Obozu Zjednoczenia 

Narodowego po pierwszej swej sesji ple- 
narnej, śle Ci, Panie Marszałku, słowa za- 
pewnienia o swym wobec Ciebie żołnier- 
skłm, mocnym przywiązaniw I pełnej dys- 
sozycyjności. 

Wskazania Twoje, Panie Marszałku, są 
naszym trwałym drogowskazem w rzetel- 

jj] nym, codziennym frudzle budowania Pol- 
ski wielkiej, potężnej i sprawiedliwej. 

Jak najlepsza I najpełniejsza realizacja: 
tych wskazań jest ambicją naszej pracy 
iako Obozu Zjednoczenia Narodowego”. 

Na zakończenie sesji przemówił 

szef OZN GEN. ST. SKWARCZYŃSKI, 

który analizując swoje wrażenia, wy- 

niesione z debat Rady Naczelnej, a w 

szczególności z obrad komisyj zagad- 
nieniowych, stwierdził, że jakkolwiek 
członkowie Rady Naczelnej pochodzą 
z różnych ośrodków, z różnych warstw 

społecznych i dawnych ugrupowań po 
litycznych, hołdujących różnym za- 

patrywaniom  spoleczno-politycznym, 

to jednak w obliczu konkretnych pro- 
blemów różnice te zatarły się zupełnie. 
Postawa wszystkich uczestników w sto 
sunku do omawianych problemów by 
ła rzeczowa i pozytywna. Świadczy to 
że wobec konkretnej pracy realizacyj- 

nej istotnie znikają dawne przegródki 
indywidualnych czy grupowych  po- 
glądów i następuje prawdziwie zgod- 
ne współdziałanie dla wspólnego celu. 

Stwierdzając w zakończeniu swe- 
go przemówienia, że podstawą konso- 

lidacji narodi winna być realna, twór 
cza i rzeczowa praca dla państwa i 
narodu, szef OZN gen. St. Skwarczyń- 
ski wezwał obecnych do wzmożenią 
wysiłku nad realizowaniem Polski 
wielkiej, potężnej i sprawiedliwej. 

Nożycami przez. prasę 

Becheńscy 
i Mackiewicz 
„Kurier Poranny* z dnia 19 bm. 

zamieszcza notatkę następującej treś- 

ei: 
P. A. BOCHENSKI PRZECW, 

P. MACKIEWICZOWI, 

We Lwowie odbył się odczyt p. Adol- 

fa Bocheńskiego z grupy „Polityki* o pol 
skich publicystach i polityce zagranicz- 

nej. Jak donosi lwowski „Dziennik Pol- 

ski“, „z referatu p. Bocheńskiego na uwa- 

gę zasługuje jego opinia o red. Mackie- 

wiezu, którego „wielkość* i popularność 

w tej chwili wynika, zdaniem p. Bocheńs 

kiego, z faktu, że p. Mackiewicz znalazł 

się na fali dnia. Według p. Bocheńskiego 

Mackiewiez zawdzięcza swoją populsz- 

ność nie temu, że racja stanu każe gło- 

cić takie poglądy, które publicysta „Sło- 

wa* wileńśkiego wypowiada, ale że takie 
są też poglądy hitleryzmu. Tej opinii — 

dodaje od siebie „Dziennik Polski* — na- 

leży jak najmocniej przyklasnąć. Jest 0- 

na wyjątkowo trafna i jeśli do niej do- 

da się jeszcze nieodpowiedzialność wystą 

pień publicystycznych p. Mackiewicza to 

wtedy otrzymamy dokładną charakterys- 

tykę typu publicysty, reprezentowanego 
przez Mackiewicza”. 

W kołach politycznych oświadczenie 

p. A. Bocheńskiego wywołało liczne ko- 

mentarze, ponieważ zrozumiane zostało 

jako bardzo poważne zastrzeżenie tego 

publicysty przeciw występom p. Mackie- 

wicza. Jak wiadomo p. A. Bocheński jest 

m. in. publicystą „Słowa* i w czasie nie- 

obecności p. Mackiewicza zastępuje go na 

stanowisku naczelnego redaktora. 

Zdziwienie, że Bocheński odezwał 
się krytycznie o Mackiewiczu jest tym 
większe, że „Kurier Poranny nie roz 
różnia braci Bocheńskich Adolfa i A- 
leksandra i nie wie, że w czasie nieo- 
becności p. Mackiewicza, zastępował 
go w „Slowie“ Aleksander, a nie A- 
dolf, mimo, že Adolf jest bardziej zna 
nym publicystą, jako autor ksiąžki 
„Między Niemcami i Rosją". 

Dając to wyjaśnienie w imię praw 
dy, wcale nie chcemy przez to powie 

dzieć, że stosunek Aleksandra B. do 

p. St. Mackiewicza jest inny niż Adol- 

fa. Bynajmniej. Nie wiemy co tam p. 

Adolf mówił we Lwowie, wiemy nato- 

miast że obaj bracia, Adolf i Aleksan: 
der, są w swych poglądach na ogół 

bardzo zgodni i obaj są czołowymi pu 
blicystami znanej grupy „Polityki“ 
(dawniej „Bunt Miodych“). 

Tej grupy nigdy nie identyfikowa 
liśmy ze „Słowem, to też samodziel- 
ny i krytyczny osąd działalności pub- 

licystycznej p. St. Mackiewicza prze” 

ludzi tej grupy nie jest dla nas žad- 
na rewelacią. Pel-nqel-     
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„FRada Wczasów: 
W dniu 20 maja w Warszawie w domu 

przy Zrzeszeniu Organizacyj Oświatowo- 
wo-Kulłuralnych przy ul. Reja 9 odbyło 
się pierwsze konstytucyjne zebranie Rady 
Wczasów, 

Rada Wczasów została utworzona 
Przy Zrzeszeniu Organizacyj Oświatowo- 
Kulturalnych grupującym wszelkie insty- 
łucje i stowarzyszenia społeczne związane 
2 akcją pożytkowania przez ludzi miasta 
ub wsi chwil wolnych od zajęć zawodo- 

wych. м 
W skład Rady Wczasów weszli dele- 

gaci: Ministerstwa Opieki Społecznej — 
inspektorka Miedzińska i radca Sosnicki, 
Państw. Urzędu WF i PW — mjr Morawski 
i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych — 
dr Rudziński, oraz przedstawiciele nastę- 
pujących zrzeszonych organizacji: 

Instytut Teatrów Ludowych, Centralny 
Związek Młodej Wsi, Centralna Komisja 
Związku Stowarzyszeń Zawodowych, Zwią 
zek Powiatów RP, Związek Strzelecki, 
Związek Bibliotekarzy Polskich, Koło Po- 
Mocy Kulturalnej, Towarzystwo Krzewie- 
nia Kulłury Fizycznej Kobiet, Towarzyst- 
!wo Stypendialne im. Prof. Janiszewskiego, 
Powszechna Uczelnia Korespondencyjna, 
Polski Biały Krzyż, Spółdzielnia Turystycz 
'Ro-Wypoczynkowa „Gromada”, Związek 

Zawodowy Pracowników Kolejowych RP, 
Pracownicze Towarzystwo Oświaty | Kultu 
ry im, Żeromskiego, Instytut Oświaty Do 
tosłych, Instytut Oświaty i Kultury im. Sta-   Szica, Instytut Spraw Społecznych, Robot. 

nicze Tow. Turystyczne, Związek Nauczy- 
cielstwa Polskiego, Zjednoczenie Zawo- 
dowe Polskie, Robotniczy Instytut Oświa- 
ty i Kultury im. Żeromskiego. 

Obrady zagaił prezes zrzeszenia dyr. 
Kazimierz Korniłowicz komunikując, że 
na przewodniczącego rady został zapro 
szony przez zarząd dr Tadeusz Dybow- 
ski, a na wiceprzewodniczącego naczel- 
nik Antoni Konewka. 

Sprawozdanie z dotychczasowych 
prac zrzeszenia wygłosiła W, Pražmowska 
Ivanka, sekretarz generalny zrzeszenia, 
informując zebranych o utworzeniu przy 
zrzeszeniu Funduszu Wczasów i Central: 
nego Biura Wczasów, jako organu wy- 
konawczego Rady Wczasów. 

Następnie kierowniczka Centralnego 
Biura Wczasów p. A. Moraczewska zrefe- 
rowała program Centralnego Biura Wcza- 
sów, obejmujący akcję wydawniczą (m. in. 
wydawanie miesięcznika „Kronika Wcza- 

sów), prace organizacyjne oraz instrukcyj 

ne. Nad programem pracy rozwinęła się 
obszerna i rzeczowa dyskusja. 

Następnie ukonstyłuowano 2 komisje: 
komisję urlopów oraz komisję wczasów 
dnia codziennego. 

Przyjęto szereg uchwał, m. in. w spra- 
wie konieczności kontynuowania starań 

o dostosowanie ulg kolejowych do po- 
trzeb prowadzonej akcji. 

Centralne Biuro Wczasów mieści się 
w domu własnym zrzeszenia w Warszawie 
przy ul. Reja 9, tel. 8-06-69. 

Wycieczka parlamentarna zwiedzi 
Wileńszczyznę 

W dniu 2 czerwca przybywa na 
Wileńszczyznę wycieczka parlamen- 
tara z marszałkiem Senatu Prysto- 
Tem j wicemarszałkiem Sejmu T. 
Schąetzlem na czele. Wycieczka zwie- 

dzi ważniejsze ośrodki Wileńszczyz- 
ny i zapozna się z aktualnym zagad- 
rueniem gospodarczym tej ziemi. 

Wycieczka zabawi na Wileńszczy- 
Źnie 3 dni. 

Katastrofa samochodowa 
W sobotę o godz. 9,25 rano samo- 

osobowy, zdążający z Warszawy do 
Buska przy omijanłu dziecka, przebiega- 
Jęcego przez jezdnię pod Kielcami, po- 
trącił dziecko I wpadł na słup linii oświe- 
WORECZEK TTT TSS 

   
golą najlepiej 

    

Cicho sza 

Nie umiemy jeść 
Mamy już organizatora aprowizacji i bę 

dziemy mieli w niedługim czasie ustawy apro 

Wizący jne. Temu wszystkiemu trzeba przy- 

A Mało ludzi w Polsce zdaje sobie 

AWĘ, że aprowizacja która u nas należy 

Vłącznie do kucharki i młodszej, na całym 
Wiecię jest kierowana zgóry. Podczas jed- 

Nego z kryzysów rolniczych rząd francuski 
*arządzjł podawanie sera w restauracjach, 
Argentyńczycy podawanie masła itd. Niem 

i Wprowadzili niedawno zmniejszenie iloš 

a mięsa, hegemonię soków owocowych nad 

Piwem itd. U) nas wprowadzono w swoim 
<zasie rozszerzenie spożycia baraniny ect. 

Polska, posiadając jedną z najlepszych 
kuchni na świecie, dla elity, posiada jedną 
; Najgorszych dla szerszej publiczności. Nasz 

robotnik kupuje drogą i niezdrową kiełbasę, 
> $ardzi jarzynami. Nasza wieś wymaga 
RA propagandy jarzynowej. Ryby na- 

pomimo heroicznej propagandy swoich 

Zyjaciół są wciąż jeszcze luksusem. Barba 

a= białokołnierzykowy kupuje wódę za 

ówkę, ale 30 groszy na pomarańczę uwa 

tę wydatek zbytkowny. Zresztą owoce, 
= Olwiek znacznie stanialy, są tež jeszcze 

= drogie, Fabrykacja tanich soków i kon- 

i "W jest dopiero w pieluszkach. Ryby mor 
te, ną całym świecie najtańsze jadło demo 

Tacji, u nas nie dotarły jeszcze do sfer u- 
Rzędniczych. * 

Zapytajmy młodą gosposię jakie ma zna 
nie chłodnia, a spiecze raka i nic nie 
e. Ogromna część polskiego budżetu 

arstw pracujących marnuje się dzięki bez 
dowi w dziedzinie aprowizacji. 
Poprawić ten stan rzeczy może nie tylko 
m, ale i propaganda. Kierowany. żołądek 

„dobrobyt szerokich mas. Żołądek w sta- 
* anarchii może zniszezyć państwo nawet 

‚ ASobne, Nasze organizacje społeczne bę 

za A. zapewne niedługo nowe, wdzięczne 

Cze,   Anie do spełnienia: N-Ne.N. 

  

tleniowej, łamiąc go. 
Przejechana dziewczynka, Irena Ple- 

wówna, lat 10, oraz pasażerowie Paweł 
Isarow, przemysłowiec z Warszawy, w sta 

nie bardzo ciężkim przewiezieni zostali 
do szpitala w Kielcach, Poza tym lżej ran- 
ni, Henryk Angiel z Warszawy I Adam Du 
don także z Warszawy również przewie- 
zleni zostali do szpitala w Kielcach. 

„Żydowska 
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przed zebraniem informacji 

o materiałach budowlanych 

LASÓW PAŃSTWOWYCH 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  
Odczyt dyr. Wielhorskiego w ZOR 

o Litwie współczesnej 
Zarząd Koła Wileńskiego ZOR zawia- 

damia swych członków, iż we wtorek dnia 
24 maja rb., o godz. 18 w lokalu ZOR-u 
ul. Orzeszkowej 11a, odbędzie się odczyt 
p. dr Wielhorskiego, dyrektora Instytutu 
Badań Europy Wschodniej, Temat: „Sto- 
sunek Litwy do Polski w konstelacji euro- 
pejskiej”. Wsięp wolny, goście mile wi- 

dziani. ' 

3) „Polski Czerwony Krzyž chroni, 
ratuje. Zapisz się na członka Pol- 

| skiego Czerwonego Krzyża”. 

spekulacja” 
pozbawiła Niemcy cebuli 

BERLIN, 20. 5. Tel. wł. 
Od wielu tygodni na całym obsza 

rze Niemiec odczuwa się zupełny brak 
cebuli. W związku z tym wszystkie 

pisma podały z rozkazu Goeringa na 
stępujący komunikat: 

„Brak cebuli spowodowała żydow 
„ska spekulacja. Ponieważ Niemcy mu 
szą na razie sprowadzać zza granicy 
znaczną ilość cebuli Żydzi, ażeby pod 
kopać ustrój hitlerowski wykupili ci- 

* * 

Czytelnicy nasi prawdopodobnie przy- 
puszczają, że ta notatka przez omyłkę 
tylko została umieszczona na tym miejscu 
a nie w „Żarcie na stronie”. Bynajmniej. 
„Polonia” wczorajsza podaje ją na pierw- 
szej stronie-jako telefon własny, a my tyl- 
GEE — dė 

  

  

  

Kronika tygodniowa 

chaczem wszystką cebulę i podnieśli 
jej cenę czterokrotnie. 

Niemey muszą - wstrzymać się od 
kupowania importowanej cebuli do 
nowych zbiorów. Ostatki z zeszłego 
roku zostały skierowane wyłącznie do 
szpitali i do fabryk konserwowych”. 

Poza tym gazety zwracają się do 
wszystkich gospodyń, ażeby zamieni- 
ły „żydowską cebulę* na uczciwe a- 
ryjskie pory*. 

* 

ko przedrukowujemy, gdyž zadziwia nas 
ten olbrzymi popyt na cebulę w aryjsko- 
hiłlerowsko-rasistowskich Niemczech, 

Że też tam o niedostatecznej podaży 

„krajowej cebuli” w ogóle pisać można. 
L] 

Przy artretyzmie i ischiasie 
jak również przy schorzeniach 
specjalnię skuteczna, jeśli pacjent zażywa kąpiell bezpośrednio w źródle leczniczym. Ten rzadko dostępny 2 

_Trenczyńskie Cieplice 
Informacje i prospekty: Czechosłowackie Biuro Informa- 

cyjne, Warszawa, Aleje Jerozolimskie 17, telefon 9-30-91 

reumatycznych, kuracja termiczna jest 

zaj kąpieli umożliwia uzdrowisko 
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NA WIDOW 
NIEPOROZUMIENIA W KLUBIE 

DEMOKRATYCZNYM. 

Na terenie Klubu Demokratycznego zary 

sowują się coraz głębsze nieporozumienia 

na tle taktyki i polityki Klubu. W związku 

z tym w najbliższym czasie ma wystąpić sze 

reg działaczy z tego ugrupowania o ile nie 

porozumienia te nie zostaną w międzyczasie 

zlikwidowane nad czym gorliwie pracuje 

prof. Mieczysław Michałowicz i płk. January 

Grzędziński. 

„FALANGA% A NARODOWI 
Е SOCJALIŚCI. 

W ostatnich dniach odbyły stę rozmowy 

między grupą ONR „Falangi* a partią naro 

dowych socjalistów p. Grally. 

Rozmowy te miały ną celu ustalenie wa 

ruqków współpracy ewentualnie fuzji mię 

dzy tymi organizacjami. 

Wynik konferencji jest jednak ujemny i 

w rezultacie pertraktacje zostały zerwane. 

Głównym tego powodem była odmowa naro 

dowych - socjalistów uznania autorytetu 

„wodza* p. Bolesława Piaseckiego. 

eżawie kezed 
2. 

dwóją? 
— —— TS, 

Wzmocnij ocganizm Śwe- 
90 dziecka. a pomożesz 

mu w nauce. Daj Tuwremu 

dziecku codziennie Ova- 

malynę Dra Wandea. 

Ove nazi) 
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Z grupy ONR „Falanga“ wystąpilo dw6eh 
wybitnych dzialaczy z Podiasia Zbignlew Ja 
recki | Stanisław Grąćzki. Wystąpenie tych 

dwóch wybitnych działaczy jest dla „Falan 

gi* wielką porażką na terenie Podlasia, gdzie 

ruch tamt. ONR był dość silny. 

SPRAWA „SZLAKIEM ZARZEWIA*, 

Na dzień 27 bm. został zwołany zarząd 

główny stow. b. uczestników ruchu niepodle 
glošeiowego „Zarzewie“ Dyskutowaną ma 
być sprawa własnego wydawnictwa „zalniejo 

wana przez skupienie katowickie, p. t. „Szłą 

kiem Zarzewia*. : 

DELEGACJE ZZZ NA ŠWĘCIE 
LUDOWYM. 

W uroczystościach Święta Ludowego w 

dniu 5 czerwca poza ofiejalnymi delegacja+ 

mi PPS i Str. Pracy wezmą też udział dele 

gacje Związku Związków Zawodowych 1 Mła 

dzieży Syndykalistycznej, która współpracu 

je ideowo z tymi Związkami. 

KPT. JAN SELNAM NA CZELE 
CHŁOPSKIEJ STRAŻY PORZĄDKO- 

WEJ. 
Na czele referatu Chłopskiej Straży Po- 

rządkowej Str. Ludowego ma stanąć kpt. Ja 

Selnam, który w związku z tym ma się pize 

nieść do Warszawy celem  sprawniejrzego 

kierownietwa tym wydziałem. 

POKOJE 
TANIE. CZYSTE i CICHE 

W HOTELU ROYAL 
Warszawa Chmielna 81 

Dia gzytelników „Kurjera Wileńsk,* 
PE SEE rabatu 

      
       

  

Kopciuszek Nr 4 
Życie nasze, życie kraju, który z 

objęć feodalizmu rzuca się wprost w 
objęcia wieku XX, wieku hydro elekt 
rowni, chłodni, awionetek i,setek* 
pełne jest jeszcze  nieuprzątniętych 
resztek starego życia. Do takich nale 
ży kopciuszek Nr 1 zaniedbany weck 
end. 

W czasach, kiedy miasta nasze by 
ły tylko de nomine miastami, wypo- 
czynek letni nie miał wielkiego zna 
czenia. Ale miasta rosną, życie się 
komplikuje, staje się coraz bardziej 
wyczerpujące i zagadnienie wypo- 
czynku niedzielnego w lesie, czy nad 
jeziorem jest już problematem b. waż 
Dym. 

Zapytałem pewnego zamożnego 
kupca, czy często jeździ latem bodaj 
do Werek? Roześmiał się. „Niedziela 
to przecież mój najlepszy targ*. To 
samo powiedział mi jego brat w ma 
łym miasteczku. 

O dwa kroki od lasu, jest przyku 
ty, jak niewolnik do sklepu. 

Zapytałem ' urzędnika. Machnął   

rozpaczliwie ręką. Jak nie wieczorów 
ki, to zebrania społeczne, sesje, kon 
ferencje, wyjazdy! 

O subiektach, kelnerach, kelner- 
kach, robotnikach, nawet mówić nie 
warto. Dzienniki wychodzą również 
w poniedziałki. Aktorzy wogóle widzą 
zieloną trawkę jedynie na dekorac 
jach. 

Może przynajmniej chociąż wyżsi 
urzędnicy, ta elita, te 10 tysięcy ma 
week end? 

Ale gdzież tam? A akademie, a u- 
roczystości, a przyjazdy, a wyjazd 
służbowe?! : 

Polska, kraj starej, wspaniałej cy 
wilizacji wsi, kraj alei lipowej, żyje 
obecnie całkowicie bez przyrody, oby 
wa się bez niej, gardzi nią. Dąb Bau- 
blis został z powodzeniem zastąpiony 
przez czystą na dole, a cinzano ną 
górze. W żadnej z dziedzin naszego 
życia społeczeństwo nie jest tak skon 
solidowane, jak w dziedzinie saboto 
wania week endu. 

A jednocześnie wszędzie unosi się   
zapach mikstur. Żaden kraj nie lubi 
się tak leczyć, zwłaszcza za darmo. 
Tymezasem najlepszym lekarstwem 
w Polsce był by dobry kij, który by 
odpędził ludzi od wódki i wypędził 
na zieloną trawkę. 

Jak donosi prasa warszawska, w 
Polsce zanosi się na radykalną 
zmianę stosunków. Sprzedaż urlopów 
będzie prawnie ścigana. Inspektoraty 
pracy przystąpią w tym roku do su 
rowej kontroli nad wykonywaniem 
przepisów urlopowych. Powstała „Ra 
da Wczasów*. 

Ten prąd powinien dotrzeć do Wil 
na. Ale przede wszystkim sami orga 
nizatorzy nie powinni dawać złego 
przykładu. Żadne prace niedzielne nie 
powinny mieć miejsca. Ci, którzy mu 
szą pracować w niedzielę, powinni 
mieć inny dzień wolny. Służbowe 
przyjazdy i wyjazdy niedzielne po- 
wibny ustać. Kontrola sklepów, a naj 
lepiej solidarna uchwała związków 
kupieckich winna zapewnić week end 
klasie średniej. 

Personel obsługujący turystów za 
sługuje na dodatkowe urlopy w mie 
śsjącach zmniejszońego ruchu. Powi- 
nien być również procentowo zainte 
resowany w zyskach, ażeby miał za 
co później wypoczywać. S 

/ 
  

Niezbędna jest również reorganł 
zacja ruchu podmiejskiego. Iłość 
środków przewozowych w ruchu pod 
iniejskim jest u nas za szczupła, a ce 
ny mało dostępne dla szerszych mas; 
Elitarny kajak rzuca cień na masowe 
środki przewozu, pakowne statki, ob 
liczone na tysiące osób. 

* * * i 

Społeczeństwo nasze szezyci się z 
tego, że. wiele pracuje. Nie sztuka wie: 
le pracować, sztuka pracować z sen 
sem. Zachód pracuje znacznie mniej,! 
zato rezultaty są znacznie lepsze. Ale! 
poco tam szukać obcych bogów? Już 
ra Śląsku, na Pomorzu i w Poznań- 
skiem, niedziela jest rzeczą świętą. WI 
Krakowie każdy robociarz bierze pod 
pachę dziewoję i smali do Krzeszo+ 
wie, czy Ojcowa. i 

Wilno ma jeszcze nieco lepsze. wa 
runki letnicze w samym mieście. Cóż 
z tego. Mrowisko ludzkie rośnie, a złe 
przyzwyczajenia zostają. Niedalekid 
200-stotysięczne Wilno powinno zaś 
cząć żyć życiem całego świata. A wów, 
czas będzie napewno mniej pesymiz 
mu, więcej pogody i słońca. Polską 
musi wrócić tam skąd wyszła. N: 
wieś! Chociażby tylko na niedzielę 
święta. 4 - › 

х Kazimierz Leczycki,.
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Hiistoria pióra do pisania 
Zgon jednego z najpopularniejszych 

wynalazców własnego systemu tzw. wiecz 
nych piór, Johna Watermana, nasuwa sze- 
reg uwag o piórze do pisania, które w 
dzieiach postępu ludzkości przeszło ol- 
brzymią ewolucję, od najprymitywniejszę 
go pałyczka aż da skemntikówańego „sły 
lografu", jak nazywają Francuzi wieczne 
pióro. 

W starożytności pióro do pisania za- 
słępowano bądź rylcem z drzewa, bądź 
z metalu, np. z brązu czy miedzi. Na re- 
liefach z Sakkary, datujących się sprzed 
2500 lat przed Chr., wyobrażony jest pi- 
sarz, trzymający w jednej ręce tabliczkę 
a w drugiej rylec. W wykopaliskach z epo 
ki mykeńskiej znaleziono tabliczki ołowia 
ne i rylec żelazny. W państwach staro- 
żytnego wschodu, jak np. *: Assyrii rów- 
nież używano tych samych przyrządów do 
pisania. Najbardziej jednak rozpowszech- 
nione były tabliczki woskowe  (tabulae) 
i rylec (stilus) w Grecji i Rzymie, 

Oczywiście ewolucja przyrządu do pi- 
sania była ściśle uzależniona od materiału, 
na którym się pisało. Jeżeli więc to były 
gliniane tabliczki fenickie czy asyryjskie, 
używano do nich twardego kawałka drze 
wa o zaostrzonym końcu. Tabliczki meta- 
lowe wymagały twardego rylca; za to w 
niektórych krajach, gdzie kultura stała wy. 
żej, jak np. w Egipcie, gdzie pewien ro- 
dzaj atramentu był znany już bardzo daw 
no, robiono pióro z trzciny (calamus) i pi 
sano na spreparowanym specjalnie papy- 
rusie czyli produkcie chemicznej przerób. 
ki pewnego gatunku frzciny, Niektóre ple 
miona południowej Azji, np. na Sumatrze, 
Jawie i szeregu innych wysp, piszą na 
liściu pewnego gatunku palmy przy po- 
mocy ostrego noża. W lndiach około 
9 wieku po Chr. używano również rylca 
w kształcie noża, którym pisano na liš- 
ciach. 

Przybory piśmienne zmieniły radykai- 
nie swój wygląd w momencie, kiedy zna- 
komity Tsai-Lun, jeden z mandarynów 
„Państwa Środka” wynalazł prototyp dzi- 
siejszego papieru. Od tej pory, tj. od II 
wieku przed Chr. papier rozpowszechnił 
się bardzo w Chinach, Korei i Japonii i za 
miast ostrych rylców zaczęto używać mięk 
kiego pędzelka i. tuszu, sztucznie ofrzy- 
mywanego z pewnego gałunku mątwy 
morskiej, hodowanej przez Japończyków 
i Chińczyków. Użycie pióra w tych kra-. 
jach jest zresztą nieznane, Zarówno w Chi 
nach jak i w Japonii pisze się wyłącznie 
pędzelkiem. 
  

  

Rezsprzocznie nójdoskonalsze 
przenośne maszyny do pisania 

MAŁE REMINGTONY 

  

zastąpić mogą duże maszyny | 
4 różne modele 

DOGODNE WARUNKI NABYCIA 

Tow. BLOCK - BRUN 
' Sp. Akc. . 
Oddział w Wiinie 

ul. Mickiewicza 31, tal. 3-75 

  

    

Arabowie używali piór, sporządzonych 
z trzciny, zaostrzonej na końcu. Później 
jednak okazało się, że lepiej będzie trzci. 
nę zastąpić metalowym ostrzem, a z trzci- 
ny sporządzić jedynie obsadkę, którą zdo 
biono stylowo kunsztownymi rysunkami, 
Podobnie rzecz się miała i w Persji, skąd 
pochodzi: szereg pięknych okazów piór, 
artystycznie zdobionych rysunkami, a cza- 
sem i nawet drogimi kamieniami. Miedzia- 
ne i brązowe pióra znane były w Rty- 
mie około I w. po Chr. Przywędrowały 
prawdopodobnie z Egiptu. 

W epoce humanizmu używane była 
powszechnie pióro trzcinowe, które wy- 
parło całkowicie pióro ptasie, używane 
jeszcze gdzieniegdzie po klasztorach, 
przez zakonników znanych ze swej bieg- 
łości w rysowaniu winiet i delikatnych 
skiców. W epoce Ludwika XIV znów po- 
wróciło na widownię pióro płasie, przy   

czym największymi dostawcami tych przy 
borów do pisania były gęsi. Znany był 
włedy zwyczaj obdarowywania się pióra- 
mi do pisania, zwłaszcza, że przesyłano 
sobie pióra kaczki, orła, czy kruka, a to 
miało swoją wymowę... 

Pierwsze pióra metalowe ukazały się 
w Anglii w roku 1780; pochodziły one 
z fabryki Harrisona w Birmingham, Harri- 
son wykonał pierwsze pióro dla znanego 
chemika Priestley'a z Handsworth. Pióro 
to znajduje się obecnie w muzeum miej- 
skim w Birmingham. W 1808 roku Bryan 
Donkin otrzymał patent angielski na 
fabrykację piór słałowych, które w prze- 
kroju miały kszłałt cylindryczny, w prze- 
ciwieństwie do kańciastego profilu piór 
Harrisona. Udoskonalił pióra James Perry, 
a pierwszą mechaniczną fabrykę piór za- 
łożył w r. 1822 Jekn Mitchell. 
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Wkrótce będziemy na wycieczkach zdeįmowali... szum lasu 

  

  

  

  
Pewna fabryka niemiecka wypuściła na rynek w fych dniach pierwsze na świecie 
amatorskie aparaty filmowe foto. i fono-graficzne. Taki właśnie aparat widzimy na 
zdjęciu. Zaczekajmy, aż jeszcze bardziej zmaleją jego rozmiary a wówczas bę- 
dziemy „zdejmowali”” 

nież. 
na wycieczkach nie tylko widoki i osoby w ruchu, lecz rów- 

.. szum lasu, głosy śpiewów ifp. 

Profesorowie pomocnikami 
wywiadn w ZSRR 

Pat donosi z Moskwy: Uczestnicy I 
Wszechzwiązkowej Narady w sprawie 
wyższego szkołnictwa zwrócili się do Sta 
lina z otwartym listem hołdowniczym, 

Profesorowie sowieccy przyrzekają Sta 
linowi, że będą pomagali wywiadowi so 
wieckiemu, na którego czele stoi wierny 
„leniniec stalinowski” komisarz spraw we 
wnęfrznych Jeżow, by oczyścić całkowicie 
wyższe szkolnictwo z resztek „trockistow- 
sko-bucharinowskich“ | wszelkiej innej 
„zgnilizny kontrrewolucyjnej”, 

Ostatni szeżop koczowniczych 
Idian osiedlił się 

Z Kanady donoszą: W prowincji 
Alberta doszło do porozumienia między 
przedstawicielami departamentu dla spraw 
indiańskich Kanady, a ostatnim, stale węd 
rującym szczepem Indian Kanady, Czer- 
woni zgodzili się osiąść na danym im re 
zerwacie i przyjąć kwotę, przyznaną każ 
demu czerwonemu, osiedlającemu się na 
rezerwacie. Tak więc znikł na kontynencie 

półn. amerykańskim ostatni szczep koczo 
wniczych Indian. 

WSE 

RABKA Zz” GÓRSKIE 
Miejscowość lecznicza | wypoczynkowa. — Idealny wypoczynek — Sporty 

Wskazania lecznicze: Dla dorosłych w cierpieniach artretycznych, reumatycz- 
nych, kobiecych, dróg oddechowych, miażdżycy, w stanach wyczerpania. 

Dla dzieci w chorobach gruczołów wewnętrznych, błon śluzowych i surowiczych, 
w skazach wysiękowych i limfatycznych. — Sezon od 1 maja. 

Informacje i prospekty: Komisja Zdrojowa w Rabce i Związek Uzdrowisk Pol- 
skich a Boduena 2, tel. 5: 

  

  

Najstarsze i najbardziej poczytne 

pismo polskie w Litwie 

TYGODNIK 

CHATA RODZINNA 
į (16 rok wydawnictwa) 

Airės: Kaunas, Ožeškienės g-vė 12. 

Najlepsze źródło informacyj i miejsce dla ogłoszeń. 

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

    

   

    

  

      

  

  

Kino zabija teatr 
we Francji 

Pomimo pozorów, sytuacja teatru we 
Francji jest niemal katastrofalna. W sytua 

cji tej oczywiście dominującą rolę odgrywa 

położenie teatru na prowincji. Oto cyfry: w 

r. 1929 odbyły się w całej Franeji 38.792 

przedstawienia teatralne, w r. 1935 już tylko 

25.188, a r. 1937 przynosi już tylko 21.710 

przedstawień. Sprawa wpływów przedstawia 

s'ę jeszcze gorzej, ponieważ, nie tylko się 

zmniejszyły, ale również wartość franka jest 

znacznie mniejsza. W r. 1929 wpływy kaso 

we wszystkich teatrów wyniosły 346.471.545 

fr, w r. 1935 już tylko 194.143.197 gr., aw 

roku ubiegłym niewiele ponad 140 milionów. 

Wpływy z kino-teatrów natomiast rosną z 

rcku na rok. W. r. 1932 wyniosły '957 miln., 

w r. 1936 osiągnęły 989 miln., a w r. 1937 

przekroczyły miliard franków. 

UAAAAAAAAAAASAAAKAAASAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

| WILNO 
I. Wilno w mowach Wielk. Marszałka 

II. Wilno w rzędzie stolic Rzeczpos- 

politej Polskiej 

prece Wacł. Gizbert Studnickiego 

wyd 1936 — do nabycia wszędzie Ė 

YYYYYYYYVYYYYYYYVYYYCYYYYYYVYVYWYYYYYVVWVYY 

Wysokie odznaczenie 
dra Jana Baty 

W dniu święta pracy w Jugosławii, od- 
były się w Borowie, siedzibie tamtejszych 
zskładów firmy Bata, wielkie uroczystości, 
ktćre zgromadziły około 25. 000 uczestników, 

Uroczystości uświetnił przedstawiciel Re- 
genta Pawła, minister oświaty Madaraczewicz 

przemówieniem, w którym podkreślił wielkie 
dzieło, którego jugosłowiańska Spółka Bata 
dokonała dla gospodarczego, społecznego 1 

kulturalnego podniesienia jugosłowiańskiego 

ludu. W dowód uznania i docenienia tego 
dzieła i zasług dra J. A. Baty, minister ude- 
korował obecnego tam p. Batę najwyższym 
jrgosłowiańskim odznaczeniem, orderem Św. 

Sawy I klasy. 

ET RZE ARP ORC TECZKA ZZPEYZA 

Tolefrnken badnje rediostacje 
w Persji 

Postęp cywilizacji dociera również do da 
lekich krajów azjatyckich. Ostatnio między 
perskim Ministerstwem Poczt i Telegrafów 
a światową firmą „Telefunken - Gesellschaft" 
w Berlinie zawarta została umowa, na pod 
stawie której Telefunken wybuduje w stoli- 

cy Persji w Teheranie krótkofalową stację 
radiową o mocy 30 Kw. z antenami kierunko 

wymi do Europy. Ze względu na specyficz- 
ne warunki klimatyczne i geograficzne inży 
nierowie Telefunken uznali wybudowanie 
siacji krótkofalowej na. najbardziej właści 
wą. Tak samo buduje wsporaniana, firma 
trzy stacje w Grecji.   

ŻART NA STRONIE 

  

Przedwywczasowe 
Kiedy już z kleistego pąkowia zielone 

wywiną się liście, kiedy nad łanami mło- 
dego żyta pod niebios błękiłem zadźwię. 
czy radosna pieśń skowronka — wtedy 
maczelnikom nie chce się pracować, pa- 
trzą tęsknie przez okna swoich kancela- 
ryj na ózłocony słoneczkiem ten świat... 

— Panie kochany, urlopik by się przy 
dał — jęczą przy sutym obiedzie. 

— Żeby prędzej już urlop! — stękają 
podczas kolacji. 

W fydzień po naczelnikach (hierarchia 
musi być!) zaczynają marzyć o urlopie po- 
mniejsi urzędnicy. Potem — asystentki, W 

dwa tygodnie po nich — dumają niżsi 
funkcjonariusze, 

Powoli, powoli, a tęsknota do wywcza 
sów opanowuje wszystkich. W począłkach 
czerwca ludzie choczą już porażeni myśłą 
o wyjeździe, ogarnięci czadem rozkiełzna 
nej wyobraźni. 

„WEEK-ENDY NIEDZIELNE", 

Przedsmak wywczasów dają niedziel- 
ne wycieczki poza miasto, ongiś majówka 
mi zwane (prawdopodobnie dlatego, że 

przeważnie odbywały się w czerwcul), a z 

postępem postępu i angielszczyzny — 
„weekendami”... 

Na dworcu tłocznie i gwarnie. 
Spotykamy profesora filologii klasycz 

nej. W stroju taternika, z zawediacką ciu 
pagą w ręce, z wyładowanym jak Garłuch 
nasz kochany plecskiem — wybiera się 
do odległej o osiem kilometrów od Wil- 
na Nowej—-Wilejki. 

Tam w pierwszej napotkanej garkuch- 
ni przesiedzi do wieczora nad fascynują- 
cą lekturą gazetową. 

Skoro już mowa o prołesorach, nie za. 
pominajmy o ich zapominalstwie | roz- 
targnieniu. 

Pewien profesor, postanowiwszy wy- 
brać się za miasto, cały dzień niedzielny 
spędził na dworcu, skrobiąc się w łysą 
głowę z pragnieniem przypomnienia so- 
bie, czego też przyszedł na dworzec i co 
to jest właściwie dworzec z punktu wi- 
dzenia prawa przedmiotowego... 

W poczekalni słoi red. Kazimierz Le- 
czycki, Poriki ma wydęte w baloniki. Trzy- 
ma ręce w kieszeniach, na twarzy wyraz 
głębokiego skupienia. 

— Oho! — myślę — taa go natych 
miast chytrze wyminąć, wszystko wskazuje 
bowiem na fo, że czyha na kogokolwiek 
ze znajomych, żeby móc parę godzin po- 
dyskułować o jednym z milionowego za- 
pasu swoich projektów... Jeśliby to było 
w mojej mocy, nasłałbym na niego panią 
Helenę Romer-Ochenkowską... Zobaczy- 
libyšmy kto kogo jednak przetrzymałby! 

Za miastem — cudownie... Małka- 
przyroda, łono natury, szmer rzeczek ! 
słrumyków, zielone zbiegowiska zagajów, 
kilimy wzorzyste łąk... 

NASZ OBOWIĄZEK. 

Naszym obowiązkiem jest podczas wy- 
cieczki: złamanie przynajmniej kilku mło- 
dych brzózek, zapaskudzenie owych ki- 
limów wzorzystych łąk niedopałkami, ga- 
zetami, skorupkami od jajek, zniszczenie 
w zagaju kilku gniazd ptasich (rozczulając 
się, że „kużda płaszeczka ma-swój do- 
mek, a my, Słasiu, kiedyż z tobą szlub 
weźmiemy?”), zanieczyszczenie dna stru- 
myka blaszanymi pudełkami od konserw... 
wreszcie wypowiedzenie kilku komple- 
mentów obłoczkom i żonie pana mece- 
nasa oraz wygłoszenie przed powrotem 
do miasta dłuższej tyrady na temat na- 
szego ukochania przyrody!!! 

WIOSNA MIEJSKA. 

Wiosna miejska jest zawsze anemicz- 

  

MATERIAŁY DO „ŻARTU NA STRO- 
NIE" NALEŻY NADSYŁAĆ NA ADRES 
REDAKCJI „KURJERA WILEŃSKIEGO” 
DLA ANATOLA MIKUŁKI.   

niejsza od swojej wiejskiej siostry, cierpi 
na brak wiłamin zieleni, blednicę, brak 
dostępu powietrza i dymy fabryk. 

Wiosna wileńska także ustępuje wiej- 
skiej konkurencji. Choruje wciąż na roz- 
maite reperacje ulic i chodników, ankiety, 
na niszczenie skwerów, na obcinanie mło 

dych lip. 
Nie przeszkadza to jednak zaciągają- 

cym się tłumnie pod wszędobylskie sztan 
dary Amora. 

Pluska, parska rzeczka Wilenka, księ- 
życ błądzi srebrem światła między drze- 
wami ogrodu po-Bernardyńskiego, a na 
ławeczkach aż tłoczno od tych. którzy 
poczuli, że ich serca „biją zgodnie jak 
dzwon na jeden ton” jak to wzruszająco 
wyraził jeden z Własłów, zdaje się, ża 
Goldberg. 

A TYMCZASEM... 
A tymczasem — tęskniąc do urlopo- 

wych przygód i wyjazdów — ułatwiajmy 
sobie to oczekiwanie we własnym za- 
kresie i podług własaych możliwości. 

Imitujmy tu, w mieście, wieś sielską, 
pensjonaty ciche, Busko, Otwock, dwora 
ki wywczasowe.., 

Żonaci z powodzeniem mogą kąpać 
się w połtokach.. słów swoich polowic, 
kawalerowie — swoich wybranek. 

Najłatwiejszy sposób "rządzenia erza- 
fzu letniska: balia z wodą zastępuje dzi- 
ko płynący strumyk; siękania dzieci — 
powrót beczącej trzody o wieczornej po- 
rze z pastwiska; wachlowanie się trzepacz 
ką do dywanów — cień gęstych drzew; 
płyta patefonowa z polką „Pszczółka” w 
wykonaniu orkiestry wiejskiej Mońka Ku- 
jawiaka — zastąpi w ogóle cały folklor. 

Znam jeszcze „literacką” imitację wsi: 
amator wyzwolonego z murów miejskich 
powietrza ołacza się odpowiednimi to- 
mami lektury. Z nagrodzonej powieści 
o wsi polskiej, pióra Jalu Kurka, czyta 
fragmenty, ópiewające rozkukane w sierp 
niu kukułki (każdy szczeniak wie, że ku- 
kułki nie mają nic do gadania w sierpniu); 
ze Słanisława Piętaka można wyławiać 
dzieje naszych krów i głupich, jakichś bez 
nadziejnych psów, które z zapamiętałoś- 
cią lubią... gryźć powietrze; aspekty zaś 
socjologiczne w dowolnych ilościach znaj 
dziemy w „Pamietnikach chłopów”. 

Pozatem: wciąż! werłujmy ogłoszenia 
gazetowe, kalkulujmy z ołówkiem w rę- 

ku, studiujmy geografię Polski, montujmy 
kajaki i i dobrą dla wypraw koniunkturę fi- 
nansową, unikajmy ukazujących się na ten 
temat artykułów w prasie. Jeśli przeczy- 
taliśmy ten — to niech to będzie głęboką 
nauczką na przyszłość, że nie wszystko 
dobre, co pod ładnym tytułem!!! 

J. Huszcza. 

ESSELTE EEE TTT 

ZAPRACOWANE 

— Skąd masz ten piękny kostium 
letni? 

— Zapracowałam nań. 
—? 

—Tak, oduczyłam mego mę 
pa!enia papierosów! 

  

OCHOCZY. 

— Może panna Marianna pozwoli 
na hustawkę. Ja sam pannę machnę 
w góręl... 

— Chodźmy lepiej na karuzelę, 
ho... nie jestem ubrana do hustawki, 

ZŁOŚLIWOŚĆ. 

W pewnej renomowanej jadłodaj 
ni wileńskiej, przy wejścia umieszezo 
po tabliczkę z napisem. 

„Psów wprowadzać nie wolno*. 
Jakiś złośliwy jegomość podpissł 

pod tym zakazem: 
„Towarzystwo opieki nad zwierz$ 

mų рн «6 O 
tami“, — — 

  

  
 



Piszą do nas... 

Jeszcze 0 zakonie albertynów 
Dwa lata temu pisałam o pofrzeb'e 

sprowadzenia braci albertynów do Wil- 
na, jako fachowców do spraw nędzarzy i 
wykolejeńców. Właśnie wtedy, gdy inwa 
lidzi obejmowali dom noclegowy przy 
ul. Połockiej 4 — pisałam o tym w „Kur 
jerze Wileńskim”, podkreślając, jak bar 
dzo mocno i fachowo musi być ujęta w 
naszym mieście sprawa ludzi bezdomnych 
i byłych więźniów, Dziś ta sprawa staje 
się jeszcze bardziej aktualna — czasy są 
coraz mniej spokojne, Dwa lata temu ad 
powiedziano mi — wprawdzie pośrednio, 
że Wilno jest zby ubogie, by wystawić 
dom noclegowy według wszelkich wyma 
gań higieny. A jednak żak widzimy, „Wil 
no znalazło fundusze na inwestycje róż- 
ne, na rekonstrukcje starych gmachów, 
bardzo kosztowne, na pomniki i projek 
towane są różne inne kosztowne i piękne 
zmiany w naszym mieście, chociaż może 
by lepiej było to wszystko odłożyć do 
spokojniejszych czasów, 

Dla nas dziś straszne są te spelunki, 

te meliny, które namnożyły się wskutek 
właśnie braku opieki nad ludźmi bez: 
domnymi, racjonalnej opieki. Chodzi mi 
tu o dorosłych, których mamy tysiące, a 
frekwencja w domu noclegowym przy ul, 
Połockiej 4 dziwnie zmalała po objęciu 
tego przytuliska przez inwalidów. Stwier 
dzają to oni sami, a łakże zarządy wię- 
zień, podkreślając, że do noclegowego 
domu przy Połockiej 4 wprost iść nie 
chcą. Trzeba by zbadać, co jest tego przy 
czyną. 

Dom noclegowy przy Żydowskiej 10 
jako taki istnieje, chociaż z trudnością 
przychodzi tę egzystencję podtrzymywać, 
Tajemnicą i tu i tam tych trudności jest 
brak fachowości — jest to sprawa jedna 
Z najfrudniejszych, czasem przechodząca 
siły przeciętnego człowieka. A jednak te 
meliny, te spelunki, a nawet obcne domy 
noclegowe mogą się słać zarzewiem ru 
chów społecznych przy najmniejszym na- 
wet załargu z sąsiadami na granicy — to 
są gazy trujące, które rozejdą się po całej 
Wileńszczyźnie, po całej Polsce. 

Albertyni żądali własnego domu, ale 
ich praca zapewnia szybki rozwój, zapew 
nia, że w ciągu krótkiego czasu dom not 
legowy zmieni się w domy z warszteta- 

mi. Tylko trzeba na te ciężkie czasy zre 

‚ Eygnować ze wszelkich luksusów, prze- 
cie Strasznie nas kosziują wszelkie pogo 

towia, utrzymanie specjalnych urzędników 
administracyjnych do likwidowania i do 
dA mnożących się melin i spelu- 
nek. 1 

„Inicjatywa prywatna przy największych, 
niepomiernych wysiłkach jest kroplą w 
morzu i obejmuje tylko w najlepszym ra 
zie niewielką część dziatwy i młodzieży 
— dom przy ul. Strycharskiej p. dr Ady 
Wysłouchowej i jej kolonie lenie w Mar: 
cinludce (dawniej posiadłość płk. Mar- 

Gdyby w sprawę sprowadzenia ałberty- 
nów włożono tyle energii i dobrej woli, 
ile się jej wkłada w więzienia nasze — 
robota szłaby dobrze. 

Tam przez rozumne rozplanowanie 
dnia, przez naukę fachów, przez ogólno 
kształcącą szkołę, prowadzoną dziś 
przez fachowców nauczycieli, wykszłałco 

nych w więziennictwie z roku na rok pod 
nosi się poziom długoterminowych więź- 
niów a i skazani za krótko z niejednego 
skorzystają, chociaż przecie praca wśród 
więźniów jest chyba jedną z najtrudniej- 
szych. Dużo się robi. 

Otóż zarząd więzienia tego szarego 
człowieka, który zbłądził na straszne ma- 
nowce w swej wędrówce zetknął z naj- 
wybiłniejszymi ludźmi. Wiele lat pracuje 
w więzieniach jako wykładowca pan prof. 
St. Košcialkowski, a od kilku miesięcy 
X. prof, Walerian Meysztowicz. 

Trzeba spojrzeć w te bardzo ponure 
oczy więźnia, świeżo przybyłego, by zro- 
zumieć, czym jesę dla niego zetknięcie 
się z takimi ludźmi, jak pan prof. Kościał- 
kowski lub X. prof. Walerian Meyszto- 

wicz. 

Ciekawą rzeczą jest przejrzenie spisu 
prelekcyj p. prof. Kościałkowskiego. Prof. 
Kościałkowski mówi im o wszystkim: po- 
gadanki podróżnicze, przyrodnicze, agro 
nomiczne, coś z techniki, o hodowli dro- 
biu i wszystko to ujęte w formę jakiejś 
cudownej bajki-prawdy, która uczy żyć. 

Ks. prof. Meysztowicz ma inne po- 
dejście — jest niezrównanym psycholo- 
giem w obcowaniu z tym dziwnym audy- 
forlum i wszystko potrafi powiedzieć tak 
ciekawie i popularnie, że słuchają go mi-   

„KURIER“ (4457). 

mo woli z rosnącą uwagą. Ma przy tym 
w swych prelekcjach jakiś nakaz, brzmią- 
cy wprost komendą. 

Tacy ludzie, jak prof. Košcialkowski 
i ks. prof. Meysztowicz oceniają całą do- 
niosłość pomocy właśnie tym wydziedzi- 
czonym z życia, Ale ogół tego nie rozu- 
mie. Nie rozumie nawoływania prof. Ko- 
ściałkowskiego do sprowadzenia braci ał 
bertynów i boi się kosztów. Za to sfa- 
wiamy pomniki, rekonstruujemy pałace— 
pięknie! ale czy nie za wcześnie? 

Adam Chmielowski, 
Wilnie zna 

Bra; Albert, 

którego  w naszym 
wielu znakomiłych uczonych 
tów, był 

to duch pokrewny 

Albert. 
Domy noclegowe i warsztaty powinny 

powstać jak najrychlej, by uchronić nas 
od gazów trujących komunizmu, który 
może ruszyć od wschodu. Domy te mu- 
szą prowadzić albertyni, bo są fachow- 
cami, Nie czas na próby i partactwo. 
| jeszcze raż powtarzam, że nie chodzi łu 
o luksus, sami bezrobotni za niewielkie 
wynagrodzenie pomogą posławić te do- 
my, byle było mądre i dzielne kierow- 
nictwo, | wszystkie domy te winny być 
imienia Józefa Piłsudskiego — przecie ma 
my tu Jego serce, 

Wacława Walicka. 

Do potraw z młodych jarzyn 

stosuje oszczędna Pani rosół z 

MAGGI" 
kostek bulionowych 

  

wybitnym malarzem i ar- 
chitektem, ale krótko tworzył dzieła sztu 
ki, Całego siebie oddał pracy społecznej 
— przede wszystkim budował domy noc- 
legowe i warsztaty na długo przed wiel- 
ką wojną i tym swym budowaniem przy 
czynił się do wstrzymania zifewu Polski 
komunizmem i czasach powojennych. Był 

naszemu Wielkiemu 
Budowniczemu — kochał go i znał Brat 

i artys- 

IV wieku. 

odbywały się wędrówki.   
Szpinak = A 

1 kg szpinaku, 1 łyżka masła, 1 łyżka mąki, 
'1 MAGGlego kostka .bulionowa, 
1/4 litra wody, sól. 

Szpinak opłukać, obrać z ogonków i goto-, 
маё w wrzącej wodzie-przez 5 minut. Na- 
stępnie szpinak przecedzić i przepłukać 
kilkakrotnie zimną wodą. Zasmażkę z masła 
i mąki rozprowadzić bulionem z wrzącej 
wody i MAGGlego kostki bulionowej, dodać 
do a i chwilę dusić. Do smaku 
esolić. ž 

  

  

  

Eksport w kwietniu 
wytworów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego 
z okregu izby Przemysłowo-Handiowej w Wilnie 

ua rynkach zagranicznych nie pozwała na 

koni użytkowych do Anglii, Belgii, Danii, ; szerszy rozwój eksportu surowych skór cie 

; ięcych. W kwietniu wysyłane były nadal nie 

wielkie tylko transporty skór (w przybl:że 

Grzyby. Wywieziono drobne przesyłki 

grzybów suszonych do Francji, Niemiec i 

Meksyku łącznie ca 860 kg (w m. marcu 

— 2255 kg). 

Konie robocze. Wysłano około 490 szt. 

Holandii i Szwecji (w marcu — 546 szt). 

Trzoda chlewna. Z okręgu Izby wysła- 

  

Oszmiańszczyzna obfituje w ciekawe pod 

względem archeologicznym i zabytkowym 

nm-ejscowości. Na długiej przestrzeni ciągną 

się pasma starych kurhanów, które, według 

opinii wybitnego znawcy czasów prehisto- 

rycznych prof. Szymańskiego, pochodzą z 

W latach 1934 — 1935 ekspedycja arche 

ologiczna rozkopała kilka kurhanów i zna 

lazła tam przedmioty, świadczące, że już w 

okresie wielkiej wędrówki ludów Oszmiańsz 

czyzna była zamieszkiwana lub też przez nią 

Wykopaliska z kurhanów przy rzece Ło 

szy stwierdzają, że tereny te były zamiesz 

kiwane przez prehistoryczne szczepy. oraz 

świadczą, że szczepy te żyły jeszcze w epo 

te brązu. Kurhany przyłoszańskie, zaczyna 

jące się od terenów maj. Łosza i ciągnące 

się na teren gm. solskiej, stanowią mogilni 

5 

Cena zł. 894    
  

Pozmajmy piękmo ziem wschodnich 

Zabytki w pow. oszmiańskim 
tewskiego. Z kurhanów tych wyorywane są 

przez okoliczną ludność rozmaite przedmia 

ty, jak: formy do wyrabiania paciorków z 

gliny białej niepalonej, sierpy brązowe i im 

ne przedmioty. Część tych eksponatów znaj 

duje się w muzeum gimnazjum w Oszmianie 

oraz u właściciela fołw. Jezulino Hutorowi- 
cza, częściowo zaś znajduje się u osób, któ- 

re je znalazły, Dużo takich przedmiotów za 

bytkowych ginie, gdyż kurhany te są bez 0- 

pieki. 

Bardzo ciekawe grodzisko znajduje się 

przy folw. Mazuryszki. Grodzisko to znajdu 

je się w lesie i przedstawia się w kształcie 

góry, której jedna ściana opada stromo w 

doł. Skarpa z tej strony jest umocowana du 

żymi kamieniami, obecnie wrośniętymi do 

ziemi. Ludność nazywa grodzisko to „Skarb 

ną”, gdyż według miejscowej legendy woj- 

ska „rumiancowskie* rozbite przez oddzia-. 

ły Kościuszki zakopały w tej górze skarb:ce 

pułkowy. Polana nieopodal tej góry zwie się 

Skarbnicą. 

Podobnych zapomnianych cmentarzy H 

kurhanów i późniejszych mogił z okresu No- 

* jem szwedzkich, tatarskich i napoleońskich 
. jest wiele porozrzucanych po całej ziemi 

oszmiańskiej. į 

Wiele miejscowości w Oszmiańszczyźnie 

według opowiadań miejscowej ludności wią 
łe się z okresem pogaństwa. 

Około Mazuryszek na brzegu wysychają 

cej obecnie rzeki „Karwia”* na obszernej po 

lanie stoi wiąz, zwany „Gaba”, który liczy 

kIkaset lat, nieopodal rośnie inny wiąz o 

rednicy 1 i pół m. Polana w pobliżu tych 
drzew miała być miejscem modłów pogań- 

skich. 

Około wsi Pogiry rośnie dąb, patriarcha 

lasów oszmiańskich, mający ponad 2 m. śred 

ricy. Środek pnia tego dębu spróchniał i 

tworzy otwór, jakby bramę, przez który moż 

та swobodnie przejechać wierzchem. Legen 

da głosi, że również koło tego dębu odbywa 

ty się modły pogańskie. 

Dokładnie znane są miejsca modłów po 

gańskich w pow. oszmiańskim w gminach: 

hclszańskiej, kucewickiej i krewskiej — pod 

nazwami: bałwaniszki, święta góra, góra Jo niu ca 10.000 szt.) via Ryga dła dalszego re- cina Woyczyńskiego), a fakże praca p. Roch З 
eksportu (w marcu ca szt.). Jadwigi Brensziejnowej — wyglądają ja- 

ko kwiaty egzotyczne w porównaniu z 
tym zastraszającym morzem nędzy ludzi 
bezdomnych, którzy wychodzą z więzień 
i tułają się na przedmieściach bez dachu 
nad głową w jakichś norach. 

U nas zawsze jest wysiłek jednostron 
ny, nie poparty drugim zamierzeniem. — 

ao do Niemiec ca 180 tys. kg trzody chlew- 

nei żywej i bitej. Eksport dokonywał się w 

ramach kontyngentów płatniczych ustalo- 
nych umową gospodarczą polsko-niemiecką 

(w m. marcu 85 tys. kg). 

rego, Horodyszcze itp. Miejsca te przedsta- 

wizją strome wzniesienia. 

Należy nadmienić, iż Oszmiana założona 

została w 1040 roku, 

Roślinne surowce lecznicze. Eksport ziół 

leczniczych wykazał przesezonowe osłabie- 

nie w związku z wstrzymaniem się nabyw- 

ców od zakupów w oczekiwaniu na zioła z 

nowych zbiorów. W ciągu kwietnia wywie 
ziono łącznie zaledwie ca 165000 kg różnych 
ziół do Anglii, Austrii, Belgii, Czechosłowa- 

cji, Niemiec i Węgier (w marcu 285000 kg). 

Skóry futrzane. Za pośrednictwem Wileń 

skich Aukcyj Futrzarskich wysłano do Nie- 

miec w ramach przydzielonych kontyngen- 

4ów płatniczych ca 380 szt. surowych skórek 

gronostajów (w marcu ca 2300 szt.), ca 2000 

szt. sarnich, ca 556 szt. skór źrebięcych (w 

marcu ca 830 szt.) i ca 900 szt. futrzanych 

skórek cielęcych. (W marcu ca 17.700 szt. 

zwierzęcych i ca 8.600 kg. skór króliczych). 

Rękawiezki skórzane. W kwietniu ręka- 

wicznicy wiłeńscy wysyłali ostatnie przesył 

ki towaru zimowego do Unii Południowej 

Afryki, a poza tym drobne przesyłki towa 

ru letniego do Anglii, Holandii, Szwajcarii i 

Szwecji. Ogółem wywieziono w miesiącu spra | 

wczdawczym rękawiczek na sumę ca zł 77 

tys. — (w marcu na zł. 127 tys.). 

Obecnie są w toku pertraktacje o dosta 

wy ciepłych rękawiczek do Anglii i letnich 

do Unii Południowej Afryki. 

Raki żywe. Przyznany kontyngent na 

kwiecień na wywóz raków żywych do Nie- 
miec wynosił zł 7200, jednak ze względu na 

niesprzyjające warunki atmosferyczne (chło 
dy), połowy raków były minimalne tak, że 
w rezultacie przyznany kontyngent został 

wykorzystany tylko częściowo. 

  
Znany państwowy zakład 

kąpielowy 

Kemermi 
ŁOTWA, 1838—1938. 

Kąpiele wodno-siarczane i błot- 
ne siarko-jodowe o dużej sile 

działania. 

Sezon przez cały rok. 
Ulgi w. cierpieniach reuma- 

tycznych, newralgicznych (is- 
chlas!); leczenie bezpłodności, 
chorób Sap seicowych, 
žolądkowych, skėrnych, nerko- 
wych, anemii; przeciwdziałanie 

; В złej przemianie materii (otyłość, 
choroba cukrowa) I t. d. jak również ićczenie katarów górnych przewodów odde- 
chowych, cierpień nerwowych i nadmiernego ciśnienia krwi. 
Inhalacje, Kuracja dietetyczna. Lecznicze napoje. Nowoczesne urządzenia 

: i aparaty. 
Biblioteka, czytelnia, Codziennie koncert 

wej. Najrozmaitsze sporty, Piękny, duży park, 
scs wypoczynku, 

W najbardziej ruchliwych miesiącach sezonu (czerwiec, lipiec, sierpień) po- 
koje z całodziennym utrzymaniem: w luksusowym hotelu zakładowym już od 
9.—Ls dziennie, w pensjonatach prywatnych zaś od 4,— Ls. 

Pełna 4-tygodniowa kuracja wraz z opieką lekarską i taksą kuracyjną od 
70.— do 110.— Ls. Wszystkie ceny w okresie przed i po głównych miesiącach 
sezonu około 15—25% niższe, 

Po informacje i prospekty zwracać się: Łotwa, Seravotu iestade. Adres 
dla depesz: Hotkem, Kemeri. 

Wątroba jest filtrem dla krwi 

Jaja. Wyeksportowano 5 półwagonowych 

ładunków jaj, w tym 4 do Amglii i 1 do Nie 
miec (w m. marcu 2 przesyłki). 

Szezecina, sierść i włosie zwierzęce. Po- 
pyt na sierść zwierzęcą na rynkach zagra- 
nicznych nadal był bardzo ograniczony. W 

kwietniu wysyłane były niewielkie transpor 
ty sierści (ca 8400 kg) do Anglii i Niemiec 
(w m. marcu ca 6.460 kg). 

Na odcinku ekspertu szczeciny koniunk- 

tora nie uległa żadnym zmianom. Wywóz 
szczeciny w kwietniu wyniósł ca 700 kg i 
kierował się do Anglii (w marcu 1520 kg.). 

Skóry surowe. Niekorzystny poziom cen 

HOTEL BRUHL 
Warszawa, ul. Fredry 12 

Tel. Centr. 5-48-00 

vis-a-vis Ogrodu Saskiego 

      
orkiestry symfonicznej i salono- 

'spaniałe położenie. Idealne miej- 

       

Woda bieżąca zimna i ciepła. 

— (Centralne ogrzewanie. — 

  

Zanieczyszczona krew wskutek złego fun 

kcionowania wątroby może powodować sze- 

reg rozmaitych dolegliwości: bóle artretycz- 

ne, łamania w kościach, bóle głowy, wzdę- 

cia, odbijania, bóle w wątrobie, niesmak w 

ustąch brak apetytu, swędzenie skóry, skłon- 

ność do obstrukcji, plamy i wyrzuty ra skó 

rze, skłonność do tycia, mdłości, język obło- 
Żony. Choroby złej przemiany materii nisz- 

©2а organizm i przyśpieszają starość, Rac- 

Jonalną, zgodną z naturą kuracją jest nor- 

mowanie czynności wątroby i nerek. Dwu- 

dziestoletnie doświadczenie wykazało, że w 

chorobach na tle złej przemiany materii, 

chionicznego zaparcia, kamieniach  żółcio- 

wych, żółtaczce, artretyzmie, ma zastosowa- 

nic „Cholekinaza* H. Niemojewskiego. Bro- 

szury bezpłatnie wysyła laboratorium fizj 

legiczno - chemiczne „Cholekinaza* H. Nie- 

nicjewskiego, Warszawa, Nowy Świat 5 oraz 

apieki i składy apteczne. 

  

  
  

    w WILNIE 

Telefon w każdym pokoju. 
L 5 

Hotel EUROPEJSKI | 
Pierwszorzędny — Ceny przystępne 
Telefony w pokojach, Winda osobowa   

ca   Młodzież szkół szwedzkich przechodzi obowiązkowe przeszkolenie w przygoto« 
waniu do cbrony preciwgazowej. Na zdjęciu widzimy szwedzkich harcerzy w mo» 

mencie zaznajamiania się z różnymi modelami masek gazowych,



+ 

—_ KOLUMNA LITERACKA — 
pod redakcją Józefa Maślińskiego 

„KURIER“ (4457. 

  

  

"Fantastyka i piekta poetyckie 
Picasso radził malarzom zabawiać się 

w wolnych chwilach  kalejdoskopem. 
Geometryczny krajobraz, uformowany z 
kolorowych kół, trójkątów i kwadrałów, 
radować miał spojrzenie i podniecać fan- 
tazję. Radość to była wartości pięciu fran 
ków — tyle kosztował kalejdoskop. Ryt- 
miczne potrząsanie srebrną rurkę murzyń- 
skiego cudu przypomina usiłowanie naiw- 
nych fantastów, którzy stworzyć chcieli no 
wą rzeczywistość z mechanicznego splotu 
i deformacji starych widzeń. Dziecinne 
złudzenia! — nie wystarczy, chcąc uwol.- 
nić się z ucisku realności, przylepić dwie 
głowy ludziom, a mnożąc liczbę łap kro- 
kodyla nie powoła się do życia smoka, 

Nie ma nic bardziej wstrętnego nad 
naturalistyczne bajki, ową naiwną kome- 
dię przebierańców, wulgarny kulig, grany 
w rekwizytorni narodowego teatru. A jed 
nak ta podrzędna fantastyka sprzed lat 
pięćdziesięciu w coraz nowe przebiera się 
maski, nie chce skonać, odżywa pod no- 
wą formą, dziś bardziej może, niż kiedy- 
kolwiek żywotna. 

Formułę nowego widzenia świata, któ 
rej pierwsze wzory odsłonił Appolinaire, 
zastępować zaczyna klej i mechaniczny 
przerzut, wiersze i obrazy wszelkiej maści 
imitatorów przypominają bric A brac zruj- 
nowanej antykwarni, wyrzucony na bruk 
uliczny. Odżywa pod różnymi postaciami 
infantylizm, przekleństwo każdej złej 
awangardy; przedmioty, pozbawione celu 
i użytku, grają na osłatniej, paryskiej wy- 
stawie surrealistów nową szopkę artys- 
łyczną. Lalki z wyłupionymi oczyma, po- 
sągi Z fałszywie przyprawionymi głowa- 

List z Warszawy 

Co zgubiło... 
Dnia 12 maja o godz. 20 w lokalu redak 

cyjnym „Przełomu* Kazimierz Halaburda 

wygłosił odczyt p. t. „Dekadencja poetów 

fołksfrontu*, W pokojach obwieszonych ol- 

brzymimi emblematami mieczów ONR-u i 

znaków Falangi ,pod portretem wodza Bole 

sława Piaseckiego patrzącym z góry, wśród 

aymu tytoniowego i gwaru rozmów koleża- 

nek z perkatymi noskami — rozmyślałem, 

musiałem rozmyślać o mijaniu, o przeszłoś 

ci, a więc o tym wszystkim na co dzień co 

dz'enny, bystry, jasny, porywisty, nie zosta 

wia miejsca. O kochane perkate noski! Mia 

łem wrażenie i wam to może też zawdzię- 

czam, miałem wrażenie, że cofam się, że wra 

cam, że przybieram kształt dawno przeżyty 

i że znów jak kiedyś jesteśmy na jednej z 

sal USB, w czasach tak zamierzchłych, tak 

dawnych, że już nigdy chyba nie wydadzą 

się bardziej dawnymi. O perkate noski i Ty 

Kszimierzu Hałaburdo, demoniczny gorszy 

cielu niewinnych słuchaczek Almae Matris, 

mówco na akademickich wiecach — wy to 

sprawiliście, wasze to sprawiło wspomnienie, 

że poszedłem na ulicę Focha do lokalu „Prze 

łomu” na odczyt pana Hałaburdy i że słucha 

łem uważnie kiwając melancholijnie głową. 

Kazimierz Hałaburda postawił na począt 

ka swego odczytu tezę, że fołksfront i to uję 
ty w znaczeniu szerszym lub węższym, gubi 

pcetów, oddalając ich od życia (co rozumie 

przez życie, prelegent nie wyjaśnił) i narzu- 

cejąc im gotowe formy myślenia. Następnie 

Fiałaburda zapowiedział, że swoją:tezę będzie 

popierał przykładem jednego tylko poety, 

pcety zmarnowanego przez fołksfront. O cza 

sy mroczne wieczorów w STO, więc jest jed 

nak przeszłość, są zadrukowane arkusze, któ 

re później jakimś ludziom służą za pastwę. 

Kazimierz Hałaburda mówił o Teodorze Buj 

n*ckim. Przedstawił rozwój jego twórczości 

od początku aż po tomik wierszy „W poło 
wie drogi”, noszący datę 1938 r. Udawadniał 
że świetnie zapowiadający się poeta, predy- 

stynowany dzięki talentowi do stworzenia 

rzeczy wielkich, ugrzązł na mieliznach lewi 

cowego frazesu i przeżył stan wewnętrznego 

upadku. Wiersze czytane w czasie prelekcji 

przez młodego falangistę z opaską na ramie 

riu miały ilustrować te wywody. 

Po odczycie rozwinęła się dyskusja. P. 

Wojciech Wasiutyński oświadczył, że być mo 
że zgubiło poetę Bujnickiego niezdecydowa 

nie kulturalne i ciągłe krążenie na granicy 

dwóch cywilizacyj — wschodniej, rosyjskiej 

i zachodniej polskiej. Zaznaczył, że wiersze 

0 rytuale masońskim (patrz „Patykiem po nie 

bie”, nakład STO, Wilnc 1930 (2) nie są 

bez głębszego znaczenia. 

P. Grabski podkreślił, że brak utworom 

poety przeżyć religijnych, co przyczyniło się 

do klęski, gdyż poeta miał nieustalony sto 

sunek do Boga. Poza tym, na tematy ogól 

niejsze zabierali głos pp. Łaszowski i Pietr 

kiewicz. Hałaburda odpowiadał błyskając 

białkami demonicznie, jak wtedy, dawno, w 

zamierzchłej epoce bojów na USB... 

Senior X. 

  

  

mi, połamane maszyny do szycia i pisania 
udekorowane poprutymi majtkami — oto 
współczesny rewanż zachodu za barba- 4 
rzyńskie uwielbienie przez futuryzm krę- 
cących się śrubek. Ten niezorganizowany 
śmietnik  różnoimiennych przedmiotów 
i odpowiadający mu poetycki chaos, wy- 
ciąganych za włosy zesławień słownych, 
zachwycać może tylko znudzonych już os- 
tałecznie pompierów, którym przejadła 
się po dziurki od nosa fizykalna pseudo- 
fantastyka fotografii elektronów o wolnej 
woli, pokazywanych z dumą przez szar!a- 
tanów naukowej metafizyki. 

Zdaje się dobiegać kresu ostatni akt 
dramatu surrealizmu, najśmielsza przygo- 
da duchowa, jakiej byliśmy świadkami, 
kończy się bałwochwalstwo przedmiotów 
martwych — mitologią rzeczy. Lepsze by 
ły już anioły z terracoty Jana Cocteau 
i makiety o gipsowych twarzach greckich 
rzeźb, posłuszne maszynie nie tyle infer- 
nalnej co scenicznej. W kuglarstwie wy- 
sokiej klasy drzemią uśpione ślady magii. 

Nie pierwsza to i zapewne nie ostatnia 

z pomyłek awangardy w walce z formułą. 
naturalizmu, z formułą zagłady sztuki, 
przynoszącą klisze zamiast malarstwa, za- 
piski sentymentalnych pensjonarek — га- 
miast poezji, podsłuchane rozmowy i pod 
patrzone widoczki przez dziurkę od klu- 
cza zamiast teatru. Pamiętamy wszyscy 
zwycięstwa, przypomnijmy raz mylne 

tropy. 

Brązowe kobiety Gauguina na wspa- 
niałym tle różowego nieba łudziły nadzie 
ją, że nowe piękno jest sprawą nowego 
pejzażu. Tchórzliwi imitałorzy wierzyli, że 
nowy krajobraz, nowy przedmiot naśla- 
downictwa odrodzić potrafi sztukę, Zalały 
muzea i wystawy kopie bożków murzyń- 
skich i malajskich, przyszła moda na egzo- 
łyzm. Czarni wieszali sobie na szyi świe- 
cidełka białych, biali wieszali w salonach 

amulety czarnych. Sztuka murzyńska, któ- 
ra graniczyła z zaklęciem i liturgią, była 
wyobrażeniem złego ducha, rodziła się 
ze strachu przed ciemnością i tajemnicą, 
przemieniła się w warsz/ałach europe|- 
skich artystów w parę uproszczeń kszłał- 
tu, w nieograny dołąd: motyw dekora- 
cyjny. 

Nas nie stać było nawet na egzołykę, 
zastąpił ją kramik ludowych wyrobów z 
Podhala i Huculszczyzny, pasiaste portki 
i parzenice pojawiły się na obrazach, zaś- 
piewy pastuszych piosenek i słynne już 
„liryczne krowy” w wierszach. 

Nowa grzechotka znudziła się prędko, 
nadeszła chwila, kiedy geograficzne wy- 
prawy malarzy i poetów odnajdywały na 
dalekich morzach i kolorowych lądach je- 
dynie kopie dobrze sobie znanych obra- 
zów i na pamięć już nauczonych wierszy, 

Nieznanym pozostał człwiek,  Freu- 
dyzm, odnowienie sofoklesowej formuły 
tragizmu, stał się nowym żerem dla od- 
pisywaczy. Nieliczni umieli tylko dostrzec 
w nim problematykę tragizmu, odczytać 
nowe imiona, przydane ołaczającej nas 
nocy, odcyfrować trudny wzór wiecznego 
sporu woli swobodnej z losem. Dotych- 
czasowi protokulanci jawy nie zauważyli w 
psychologii głębi nowej, wielkiej esche- 
tologii — określenia granic odpowiedzial 
ności moralnej człowieka, szukali jedynie 
świeżych materiałów, zręcznych metod na 
śladowania, zgrabnego skalpelu analizy. 
Asystowališmy lat dziesięć bez mała przy 
tym ponurym widowisku mechanicznego   gwałcenia podświadomości, aby wyrwać 
jej nie tajemnicę, ale nowe ciekawostki 

psychologiczne, podziwialiśmy kolejno pi 
sarstwo automatyczne, eksperymenty z me 
diami, sny kataleptyczne, stenogramy roz- 
mów wariatów, podsłuchiwanie gaworze- 
nia niemowląt. W tym dłagim szeregu 
eksperymentów, wahających się pomiędzy 
laboratorium przyrodniczym a atelier pod 
rzędnego szarlatana, jeżeli było coś wiel 
kiego, to tylko uparte poszukiwanie cu- 
du. „Cudowne jest zawsze piękne — pi- 
sał w pierwszym „Manifeście" Breton — 

jakiekolwiek cudowne jest piąkne, nie ma 
niczego poza cudownym, co by było 
piękne”, 

Formuła naturalizmu otrzymała śmier- 
telny cios. Walka z naturalizmem prze- 

stała być zagadnieniem wyboru przedmio 
tu — krainy naśladownictwa, stała się 
walką o podstawy sztuki, walką o przeci- 
wstawienie zasadzie naśladownictwa — 
zasady twórczości, stała się sporem o hie- 
rarchię warłości, o zastąpienie historii na. 

furalnej człowieka przez mił, który sam 
sobie stworzył. 

Uparte wysiłki artystów, aby stworzyć 
dzieła, które by nie były tylka marną ko- 
pią tego, co każdy z nas moie zobaczyć 
| usłyszeć, nazwano ucieczką od rzeczy- 
wistości. Czas już jest zerwać z tymi 
pseudo-krytycznymi określeniami, oparty- 
mi nie wiadomo na jakiej filożofii. Nie ma 
niczego, co by nie było rzeczywiste, Ne 
wolno ograniczać pojęcia rzeczywistości 
do odziedziczonego systemu przyzwy- 
czajeń w doznawaniu świata, do jego 
wizji, opartej na naiwnym realizmie, a bę 
dącej w istocie zbiorem konwencyj praxis 
życiowej i pseudo-prawd przyrodniczych. 

Najbardziej „nierzeczywista”, najbar- 
dziej fantastyczna sztuka mówi* zawsze 
i tylko o człowieku, Wyobrażenia nieba 

i piekieł to wielkie eschatologiczre mity, 
mierzące i wyznaczające granice szczęścia 
i cierpienia człowieka, tworzą one nie 
ziemski układ odniesienia dla kruchych 
i przemijających spraw ludzkich, Poetyc- 
kie „wędrówki do piekieł", których kilka 
przejmująco przedstawił w swojej książce 

Bolesław Miciński, podejmuje każda ge- 
neracja pisarzy. Każda epoka stwarza 
własne wyobrażenie o piekle, szuka gra- 
nic rozpaczy i przeniknąć chce ciemność. 
Szałan, pojęty humanistycznie, jest na- 
zwaniem i personifikacją wyobrażeń zła, 
jest wydobyciem i odłączeniem od czło- 
wieka tworów potwornych i straszliwych, 
które lęgną się w jego świadomości. | nie 
jest przypadkiem, że gotyckie chimery z 
Notre Dame przypominają groźne rysunki 
nadrealistów, odtwarzające podświadome 
majaczenia. W obu wypadkach mamy ten 
sam proces wytłoczony nocy, to samo na- 
danie kształtów ciemności. 

Wielka fantastyka poetycka jest zaw- 

sze zstąpieniem do piekieł albo wzlołem 
do nieba, jest obrazem owej studni prze- 
paści, o której mówi Eklezjasta — „I za- 
trąbił piąty Anioł i widziałem, że gwiazda 
spadła z nieba na ziemię, a dano iey klucz 
studni przepaści”, ь 

Współczesna poezja zamiast opowia- 
dać bajeczki dla grzecznych dzieci, od- 
świeżać romantyczne dekoracje, nucić o 
przygodach „Ali w krainie czarów”, epa- 
łować dziwactwami snów — podjąć musi 
się trudu odbycia wyprawy naprawdę 
groźnej i niebezpiecznej, wyprawy do 
piekieł, Poezja prawdziwych nowatorów 
stworzyć musi mit piekła naszych czasów, 
mił, który jest samowiedzą kulturalną 
każdej epoki, 

Jan Kott. 

PRENUMERATA „KOLUMNY LITERACKIEJ" 
Interpełowani ciągle o „Kolumnę Literacką* przez przyjaciół ruchu 

nowatorskiego zamieszkałych poza 

leńskiego* 

numery. 

naturalnym zasięgiem „Kurjera Wi- 

mogliśmy tylko dorywczo i nieregularnie wysyłać żądane 

Obecnie, wobec nieustannego wzrostu liczby domagających się, zer- 

ganizowaliśmy prenumeratę „Kolumny Literackiej* oddzielnie, tak,że 

za opłatą 

1 zł. miesięcznie, 2.50 

uiszezoną przez P. K. O. Nr 700312, 

į 

kwartalnie i 9 rocznie 

lub „przekazem rozrachunkowym* 

Nr 25, wszystkie niedzielne i specjalne n-ry „Kolumny Literackiej* po- 

czta dostarczy prenumeratorowi do 

  

domu. 

TREE 

  

Książki za bezcem 
DRUGI katalog książek po cenach zniżonych „Wiosna 1938“ 
wysyła darmo Dom Książki Polskiej, Warszawa, Plac 3-ch Krzyży 8 

(drugie podwórze). Sprzedaż na miejscu i w księgarniach, 
  

z 

  

PAUL ELUARD 

PRZYSZŁOŚĆ POEZJI 
Chleb jest bardziej pożyteczny niż poezja. Lecz ml- 

łość, w pełnym ludzkim znaczeniu tego słowa, miłość naj- 

gorętsza nie jest bardziej pożyteczna niż poezja. 

* 

Poeią Jest ten, kto inspiruje o wiele więcej od tego, 

kto jest inspirowany. 

* 

Zapatrzeni i wierne zwierciadła, Niekoniecznie za ko- 
chani napisali najpiękniejsze poematy miłosne — a Jeśli 
zakochani, to nie czynili oni miłości swojej odpowiedzialną 
za to. Jednak odblask wszystkich tych słów wypowiedzia- 
nych, wynalezionych jest z nimi nierozdzielnie związany. 
| muszą już oni poddać się temu odblaskowi | pozostać 
ustawicznie na jego usługach, odzwierciedlać i widzieć, 
cnofa wieczności. Patrzeć, fo — otrzymywać, odzwiercied- 

lać to — dawać do patrzenia. 

* 

Rola poety sprowadzi się do roli zarządzającego Ide- 
ami, przedmiotami, uczuciami, czynnością, 

* 

, Powiedziano, że rozpoczynać od słów I związków po- 
między nimi w celu naukowego zbadania świata, Jest nie 
naszym prawem, lecz obowiązkiem. Należałoby dodać 
jeszcze, obowiązek ten jest samym obowiązkiem życia, nie 
życia na mod.ę tych, którzy noszą w sobie własną śmierć 
I którzy są już ścianami lub próźniami tylko, lecz życia w ze- 
spoleniu ze wszechświatem, ze wszechświatem w ruchu, ze 
wszechświatem stającym się. 

* 

Potrzeba nam niewiele słów, aby wyrazić istotę spraw; 

potrzeba nam wszystkich słów, by uczynić ją 

wistością. 

rzeczy« 

* 

Poeta widzi w takim samym stopniu, w jakim się ukazuje. 

1 odwrotnie, 

każe to, co widział poeta, 

Nadejdzie dzień, kiedy każdy człowiek po- 

Kres wyobraźni. 

Widzieć to rozumieć, sądzić, przekształcać, porówny- 

wać, zapominać lub zapominać się, być lub zanikać, 

* 

Poezja nabierze życia dopiero od tej chwili, kiedy bę- 

dzie odwzajemnioną, Wzajemność fa jest całkowicie uza- 

leżniona od równości szczęścia pomiędzy ludźmi, A rėw- 

ność w szczęściu wyniosłaby człowieka na takie wyżyny, 

o jaklch my możemy mieć tylko słabe pojęcie. 

Szczęśliwość ta nie jest niemożliwa. 

przełożył ZBIGNIEW BIEŃKOWSKI 

  

Chcemy teatru żywego ! 
Na łamach „Kuriera* przed kilku dniami 

slarałem zająć wobec obecnego przesilenia te 

atralnego w Wilnie stanowisko obiektywne 

i odpowiedzieć na pytanie jakie kryteria są 

decydujące jeśli myśleć o przyszłym dyrek- 

torze teatru wileńskiego poczuwając się do 

odpowiedzialności za sprawy kultury w na- 

szym mieście, 

Tu, na łamach „Kolumny”, która służy 

sprawom sztuki tylko, czuję się zwolniony 

od powtarzania tamtych argumentów, a chcę 

pcstawić sprawę od strony ściśle artystycz 

nej. Jest to konieczne, skoro selekcja doko 

nana przez czynniki powołane postawiła nas 

wobec dwuch już tylko kandydatur, symbo 

lizujących poniekąd dwa pokolenia, dwa świa 

topoglądy, dwie tendencje. I nie zawaham 

się, skoro idzie o sprawy sztuki tak społecz 

nej jak teatr, nazwać te tendencje, te linie 

kierunkowe po imieniu. Jedna z nich jest 

linią przeszłości, wspaniałych zasług, to praw 

da, — ale oto chcę tę linię sztucznie prze- 

dłużyć, ponad jej naturalne możliwości, 

utopić koniec tej pięknej paraboli w jutrze 

gorzej niż niepewnym; druga zaś jest linią 

krótszą znacznie, ale ma tę niezwalczoną ni 

czym przewagę że jest — linią wstępującąt— 

Gdybyśmy nic o p. Bujańskim nie wiedzieli, 

jak to tylko, że jest fachowcem teatru i 
człowiekiem współczesnym, to tak w tym 

zestawieniu nie mielibyśmy wyboru innego. 

Pragnąc w teatrze wileńskim sztuki żywej 

(a nie sprawdzania na własnej skórze co z 

dawnych wartości zachowało jeszcze, oraz 

ile mianowicie — zdolności atrakcyjnej) prag 

nąc teatru, który w swej codziennej twór- 

czej pracy sprzymierzyłby się z żywymi si 

łami miasta, możemy żałować tylko, że do 

puszczono do takiej właśnie kontrowersji, 

zamiast rozegrać kampanię  eliminacyjną 

między ludźmi, którzy orientują się co to 

jest teatr współczesny, którym jego nowe 

cele i metody nie są obce, którzy obrotnoś- 

c'ą swą i urokiem nowych możliwości twór- 

czych potrafiliby ściągnąć do Wilna młodych 

a wartościowych współpracowników. Bo pa 

rn ętajmy, że żadna wielkość na laurach do 

nas nie przybędzie. Na to jesteśmy za bied- 

ni. Przeciwnie, do tradycyj wiłeńskich na- 

leży, by tu właśnie rozpoczynali wielcy swą   

drogę do wielkości. Nie należy łamać tej tra 
dycji prawdziwie zdrowej i optymistycznej 

4 twórczej — w imię stworzenia wysoce ry, 

zykownych form czci dla tradycji innej, tra 

dycji, którą należałoby tylko wielbić i kon 

templowač, a nie wystawiać na okrutną pró 

bę. ‚ 

Józef Maśliński. 

+ * * 

Analogicznie do poprzedniej notatki o d-rze 
Kielanowskim parę słów informacji, a raczej 
przypomnienie osoby dra Ronard - Bujań- 
skiego: 

Jako teoretyk wyszedł p. Bujański z dob 
rej szkoły uniwersytetu krakowskiego, gdzie 
studiował przede wszystkim jedyny wielki 
nasz — teatr Wyspiańskiego. Studia w te» 
airze niemieckim (za jego dobrych jeszcze 
czasów) dały mu z pewnością nowych bodź- 
ców. Jako praktyk ma szkołę nie mniej do 
bia: widzieliśmy go w „Wilnie jako redutow 
ca, a pięć lat temu jako kierownika arty 
stycznego i reżysera na Pohulance. W tym 
to wszak czasie i z p. Bujańskiego inspira 
zją albo udziałem powstał teatr szkolny, za- 
częto wydawać „Front Teatralny", wystawio 

no „Zygmunta Augusta" (trzykrotnie nagro 
dzonegoj, „Niebieskiego ptaka”, „Mademoi+ 
selle", „Jima i Jilla* itd. Tośmy widzieli na 
własne oczy. Jako odpowiedzialny kierow 
nik instytucji wykazał się p. Bujański rów- 
nież — prowadząc wespół z Adwentowiczem 
teatr w Łodzi, (gdzie pracowali u mich m. 
in Schiller i Wierciński), a potem w War 
szawie (gdzie wystawiono za tej kadencji 
„Mzzepę“, „Wroga ludu“, „W małym dom 
ku' itd). Prowadził też p. Bujański wespół 
ze ś. p. Strzelecką w Warszawie głosny te 
atr dla dzieci — „Jaskółkę'. Obecnie znów, 
jest kierownikiem programów radiostacji 
łódzkiej, czyli pełni funkcje w znacznej mie- 
rze analogiczne. J. M. 

' 

„NIEBIESKIE RÓŻE” 
1lango — wyk. M. Fogg 

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

„ZAKOCHANY ZŁODZIEJ” 
Slow-Fox — wyk. M. Foxg 

Najnowsze przeboje na 
najlepszych płytach 

„SBYRBREWAS 
Do nabycia we wszyskich sklepach 

muzycznych  



_ —- «КУВЗЕВ” [4457], 

Przed wyborami do Rady Miejskiej 
w Baranowiczach 

Zagadnieniem absorbującym uwa 
8ę mieszkańców m. Baranowicz w 
chwili obecnej są wybory do Rady 
Miejskiej, które się odbędą w dn. 29 
maja b. r. Baranowicze przeżywają 
checnie t. zw. okres przedwyborczy, 
Jest więc sporo ruchu i trochę krzyku 
w pewnych kołach. Ale na ogół okres 
przedwyborczy charakteryzuje w Ba 
ranowiczach wewnętrzna praca nad 
konsolidacją sił. Cała propaganda 
przedwyborcza zamykała się aż do 
tychczas w ramach wewnętrznych w 
organizacjach i nikt nie wystąpił je 
szcze na terenie publicznym. 

Powszechnie jednak panuje w mie 
Ście przekonanie, że jest to 

CISZA PRZED BURZĄ. 

Z terenów pozakulisowych różnych u 
grupowań dochodzą głosy, że wybory 
do Rady Miejskiej w Baranowiczach 
w dniu 29 maja br. gotują wiele nie- 
spodzianek. Dla nikogo w Barar.owi- 
cząch nie jest tajemnicą, że ostry za 
targ w łonie dotychczasowej Rady 
Niejskiej, który spowodował jej roz- 
wiązanie, przeniósł się na teren akcji 
przedwyborczej. 

ydzi bowiem stanowczo nie chcą 
zrezygnować ze swych zdobyczy w 
naszym gospodarczym życiu i przy 
gotowywują się do nowych wyborów 
do Rady nie mniejstarannie od spo- 

Posiada stale na składzie: 

  
Chrześcijańska 

Apteka K. Monkielewicza 
ul. Szeptyckiego 33, tel. 74 

Wszelkie nowe środki lecznicze. — Specyfiki krajowe i zagraniczne, 
Surowce i szczepionki. — Wody mineralne, naturalne i sztuczne. 

Termometry lekarskie. — Zioła lecznicze i t. p. 

łeczeństwa chrześcijańskiego. Zasad 
niczo więc stają do walki 

DWA OBOZY. 
Z jednej strony obóz chrześcijański, 

zjednoczony w' ogólnochrześcijań- 
skim komitecie wyborczym, który wy 
stępuje z listą chrześcijańską Nr 1 „a 
z drugiej strony obóz zjednoczenia 
żydowskiego, który wystąpi z osobną 
listą. Ale to nie wszystko. Garstka ra 
dykałów pod kierunkiem Machaja 
stworzyła trzecią listę tak zw. „chrześ 

15sko - demokratyczną”, która o- 
czywiście godzi w zjednoczony blok 
chrześcijański. Czy im się uda rozbić 
b:ok? Czyż znajdzie się wielu ze spo- 
łeczeństwa chrześcijańskiego którzy 
pójdą na lep demagogicznych obiet- 
nie „pokaże to przyszłość. 

Tymczasem społeczeństwu chrześ 
cijaūskiemu radzimy zaznajomić się z 
listą kandydatów, wystawionych 
przez Ogólnochrześcijański Komitet 
Wyborczy i wybrać z tej listy ludzi 
najgodniejszych, obdarzonych zaufa 
niem społeczeństwa. Im to należy po 
wierzyć pokierowanie w  przyszło- 
ści gospodarką samorządu miejskie 
go ku ogólnemu zadowoleniu. 

OKRĘG 1. 

1) Dr Fiuto, 2) Gawrylenia Konstanty, 3) 

Zarudny Włodzimierz, 4) Bojarska Stefania, 

5j Ciupa Edward, 6) Parafianowicz Józef, 

7) Wilner Stefan, 8) Orzelski Paweł, 9) Ka- 

nodo Mikołaj. 

OKRĘG II. 

1) Jarocki Jerzy, 2) Monhielewicz Kle- 
mens, 3) Mickiewicz Jan, 4) Skiba Wojciech, 

5) Wołoszyn Antoni, 6) Fiedorow Piotr, 7) 

B'erozowik Piotr, 8) Barancewicz Mieczys- 

ław, 9) Sergiel Jan, 10) Romaniuk Józef, 

11) Bubien Józef, 12) Zejet Olimpia, 13) Mie 

tian Jan. 

OKRĘG III. 

1) Witkowski Hilary, 2) Radziszewski Mi 

chał, 3) Korycki Anatol, 4) Kaczyński Alek 

sander, 5) Poszepczyński Paweł, 6) Czyżew 

ski Gracjan, 7) Grotus Jan, 8) Michałowski 

Stefan, 9) Pawlak Jan. 

OKRĘG IV. 

1) Dr Małkiewicz, 2) Dziadko Kazimierz, 

3) Gwirko - Godycki, 4) Bachar Jan. 

v. : 

1) Abramczyk Mikolaj, 2) Biran Wlodzi- 

mierz, 3) Wasiłewski Stanisław, 4) Klima- 

szewski Kazimierz. 

OKRĘG VI. 

1) Pomianowski Marian, 2) Karaś Józef, 

3) Leśniak Józef, 4) Gachowska Irena, 5) Ro 

gulski Stanisław, 6) Bregański Lucjan, 7) 

Zieleniewski Włodzimierz, 8) Gryblewski 

Zygmunt, 9) Zambrzycki Jan, 10) Kulwanow 
ski Kaejtan, 11) Brzozowski Witalis, 12) 

Szpakowski Adam. W. B. 

21 maja rb. obradowało w Wilnie zgro 
madzenie Związku Komunalnych Kas 
Oszczędności w Warszawie. Do tego Zwią 
zku należą komunalne kasy województw 
centralnych i wschodnich. Ponadto istnie- 
ją jeszcze trzy podobne związki, a więc 
poznański, obejmujący województwa po- 
znańskie i pomorskie, związek w Katowi- 
cach na woj. śląskie i związek we Lwowie, 
obejmujący 4 województwa południowe: 
krakowskie, Iwowskie, tarnopolskie i sta- 
nislawowskie, 

Na walne zgromadzenie przybyło 81 
delegatów. Pozałem wzięli udział przed- 
stawiciele władz nadzorczych: naczelnik 
wydziału Min. Spr. Wewn. Hebrowski i z 
Min. Skarbu radca Stępniewicz. Urzędy 
wojewódzkie wileński, nowogródzki i lu- 
belski delegowały swych reprezentantów. 
Związki KKO w Poznaniu, Katowicach 
i we Lwowie przysłały swych przedstawi- 
cieli. Szczególnie dużo przyjechało ze 
Śląska. Przyjechał również prezes Zw. Zw. 
KKO Mikołaj Dolanowski. W obradach 
wzięli udział przedstawiciele banków cen 
tralnych, a więc B. Polsk, BGK, Państw. 
Banku Roln., PKO i Polsk, Banku Komu- 
nalnego. Reprezentowany był samorząd 
gospodarczy: Izba Przem.-Handl. i Rze- 
mieślnicza w Wilnie, był również prezes 
Izby Skarbowej w Wilnie. Razem około 

150 osób. 
Zjazd. rozpoczął się uroczystym na- 

bożeństwem w Ostrej Bramie o godz. 9. 

Mszę świętą celebrował i okolicznościo- 
we kazanie wygłosił arcybiskup metropo- 
lita Jałbrzykowski. Po nabożeństwie uda- 
no się pochodem na cmentarz Rossa i na 

grobowcu małki i serca Marszałka Piłsud- 

skiego prezydium złożyło wieniec a ucze- 
stnicy złożyli hołd. 

Obrady rozpoczęły się o godz. 11,30 

w sali Izby Przem.-Handl. Zagaił prezes   
  

zyczny — poleca na 

S$. Gierasirmowicz 
ul. Mickiewicza 5 

Rowery i części rowerowe, maszyny do szycia, sprzęt mu-   dogodnych warunkach. 
  

  

  

Sprzęt sportowy, 

„EKONOMIA: 
ul. Szeptyckiego 50, tel. 97 

duży wybór rakiet tenisowych, 
piłek, 

pantofli i wszelkich innych artykułów sportowych 
oraz wszelkie przybory do rybołóstwa. 

kostiumów sportowych, 

  

to wyrzeczenie się przyjemności doraźnych, па ннна 

SKLEPY ŽOLNIERSKIE 
przy 26 pułku ułanów i 9 D. A. K. 

w. Konstantego Chwalki 
Koszary Kościuszki B. 47 

ARTYKUŁY SPOŻYWCZE i WSZELKIE INNE 
  

  

lurtownia Tytoniowa P. I. T. 
Stefan Jagsch 

ui. Szeptyckiego 68 (vis-a-vis Banku Polskiego) 

pow. baranowickiego 
Baranowicze, ul. Wileńska 16 

płaci najwyższe oprocentowania, zapewnia pierwszeństwo 
w otrzymaniu pożyczek i zwrot wkładów na każde żądanie. 

Przekonaj się i poradź innemu. 
Tajemnica wkładów ustawowo zapewniona. 

Poleca: wyroby tytoniowe hurtowo i detalicznie. 

  

Poznański Dom Galanierii 
ul. Szeptyckiego 31, | piętro 

Prowadzi najbogatszy w Baranowiczach dział galanterii. 

Kto chce modnie i tanio ubrać się, ten zawsze pamięta 

o sklepie — na piętrze. 
  

  

  

  

Do 2500 zł. wkłady są wolne od egzekucji. 

Nowootwarty, 
chrześcijański SKLEP RADIO WY 

Romana Jarosza, ul. Szosowa 40 
Poleca radioodbiorniki światowej sławy „E. R. 6.“ 

kich innych firm radiowych. 

Na miejscu radiomontaż i naprawa odbiorników. 

i wszyst- 

  

  

Poznański Dom Manufaktury 
ul. Szeptyckiego 54 (naprzeciw pomnika Niezn. Żołnierza w podwórzu) 

Poleca; Materiały damskie wełniane i jedwabne na pła- 
szcze i sukienki; materiały męskie ubraniowe; wszelkiego 
rodzaju płótna bielizniane i pościel., obrusy białe i kolorowe, 

Specjalny dział firanek odpasowanych i na metry. 
CENY STAŁE. OBSŁUGA RZETELNA. 

  Spółdzielnia Rolniczo - Handlowa 

Zjednoczeni Rolnicy 
ul. Wileńska 16, tel. 56 

KUPU JE wsżelkie ziemiopłody płacąc najwyższe ceny 
DOSTARCZA wszelkich nasion i narzędzi rolniczych.     

  

  
    Rożnowski i Karaś 

uł. Nowogródzka 2, tel. 141 | 

Motocykie krajoweizagraniczne 
sprzedaż | naprawa. 

Aparaty radiowe P.Z.T. „Echo 
i stacja ładowania akumulatorów. 

Swój do swego! Swój do swego! Nowootwarty chrześcijański 

SKLEP BŁAWATOÓW 
Marka Walkowskiego — Baranowicze, ul. Szosowa 50 
POLECA: (vis-a-yis bloku oficerskiego) 

Materlały damskie na płaszcze, komplety, kostiumy i sukienki. 
Materiały wojskowe na mundury, płaszcze i peleryny. 

Materlały męskie na ubrania, płaszcze i spodnie. 
Materlały na bieliznę i pościele: płótna, batysty, inlety, ręczniki, zasłony do 

okien i t. p. Obrusy białe i kolorowe we wszystkich rozmiarach. 
Kołdry watowe, puchowe i in. 

TY przejmie proszę Szanowną Klientelę o zwiedzenie mego sklepu bez obo- 
wiązku kupna. Z poważaniem Marek Walkowski. 

  

  

        

  

Koncesjonowany 

mistrz kominiarski 
na miasto Baranowicze 

Cygam Stefam 
ul. Szosowa 3 

Kresowa Spółdzielnia 
Pszczelarska 

ul. Senatorska 17 

Kupno i sprzedaż miodu oraz wszel- 
kich artykułów do hodowli pszczół.   

ке že dis 

Obrady Zw. KLO 
Zw. Zygmunt Chudzyński. Następnie prze 
mówienia powitalne wygłosili prezes Zw. 
Zw. K. K. O. Dolanowski, prezes Zw. 
K. K. O. we Lwowie Uhma, dyrektor Zw. 
K. K. O. w Katowicach Marian Tułacz, a 
z ramienia Związku K. K „O. w Poznaniu 
dyr. Garsłkiewicz, z ramienia Państw. Ban 
ku Rolnego dyr. Maculewicz i inni. 

Przewodniczącym został prezydent 
Wilna dr Maleszewski. 

Sprawozdanie złożył prezes Zw. Z. 
Chudzyński. Podkreślił on duży rozwój 
komunalnych kas oszczędności woje. 
wództw centralnych i wschodnich. 

Ze sprawozdania wynika, że wkłady 
kas oszczędnościowych tych 9 woje- 
wództw wzrosły w ciągu 1937 r. o sumę 
50 mil. zł do 265.906 tys. zł, z czego na 
wkłady ściśle oszczędnościowe przypada 
suma 208 mil. zł, na rachunki zaś czekowe 
57 mil. zł. 3 

Książeczek oszczędnościowych przyby 
ło w ciągu 1937 roku 48,385, fak, że stan 
wydanych książeczek oszczędnościowych 
na koniec roku 1937 wynosił 443.128 
sztuk, 

Kredyty, udzielone w ciągu 1937 r. 
wzrosły o sumę 16 mil. zł do kwoty 190 
mil. zł. 2 

Sieć kas oszczędnościowych wyniosła 
z końcem 1937 r. 127 czynnych placówek. 
w czym 114 kas powiatowych, 11 kas miej 
skich i dwie kasy zorganizowane przez 
związki międzykomunalne. Oprócz tych 
127 kas było 38 oddziałów, 2 kantory 
wymiany i 1 zakład zasławniczy w Wilnie, 
razem przeto sieć kas oszczędnościowych 
na obszarze 9 województw wynosi 167 
placówek. 

(W całej Polsce wkłady w komunalnych 
kasach oszczędnościowych wynosiły na 
koniec 1937 r. 830 mil. zł wobec 720 mil 
zł na koniec roku 1936. Przyrost roczny 
110 mił. zł świadczy, że komunalne kasy 
oszczędności cieszą się dużym zaufaniem 
społeczeństwa). 

Sprawozdanie prez. Chudzyńskiego I 
sprawozdanie rachunkowe przyjęło do 
wiadomości. Uchwałono też budżet na 
rok bieżący. @ 

Wiceprezes Zw. Bolesław Chomicz w 
dłuższym referacie omówił rolę komunał. 
nych kas oszczędności, jaka im przypada 
na tle struktury gospodarczej Polski. 

Na zakończenie walne zgromadzenie 
przyjęło kilka dezyderatów wiążących się 
z działalnością kas oszczędności. Mówiąc 
o wyborze Wilna na zjazd, ulubionego 

miasta Marszałka Piłsudskiego, mówcy na- 

wiązali do wskazań Marszałka, by siłę po- 
lityczną i narodową Polski uzupełnić siłą 
gospodarczą. Należy zwrócić większą u- 
wagę na propagandę oszczędności i wy» 
chowanie społeczeństwa w duchu oszczęd 
ności. 

Obrady zakończyły się około godz. 
16. Po południu uczestnicy zjazdu zwie- 
dzili Wilno. Część delegatów, szczególnie 
ze Śląska i Poznańskiego, pozostanie jesz 
cze na niedzielę. 

Papier i galanteria 
GRZEGORZ KUCZERENKO 

ul. Szeptyckiego 42 

Duży wybór artykułów galanteryjnych, 
oraz materiałów kancelaryjnych 

  

  

Najmodniejszy salon fryzjerski 

„TRIO“. 
ul. Mickiewicza 5 

Firma chrześcijańska 

  

  

Księgarnia dewocjonalij 
WIKTOR NIEKRĄSZ 

ul. Mickiewicza 3 

Artykuły piśmlenne, świece kościelne, 
obrazy | wyrób ram. 

  

  

ZAKŁAD RADIO TECHNICZNY 
* ul. Szeptyckiego 32, tel. 12 | 

(w podwėrzu) 

Przerabianie starych radioodbiorników 
na nowoczesne i ładowanie akumulat.     
  

  

W. Skotarek 
ul. Szeptyckiego 24 

Manufaktura i galanteria. 
Duży wybór pończoch i jedwabi. 

'—
 

— 

  

      

NAJLEPSZE ZDJĘCIA 
FOTOGRAFICZNE 

wykonuje — znany 

ZAKŁAD FOTOGRAFICZNY 

„FANTAZJA“     Baranowicze, Szeptycklego 49 
  

  
-—



Tabela loterii 

  

13 dzień ciągnienia 4-2j klasy 41 Loterii Państwowć] 
li li ciągnienie 

Główne wygrane 
Stała dzienna wygrana 5.000 

zł. padła na nr. 157057 
15.000 zł.: 47875 99860 
10.000 zł.: 16133 60831 69570 

106609 119626 
5.000 zł.: 43926 131309 151333 
2.000 zł: 9532 14705 15567 

19832 68034 109635 112483 
115706 126366 128068 134542 
154428 154826 

1.000 zt.: 1375 2622 11551 18205 
32914 41443 46450 60670 66405 

67768 81305 96425 97096 105578 
108738 111859 113679 115821 
117994 121572 133663 137027 

141241 142692 147376 149767 

152136 

Wygrane po 250 zł. 
8 453 547 659 839 985 297 250 

409 40 668 791 95 2229 144 77 294 
307 644 40 880 999 3018 34 98 19 
380 99 412 822 4241 51 86,868 975 
5017 173 95 252 78 889 6224 29 
81 362 403 565 634 36 732 7063 
66 61 58 94 117 92.298 221 92 517 
96 775 76 905 73 8048 6312226 
45 96 391 38 61219 735 96 390 48 
91 612 19 735 56 928 34 78 bl 
9729 201 721 37 858 991 10059 138 
69 92 360 402 74 549 94 11227 
61 80 97 965 786 872 918 12060 
86 398 430 569 798 55 58 826 90 
964 68 13002 116 45 302 1 521 
614 777 800.34 14152 206 15 19 
325 -53 422 71 T85 843 58 15047 
66 71 168 261 318 56 503 6 705 57 
14113 266 53 722 82 98 T58 507 
25 62 768 807 66 25 958 17041 51 
59 152 89 408 5 788 949 18035 81 
205 80 362 505 606 765 84 129 
512 17 19027 65 149 85 283 923 64 
820 952. 
*20023 100 93 242 92 541 45 55 
752 966 21191 206 11 80 95 304 
48 585 692 809 917 22167 81 315 
527 682 59 819 946 23018 94 134 
57 66 303 568 604 93 823 61 95 
24009 85 106 218 61 82 317 89 403 
638 811 25257 643 759 87 827 956 
265934 448 59 514 644 906 27011 
46 64 208 19 94 304 52 72 513 763 
936 98 28004 25 56 202 2262 79 
12 695 735 980 95 29121 53 57 255 
308 599 977 30214 43 316 68 456 
97 534 831 67 56.960 31002 67 175 
202 24 51 312 824 901 20 32054 81 
852 53 403 12 9 564 532 918 33062 
70 144 219 52 59 90 438 504 42 
612 86 91 716 836 52 932 94 34235 
620 44 3578 216 30 58 394 483 513 
610 15 70 825 84 991. 
"36014 100 242 65 74 488 . 619 49 

844 54 038 37128 201 716 986 38158 

532 80 689 94 747 916 96 47033 81 
476 593 97 676 985 48020 262 342 
447 528 622 53 72 721 801 39 62 906 
42 56 49170 205 78 305 47 80 414 59 
90 506 33 60 4 624 50020 80 287 366 
|548 635 886 94 936 51029 335 438 
84 825 45 966 52145 247 84 427 T4 
515 64 78 80 673 710 89 816 :92 905 
17 53232 402 91 666 754 810 29 49 
54157 217 72 302 429 541 33 786 
55081 54 87 151 830 538 720 36 826 
56133 83 248 437 97 892 916 8 51 
76 57204 506 700 66 878 58073 98 
180 229 344 79 470 88 514 797 807 
55 947 54 95 59041 438 679 746 975 

60065 70 6 124 6 343 446 75 519 
58 663 903 61011 58 606 962 62113 
97 342 444 9 56.779 63093 1 46214 
310 40 83 628 96 731 87 859 98 900 
64416 635 707 808 47 960 65177 282 
331 64 749 843 919 92 66170 7 298 
437 540 71 754 803 8 21 85 959 72 
67023 139 54 380 77 697 836 56 68206 
41 8 397 455 550 674 796 930 87 
69129 37 213 50 306 735 820 38 70225 
306 25 429 548 686 700 16 53 60 831 
957 71001 5 141 77 89 211 96 35 7458 
80 525 69 612 700 47 818921 83 
72010 190 6 267 353 408 49 508 10 
31 671 831 79 85 981 73014 35 181 
281 9 95 409 581 96 880 979 74265 
592 639 792 893 75001 19 80 2 311 
92 440 74 518 89 686 9 707 813 5 

76063 107 263 66 96 322 98 423 
25 537 40 634 46 917 29 77224 70 382 
439 54 610 99 741 63 942 78029 150 
81 313 41 42 636 746 869 79091 116 
214 303 7 22 413 46 573 695 750 52 
69 85 918 80019 21 195 325 626 34 
38 707 68 88 81007 28 38 287 326 
41 755 67 826 82060 72 161 81 220 
318 62 86 414 71 75 713 32 79 982 
83149 276 398 96 647 71 74 714 825 
29 84162 214 340 404 26 664 782 
828.42 85027 94 425 510 787 917 42 
83 86106 96 246 343 49 96 559 609 
74 81 812 44 973 87266 353 590 780 
88021 84 169 344 92 425 80 517 999 
89002 58 426 70 528 49 88 807 12 71 
90066 150 256 349 62 440 78 508 66 
624 982 93 91423 68 547 621 37 77 
762 79 817 927 92190 281 497 509 
14 62 817 18 42 92 93161 74 655 
94147 238 39 72 78 78 323 481 88 
577 676 700 865 965 64 95052 69 
174 218 320 691 978 98 96184 204 
17 23 34 48 362 79 434 523 633 717 
18 21 852 824 34 97000 89 329 63 
76 426 776 98007 93 142 315 748 85 
884 917 99120 612 475 84 504 640 
64 775 100038 69 70 322 37 50 446 
528 67 611 964 101029 121 208 394 
508 84 659 720 801 14 49 921 29 
102151 562 608 12 987 103140 55 206 
41 92 409 525 48 614 88 875 87 
104019 249 51 391 511 614 16 105104 
20 23 816 450 545 53 57 84 626 42 
747 75 95 875 96 908 29 77 91 95 
106032 104 17 90 415 67 601 7 40 46 
62 765 968 107203 43 422 555 643 
782 843 964 78 108140 476 577 731 
930 73 109070 272 359 403 95 506 
123 870 960 ` 

110074 6 395 417 46 517 52 8 64 
5 72 624 862 925 111239 61 471 695 
7 756 833 40 910 112005 59 200 80 
577 674 767 829 39 929 38 87 
113189 266 73 98 397 481 608 751 

81 277 358 480 530 601 29 59 725 38 | 815 
89037 53 89 114 95 316 637 30 57 
822 40064 120 52 209 87 475 502 9 
85 686 986 41022 215 52 -73 882 66 
434 43 4 586 934 65 42092 34 464 
805 24 64 452 548 57 644 782 4 810 
43 43203 55 96 9 313 447 666 81 974 
44083 130 205 25 81 44 4428 45 53 
597 606 754 849 910 90 45060 245 
39 66 560 684 92 892 930 46185 439 

  

  114003 156 255 386 90 402 39 587 
692 717 57 80 859 115052 55 191 201 
20 99 319 38 433 583 696 774 901 98 
116155 78 252 333 482 651 716 871 
117133 55 269 308 58 517 29 97 720 
74 819 63 935 118104 284 363 94 496 
869 86 917 52 119110 226 80 483 566 
718 68 883 915 120003 155 84 312 
499 566 687 95 746 811 58 963 121034   

„KURJER” (4457). 

"169 506 68 89 651 842 954 122057 405 
122 517 34 623 700 13 73 952 123075 
312 629 84 762 65 81 992 124054 170 
94 204 89 321 460 558 688 826 29 76 
-937 125220 854 73 126084 188 364 
452 563 176 918 127066 96 256 309 
92 489 782 90 844 74 82 128400 509 
18 617 27 710 12 820 88 129049 352 
421 96 531 777 86 826 976 130120 52 
223 408 958 131004 56 468 603 64 
759 824 132100 55 231 69 72 73 316 
489 780 802 49 51 94 917 50 83 
133018 134 273 338 71 517 676 970 
134144 82 93 351 459 90 98 500 13 
70 74 681 863 135000 174 497 535 
605 782 136067 90 120 77 266 377 417 
81 655 85 780 823 46 920 137160 282 

87 368 81 92 405 42 96 514 51 879 
917 32 138045 179 200 27 481 572 
626 42 85 844 910 39 139251 89 402 
544 765 848 87 

140043 114 348 459 73 590 700 4 
40 97 899 943 141060 122 66 83 
237 457 16 582 42 61 76 618 82 720 
842 956 142001 88 221 308 85 435 
502 834 81 143011 213 477 91 530 
91 808 39 73 925 144084 50 9 181 
268 371 81 425 673 881 965 145105 
6 37 60 332 538 95 620 78 807 58 
146188 237 77 361 500 44 93 966) 
94 147090 127 257 322 412 764 839 
915 9 58 148118 404 62 507 31 74 
651 858 83 931 149067 73 139 88 
298 318 482 504 658 96 704 834 
926 62 88 - 
150036 68 112 61 79 85 236 52 78 

818 423 714 864 7 151024 80 147 
222 384 757 84 804 921 99 152079 
117 55 85 241 843 95 424 81 508 9 
82 94 675 826 1530083 284 325 68 
707 921 154159 61 456 75 528 58 62 
615 981 155013 47 338 410 46 801 
T 156196 345 507 20 43 67 718 24 
824 35 67 905 157050 72 220 33 74 
861 521 55 632 71 713 46 916 51 
19 158097 177 264 457 85 599 606 
Bai 124 9 34 211 354 805 57 

MI ciągnienie 

Główne wygrane 
Stała dzienna wygrana 20.000 zł. 

padia na nr.: 117039 
10.090 zł. na nr. nr.: 3438 41954 
5.000 zł: na nr. nr.: 17818 41785 

59069 145927 
2.000 zł. na nr. nr.: 7833 11585 

17272 25428 25453 47265 48340 58232 
84936 90518 93948 .102876 135533 
145622 

1.000 zł. na nr. nr.: 1327 1765 5226 
5406 5991 12738 14361 14669 27735 
32201 32890 33955 34998 40101 48134 
48737 65957 72528 72749 77848 78317 
82981 98456 103279 105193 108711 
114506 116258 119660 123482 133078 
136272 139393 139702 147001 150329 
aa 152680 152756 152962 158041 

58 

Wygrane po 250 zł. 
226 371 608 69 1087 171 884 962 

2157 320 567 968 3083 316 754 905 
12 4095 219 697 751864 5137 336 
453 6808 7058 235 477 558 780 810 
8094 208 9 440 59 604 776 9073 109 
72 607 10063 120 340 835 902 11031 
79 770 931 12082 99 144 70 550 857 
66 13031 194 271 680 804 14151 71 
430 531 756 952 87 15088 504 16027 
335 548 607 64 17018 150 554 604 
781 93 928 18031 398 495 610 753 
865 969 19136 310 615 30 49 977 

20152 317 23 482 710 862 21069 
157 258 486 564 675 794 879 22190 
219 49 64 86 375 459 552 23023 331 
481 709 928 71 24338 442 84 912 
25000 338 442 84 912 26121 581 733 
1908 27383 946 28204 447 29103 32 206 
56 362 460 675 868 947 83 30294 475 
642 65 646 709 827 926 31007 37 268 

  

487 738 850 978 32047 221 349 72 
459 597 843 71 33087 124 34080 415 
35124 87 236 461 941 83 36405 982 
37605 861 933 38365 589 39068 326 
569 62 6 

40068 292 304 27 896 41099 115 
550 633 703 42265 422 49 580 43327 
80 93 672 44061 107 276 318 423 631 
175 45291 351 770 846 44008 98 278 
710 846 968 47130 348 583 947 48201 
756 64 49039 48 385 487 607 50578 
89 758 80 811 51402 738 56 897 52167 
206 64 384 728 922 T 53020 129 35 
337 725 54079 164 55068 358 54065 
354 646 57194 26 958127 68 237 427 
79 50268 713 

60023 84 113 208 362 727 74 61052 
618 59 960 62158 333 702 874 63243 
75 393 4%) 698 746 64340 586 734 
65458 576 725 47 56236 560 62 1648 
902 37 57216 214 27 353 79 83 550 
4 974 68020 149748 69044 302 71 
524 34 80 542 737 88 914 28 70217 
38 310 471 517 71846 72026 269 553 
626 73071 175 688 74249 381 176 863 
75056 483 732 861 939 76273 819 
486 626 821 925 98 77059 288 392 
755 %06 78431 669 79129 795 877 
916 52 61 

80092 6 141 7 394 837 81220 500 
656 82152 606 83091 169 240 495 524 
835 84106 353 587 85081 372 98 540 
909 46 84014 72 141 54 433 562 853 
910 87220 311 469 80 832 951 88168 
201 503 60 664 91 714 89087 173 
457 90106 421 553 613 990 91262 363 
591 815 970 92150 203 96 904 93060 
129 70 213 407 539 92 688 819 64 904 
94059 67 353 671 789 989 95136 334 
68 598 722 62 96176 80 492 502 704 
812 71 97244 308 81 713 52 80 911 
98191 674 99141 431 598 836 

100299 333 424 888 101090 111 247 
470 724 811 927 102034 45 98 458 
03039 325 31 3 104176 336 523 704 
997 105072 153 673 106051 118 427 
ST 945 107167 515 696 872 108031 43 
382 619 109084 124 326 439 75 623 
724 10510 621 823 111345 838 57 112106 330 563 681 896 943 88 113149 
81 904 115017 256 539 91 764 906 92 
r wy 81 208 584 

81 421 648 74 
ue 531 693 977 > 

120218 388 528 600 8 808 121294 
881 990 122030 257 71.371 921 123251 
60 300 405 64 124088 200 520 64 
684 837 944 60 125824 126226 88 503 
69 956 127075 128134 358 94 915 129172 130056 488 566 863 94 940 131591 672 878 922 132093 163 392 457 894 977 133046 141 388 135025 
169 596 846 136032 208 349 76 71 810 37 137914 42 138092 120 880 

140456 141394 466 586 646 73 732 872 996 142042 91 172 88 934 143087 
189 238 420 718 950 144009 696 7 145222 315 428 645 740 6 146148 60 497644 801 147087 111 230 369 465 543 62 6 940 74 148218 149524 659 69 721 909 150077 94 124 435 518 614 703 96 901 151021 96 259 511 605 31 75 152205 788 93 905 153073 %0 101 11 5 22 97 605 703 954 94 6 
154096 291 594 698 155434 54 501 
630 46 752 78 876 156614 762 827 71 902 16 89 157634 158336 434 542 768 
159190 221 71 363 716 676 885 988 

IA ciagnienie 

Wygrane po 250 zł. 
103 124 322 95 1234 1346 1760 81 

1847 1871 1940 1970 2236 2262 2342 
2446 2617 3046 3059 3123 3300 3617 
3680 3809 4052 4443 4854 4887 5471 
5573 5830 5905 6260 6430 6901 7110 
7331 7375 7947 8002 8132 8173 8497 
9406 9592 9760 9778 9955 10101 216 
315 596 877 928 11014 93 247 363 669 
970 12586 659 74 13064 218 480 585 
606 734 71 14182 209 504 837 88 953 
15449 603 29 776 935 9 16107 209   

17156 841 18065 92 538 700 803 13 
5 33 902 19144 208 46 91 

20080 250 773 837 71 977 21051 
832 463 650 707 22860 570 841 -2 
23214 90-420 627 62 855 24132 8 231 

336 70 4 526 25036 101 247 9 803 
26451 505 49 54 630 54 738 883 98 
27083 84 376 454 799 905 28042 217 
92 335 615 939 45 29204 13 434 697 
802 30080 566 871 982 31009 184 298 
939 87 32223 358 87 726 33194 229 
502 34037 141-432 781 35188 364 484 
506 8 625 752 864 36826 75 37258 
530 827 43 38194 506 679 946 39312 
445 663 830 ; 

40236 89 555 901 41052 238 379 
504 26 39 42130 71 681 43227 443 
590 92 740 883 44246 45005 412 688 
860 46204 71 787 810 47014 129 273 
474 583 63 671 48037 39 118 37 370 
80 841 953 49000 242 310 594 700 
19 583 50000 298 664 51111 74 349 
96 418 587 809 52154 620 53014 34 
301 6 41 576 618 20 855 949 55077 
331 884 56084 384 92 57122 321 76 
‘;24 982 58509 61 91 684 59379 960 

60193 442 574 685 783 956 61481 
91 750 62045 108 86 263 381 731 908 
63173 268 948 64324 647 65534 642 
66312 78 922 610 67026 46 202 339 
440 610 812 68357 463 b92 648 801 
69198 961 70150 59626 95 750 885 
71064 345 592 624 875 955 98 72366 
78 81 482 809 73367 503.12 778 976 
74103 545 944 75 261 501 774 822 
38 73 16045 133 429 85 715 77255 440 
984 78054 404 792 851 39 79042 126 
403 52 648 783 822 

81116 327 82153 547 612 27 772 
818 83310 72 73 547 84188 347 66 

449 748 821 87326 426 582 653 869 
88049 202 28 433 659 83 834 89051 
102 62 842 961 90301 555 91885 563 
691 92379 502 93154 578 810 80 94047 
523 95021 869 96025 72 304 93 432 
831 97653 719 52 98182 93 209 45 
8 94 881 99179 280 315 21 502 681 

100174 272 630 748 59 856 101080 
715 912 34 102460 807 999 103048 
235 439 516 49 56 667 729 104062 
121 257 698 811 915 105017 270 630 
721 106223 495 107094 108 327 400 
70 859 908 108053 300 663 880 990 
109042 146 278 547 650 85 4922 23 
28 110054 111 250 497 509 58 679 753 
111202 16 308. 888 455 122091 100 
78 444 584 656 945 80 113109 594 
642 64 114041 147 543 795 808 27 
986 115125 326 434 525 116156 356 
860 117035 108 418417 93 545 70 796 
988 94 119153 463 

120129 410 121268 314 28 417 606 
820 122328 582 41 123071 177 618 
848 916 17 124015 65 235 308 617 
706 125281 766 879 927 126014 396 
706 127172 528 746 128041 189 557 
904 129573 665 717 53 906 130226 
67 411 669 785 94 936 131221 90 441 
529 624 767 85 832 132256 584 956 
133543 975 184519 85 624 135194 
200 375 578 934 136029 162 290 
535 75 789 137061 485 530 37 667 
844 138143 340 485 514 743 139256 
614 831 992 

140416 597 703 933 95 141062 84 
138 365 142421 57 507 953 143004 
217 144286 365 682 993 145407 504 
74 660 99 706 33 146077 267 432 568 

258 318 563 724 909 149115 889 640 
887 919 60 150129 205 453 744 97 
837 943 151058 305 58 542 889 937 
152638 93 711 153033 175 208 301 
430 874 154120 52 633 804 75 155331 
511 49 762 959 156154 94 248 63 387 
451 5938 628 87 715 859 157497 549 
88 770 890 158040 588 755 76 870 
86 913 159743 44   3 

792 988 85301 995 86054 190 206 

91 726 984 147420 55 858 148192 |   

Niedziela na bolskach 
sportowych 

Program niedzielnych im. 

* prez przedstawia się następu- 

jąco: 

W Warszawie 

Na stadionie Wojska pols- 
kiego międzypaństwowy mecz 
piłkarski Polska— Irlandia. W. 
przedmeczu reprezentacja ju- 

niorów Warszawy walczyć bę- 

dzie z reprezentacją juniorów 

Wilna. m 

W WILNIE 

Tegoroczne otwarcie sezo- 

nu wioślarskiego zostało nieco 

opóźnione. W całej Polsce 

już przed 3 tygodniami by- 

liśmy świadkam i zbiorowych 
uroczystości na przystaniach 

wioślarskich. : 

Wilno zgodnie z tradycją 

dziś mieć będzie uroczystość 

o charakterze propagando- 

wym. O godz. 10 odprawio- 

ne zostanie nabożeństwo w 

kościele Św. Jana o godz. 12 

na przystani Wil. T. W. pod- 

niesiona zostanie bandera. 

O godz. 10 z placu przed 

pałacem Tyszkiewicza nastąpi 

start biegu kolarskiego na {га- 

sie 35 km. Meta mieścić się 

będzie również przy ul. Zyg- 
muntowskiej. 

O godz. 10 nastąpi dalszy 
ciąg turnieju gier sportowych 

z udziałem wszystkich czoło- 

wych klubów wileńskich z Og+ 
niskiem I AZS na czele. 

W ŁODZI 
Wielkie eliminacyjne za- 

wody lekkoatletyczne przed 
meczem z Francją. 
W Krakowie mecz piłkarski 

pomiędzy nieoficjalną repre- 
zentacją Belgii (Czerwone 
Diabły) a reprezentacją Kra- 

kowa. 
W Poznaniu mecz piłkarski 

Poznań—Wrocław i ogólno- 

polski wyścig kolarski na 
przełaj. 

W Białymstoku mecz Wilno 
—Białystok o puchar Polski, 

W Brześciu n. B. mecz War- 
szawa—Polesie o puchar Pol- 
ski. 

W Łucku mecz Wołyń— 
Stanisławów o puchar Polski. 

ZA GRANICĄ. 
W Mediolanie mecz teniso- 

wy Polska—Włochy o puchar 
Davisa. 

W Helsingforsie mistrzost- 
wa Finlandii z udziałem pol- 
skich tenisistów  Siodówny 
i Spychały. 

W Berlinie mecz teniso- 
wy o puchar Davisa Niemcy— 
Norwegia. 
W Zagrzebiu mecz teniso- 

wy Anglia—Jugosławia. 
W Marsylii mecz tenisowy 

Francja—Monaco. 

  

LEON MOENKE 12) 

TUWBDERA 
— Ziemniaki może by i wyrosły. Lecz my nie 

umiemy sadzić. Ot w roku ubiegłym posadziliśmy. 
Wyrosły, zakwitły, zebraliśmy nasiona 1 nic z nich nie 

wyszło. - 

Żona z własciwym jej ożywieniem zaczęła opo- 

wiadać o kultywowaniu ziemniaków, co i jak należy 

-czynić. 

Gospodyni słuchając nie tylko rozpływała się w 

uśmiechach pełnych wdzięczności, lecz ze szczerego 
serca krajała jedną pajdę chleba za drugą, napełniając 
nimi całą misę. W tym czasie nauczycielka, szerzy- 

cielka kultury, stała w głębi izby, nie spuszczając z nas 

swego podejrzliwego wzroku. Posiadała pod dostatkiem 

czasu i energii, aby, dowiedziżwszy się o naszym przy- 

byciu, przyjść tutaj, wybadać nas, wypełnić swe obo- 

wiązku agenta GPU, stercząc tu nie wiadomo jak długo, 

lecz brak jej było czasu i chęci, by nauczyć swych 

wioskowych sąsiadów jak sadzić i pielęgnować kar= 

tofle, jak wybrnąć z beznadziejnej nędzy. Przykładna, 
klasowo - czujna pracowniczka spoteczna, „udarnica“! 

Bezduszna czynownica! Ilež jest ich takich na ziemi 

sowieckiej?! 

Doczekawszy się nareszcie herbaty, chciwie za- 

cząłem ją pić, nie oszczędzając cukru. Delektowałem 

się tym gorącym, słodkim, dawno nie widzianym 

napojem, który rozgrzewał nasze wnętrzności. Po przy- 
musowej kąpieli i zimnym mleku była to rozkosz 

prawdziwa. Piłem prędzej od żony. Podczas gdy ona 

kończyła drugą szklankę herbaty, ja już dopiłem 

trzecią. : 

Podczas tej libacji nowi nieznajomi wchodzili 

i wychodzili z izby, witając się z nami. Przy każdym 

skrzypnięciu drzwi -oczekiwaliśmy, że ujrzymy uni- 

formowego--agenta „GPU „lub geologa, przybyłego po- 

witać swych nowych niegrzecznych kolegów. W każ-   

dym witającym nas chłopie w pierwszej chwili widzie- 

liśmy przedstawiciela sielsowietu. Barometr nastroju 

— wyraz twarzy naszych gospodarzy z uprzejmego 

stawał się stopniowo ponury. 

Wstaliśmy od stołu i podziękowaliśmy gospoda- 
rzom za przyjęcie. Przy pożegnaniu ze słowami: — 

- „Niech to będzie dla dzieci na cukierki** położyłem na 

stół jeszcze 1 rubla. Żwawo narzuciwszy na plecy tor- 

by podróżne, opuściliśmy izbę. Stojąca na swym miej- 

scu, w głębi izby nauczycielka chciała ccś rzec, lecz * 
my, udając, że nie zauważyliśmy tego, wyszliśmy na 

podwórko. 

Szybkim krokiem skierowaliśmy się ku skrajowi 

lasu. Gdyśmy już byli u otaczającego domostwo płotu, 

nauczycielka, która wyszła w ślad za nami, zawołała: 
— Nie w tę stronę idziecie! т 

— Idziemy w góry! -— odrzekłem. 

Z tymi słowy przekroczyliśmy ogrodzenie i :-' 

śmy już w lesie. : 

ZMYKAMY. 

Teraz z bijącym sercem, z zapasem nowych sił, 

pędziliśmy w góry z jedną tylko myślą: jak najszyb- 
ciej, jak najdalej od wioski! Po stromym spadzie góry 
drapaliśmy się rękami, czepiając się brzozowych krze- 

wów. : 

Obfite śniadanie, dawno niewidziana gorąca, stod- 

ka herbata, parogodzinny odpoczynek w ciepłej izbie 

i strach, że nas mogą zatrzymać, wszystko to potroiło 

nasze siły, uskrzydliło nas. Biegiem prawie wdrapy- 

waliśmy się na stromą górą. Byliśmy rzeczywiście po- 

dobni do ludzi salwujących się ucieczką. Gdyby teraz 

ktokolwiek nas dojrzał, nie miałby żadnej wątpliwości. 

Lecz zaledwieśmy zdążyli dotrzeć do pokrytej 

brzozami polany, usłyszeliśmy kobiece głosy. Zawdzię- 

czając temu, żeśmy się posuwali w milczeniu, starając 
się zachować jak największą ciszę, dowiadywaliśmy 

się o bliskiej obecności ludzi prędzej, niż ci -zdążyli 
nas zauważyć. Orientując się podług ich głosów, sta- 

raliśmy się ich wyminąć niepostrzeżenie. ---—=-=- 

Około 15 minut posuwaliśmy się w ten sposób w   

milczeniu, gdy wtem z prawej strony usłyszeliśmy zno= 

wu głosy ludzkie. Stąpając jeszcze ciszej, boso, rzuci- 

liśmy się w przeciwległą stronę. 

Głęboki jar przeciął nam drogę. By się nie spotkać 

z ludźmi, których głosy rozlegały się ze wszystkich 

stron, pobiegliśmy w dół, nie bacząc na stracony trud 

wdzierania się na te wyżyny. Na dole, na brzegu szu- 

miącego strumienia, za krzakami sądziliśmy, że jeste- 

śmy w bezpiecznym ukryciu i zatrzymaliśmy się na 
krótki odpoczynek i dla zaspokojenia pragnienia. 

Zerwawszy przy okazji parę krzaków  czernic, 

które teraz już nie wydały się nam tak smaczne i słod- 
kie, jak niegdyś, po krótkim odpoczynku rozpoczęli- 

śmy znów wędrówkę w górę. 

Po 10—15 minutach wyszliśmy z pasa przyrze- 

cznych, dolinowych lasów na obnażone, porośnięte 

tylko mchem góry — właściwą tundrę. 

'W dole pod nami szumiała rzeka ze swymi wodo- 

spadami i widać było chaty i białe namioty we wsi. 

W małym zagłębieniu pod skałą zatrzymaliśmy się 

na odpoczynek i naradę. A było nad czym naradzać się. 

Jaka jest obecnie nasza sytuacja i co dalej czynić? 

Rozpoczeliśmy od stron dodatnich. Do tego uspo- 

sabiało nas dotychczasowe powodzenie i przyjemne 

uczucie sytości. A więc: byliśmy już na drugim brzegu 

trudnej do przebycia rzeki; byliśmy nasyceni, odczu- 

waliśmy ciepło na całym ciele, a co najgłówniejsze — 

zapasy nasze były uzupełnione: posiadaliśmy chleb, 

masło, ryby — czego mogło wystarczyć na dwa pełne 

dni. Była to zdobycz nie byle jaka. 

Lecz sytuacja nasza miała i strony ujemne. O 

ile dotąd nikt nie wiedział o miejscu naszego pobytu, 

to teraz o naszym przebywaniu w tundrze wie już cała 

wieś, w której ponadto znajduje się posterunek GPU. 

Jeżeli wie cała wieś, to będzie wiedziało i GPU. 

Ten wniosek: przyprawił nas o silny niepokój. — 

Groziła nam teraz pogoń. * 

D. en
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Zjazd dyrektorów 
szkół średnich 

W dn. 20 i 21 bm. odbył się w Lidzie 
tjazd dyrektorów szkół średnich okręgu 
szkolnego wileńskiego. Tematem obrad 

były sprawy związane z potrzebą uzgod- 
nienia programu nauczania młodzieży w 
średnich zakładach nukowych państwo- 
wych i prywatnych. 

Korzystając z pobytu w pobliżu szla- 
ku Mickiewiczowskiego uczestnicy zjazdu 

Obrady swoje zakończyli wycieczką do 
Nowogródka, Czombrowa i Świłezi, 
— . 1 

zjazd chemików 
w Wilnie 

W dniach 29 czerwca do 2 lipca rb. 
odbędzie się w Wilnie IV zjazd chemi- 
ków polskich, w którym wezmą udział 
członkowie Polskiego Towarzystwa Che- 
micznego, Związku Inżynierów Chemików, 
Związku Chemików, T-wa Fizjologicznego 
oraz członkowie innych organizacyj za- 
wodowo-naukowych. . 

Zjazd ten poświęcony będzie przed 
wszystkim obchodowi 100 rocznicy śmier- 
ci Jędrzeja Śniadeckiego. 

Litwini drakują słowalk 
Iitewsto-polski 

Nakładem litewskiej księgami dr J. 
Szłapelisa w Wilnie, w najbliższym czasie 
ukazać się ma akcentowany słownik liłew 
sko-polski. 
ETON ST RT EDG POWOD 

Rozkład jazdy statku 
„Pan Tadeusz" 

W niedzielę 22 maja 1938 roku statek 

„Pan Tadeusz“ kursowač będzie między W'ł 

nem a Werkami z przystankami: Pośpieszka, 

Kalwaria, plaża Werkowska i Werki. 

Odchodzi z Wilna 7, 9.30, 14.30, 17. 

Odchodzi z Werek 8.25, 10.55, 13.25 15.55, 

18.25, 

Uwaga! W razie chłodnej pogody lub de 
szczu statek według rozkładu kurs>xać ne 

będzie. 

Teraźniejszość i przyszłość 
Kito jszż wygrał «a kto gra 

Już tylko niewiele dni dzieli nas od dnia, 

gdy dzięki Loterii Klasowej narodzi się no 
dw „milionerėw“. W dn'u 2> bm. wszyst 
RAZ polskie transmitować będą ciąg 
driestej wnej wygranej czwartej klasy czter 

S'EJ p erwszej loterii — miliona złotych. 

sat SZĄ. czasem każdy niemal dzień przy- 
Ek 2 omości o innych dużych wygranych, 
Rh rych dzięki podziałowi losów na: p'ęć 
szęści korzysta znacznie więcej osób, aniże 
i dawniej, przy podzisle na ćwiartki. 

Oto grono mieszkańców Łodzi i najbliž- 
szych okolic tego miasta, współwłaścicieli lo 
u nr 111.864, który wygrał 50.000 złotych: 

  

P. H. Ruszkowska, urzędniczka jednej z in- 
Sytucyj ubezpieczeniowych, wyraziła się bar 
k pochlebnie o pomyśle podziału na „piąt 

  

P. Bolesław Piekarski, któremu jego sy- 
nek wyciągnął szczęśliwy numer, wyraził po 

dubną opinię, co potwierdzili również pp. 

HOTEL 

„ST. GEORGES" 
w WILNIE 

Plerwszorzędny = Ceny przystępne 
Telefony w pokojach 

  

Kilka milionów strat 
przyczyniły pożary lasów w pow. lidzkim 
W ostatnim tygodniu powiat lidzki | bleniakońskiej I w gm. lipniskiej. Straty 

nawiedziła plaga pożarów, czyniąc ogrom 
ne spustoszenia we wsłach, lasach państ- 

ch i prywatnych. Poza pożarami la- 
$6м w gm. bielickiej, ogleń strawił w 
gkolicach Gieranon ok. 100 ha lasu pań- 

twowego, 35 ha lasu prywatnego w gm. 

  

  

  

Wiadomości radiowe 
OSTATNI PODWIECZOREK PRZY 

MIKROFONIE. 
Niedziela, dnia 22 maja o godz. 18.00 przy 

niesie ostatni w sezonie zimowym Podwieczo 

rek przy mikrofonie. 

EUGENIA UMIŃSKA GRA W RADIO. 

W poniedziałek ,dnia 23 maja o godz. 

17.15 wystąpi przed mikrofonem radiowym 

skrzypaczka Eugenia Umińska. Artystka po 

wróciła ostatnio z zagranicy, gdzie dała sze 

reg koncertów, które zdobyły powszechne 

uzaanie w oczach krytyki i publiczności za 

granicznej. Eugenia Umińska wykona w ra 

@с Vivaldiego koncert g-moll, oraz drob- 

niejsze utwory skrzypcowe Hubay'a, Kreisle 

ra, Milhauda, Zsolta i innych. 

„W PĘTLI*. 
Pod tym tytułem Rozgłośnia Wileńska na 

da w poniedziałek 23 bm. o godz. 18.40 no 

welę Anatola Mikułki. 

Nowela obrazuje los kobiety ,która zna 

lazła się w pętli tragicznych warunków. 

MUZYKA OPEROWA. 
W niedzielę 22 maja o godz. 16,15 — 16,50 

Orkiestra Rozgłośni Wileńskiej pod dyr. W. 

Szczepańskiego wykona: Uwerturę do opt. 

„Czar walca", najsłynniejszego dzieła Oska 

rs Straussa „następnie wiązankę z operetki 

„Tam gdzie skowronek śpiewa” F. Lehara. | 

Na zakończenie potpourri z operetki „Róża 

Stambułu" L. Falla 

  

Złodziel-ling w:sie 
Do Wydziału śledczego w Wilnie zgłosił 

się wczcraj znany zawodowy złodziej Fer- 

man z ulicy Sofianej, którego zwolniono 

onegdaj z więzienia Łukiskiego po odsiedce 

riu dwuletniej kary za kradzież. 

Ferman słynie nie tylko z wyczynów zło 

dziejskich. Jest on jednocześnie lingwistą, 

włada bowiem biegle w mowie i piśmie 

13 językami. > 

Ferman zgłosił się do policji celem zło- 

żenia oświadczenia, że zrywa Z „Каг1ега“ 12 

dzieja i będzie szukał uczciwych zarobków, 

wykorzystując swe zdolności językowe. 

  

Maurycy Fenster, wykwalifikowany pracow 
pik branży włókienniczej, t. zw. drukarz to 

warowy oraz 

  

p. Alfons Reinert, z zawodu szofer-mechanik. 
Psn Reinert podkreślił, że gdyby nie „piąt- 
ki“, to w ogóle nie mógłby wygrać, gdyż je 
mu właśnie przypadła w udziale nieistnieją 
ca dawniej część losu, oznaczona literą „E”. 

Temu samemu przypadkowi zawdzięcza 
swą wygraną 

  

p. Stanisław Malinowski, mieszkaniec Lwo 

wa, właściciel „piątki* E. numer 79.896, na 

którą również padło 50.000 złotych. 
Najprzyjemniej spędzą oczywiście wakac 

je ci, co już wygrali, ale przyszłość należy 
da tych, którzy przed wyjazdem na wywcza 

sy nie omieszkają zaopatrzyć się w los do 

p'erwszej klasy czterdziestej drugiej Loterii. 
Będą oni mogli wygrać już w rozpoczynają 

cym się 22 czerwca rb. ciągnieniu. 

ogólne wyrządzone przez pożary na te- 
renie pow. lidzkiego sięgają kilku milio- 
nów złotych. 

Pożar lasów w gm. bielickiej powsta!   od iskry z lokomotywy. : 

„КЧЯлЕК” [4457]. 

KRONIKA 
Dziś: Julii i Heleny 

Jutro: Dyzedyrego B. M. 
MAJ 

22   

Wschód słońca — g. 3 m. 05 

Niedziela || zachód słońca — g. 7 m.25 

  

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii USB 

w Wilnie z dn. 21. V. 1938 r. 

Ciśnienie 764 
Temperatura średnia 4- 13 
Temperatura najwyższa -- 17 
Temperatura najniższa -- 10 

Opad 0,3 
Wiatr: półn. 
Tendencja barom.: wzrost 

Uwagi: chmurno, po poł. deszcz. 

— Przepowiednia pogody wg. PIM'a na 

22. bm.: Pogoda o zachmurzeniu dużym, 

m'ejscami deszcz i skłonność do burz. Przej 

rzystość powietrza dobra. 
Umiarkowane wiatry z kierunków półno- 

cnych. 

WILEŃSKA 

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. 
Frumkinów (Niemiecka 23);; A. Rostkow- 
skiego (Kalwaryjska 31). 

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

WOJSKOWA 
— Kto staje do poboru? Jutro, w ponie 

działek, zakończony zostanie pobór rocznika 

1917. W dniu tym winni stawić się wszyscy 

poborowi z nazwiskami, rozpoczynającymi 
się na litery U. W. Z. i Ź. 

Komisja urzęduje w lokalu przy ul. O- 
strcbramskiej 25, od godz. 8 rano. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Wezwartek 26 maja odbędzie się 

Zjazd Koleżeński Polaków, którzy ukończyli 

lub opuścili do r. 1915 I, II gimnazja I szko 

łę realną w Wilnie. Zjazd odbędzie się wed- 

ług następującego porządku: 

1) o godz. 10 r. nabożeństwo w kościele 

św. Jana. 

2) o godz. 10 i pół r. zbiórka na podwó 

rzu USB dla dokonania zdjęcia fotograficz 

nego, 3 

3) o godz. 11 r. zwiedzenie Ratusza oraz 

Gimnazjum im. Króla Zygmunta - Augusta, 

4) o godz. 7 wiecz. zebranie koleżeńskie 

w sali restauracji „Zacisze* przy ul. A. Mic 

kiewicza 25, . 

— Sirūgan czy spėldzelniai Z inicja- 

tywy Sekcji Spółdzielczej 7wiązku Pracy 

Obywatelskiej Kobiet odbędzie się w dn. 

24 maja br. w lokalu ZPOK ul. Jagielloń. 

ska 3/5 dyskusja pł. „Stragan czy spół- 
dzielnia”, — Zagadnienie niezmiemie cie 

kawe i aktualne, jako wyraz twórczego 
ścierania się ..owych prądów w życiu go- 
spodarczym kraju. 

Wstęp wolny. Początek o godz. 19. 
— VI posiedzenie naukowe Wileń- 

sklego T-wa Lekarskiego odbędzie się w 
środę dnia 25 maja br. o godz. 20 w lokalu 
przy ul. Zamkowej 24. Na porządku dzien 
nym referaty: Dr E. Samborski — Znamio- 
na macierzyste i powstające z nich nowo- 
twory złośliwe. Dr. J. Frydman — Elektro- 
fonokardiograf i jego znaczenie w roz- 

poznawaniu chorób serca (z demonsiracją 

aparatu). Po referatach wyświetlanie filmu 
f-my Klawe „Ofrzymywanie folikuliny”. 

ZE ZW. I STOWARZYSZEŃ 
— Sekretariat Zarządu Woj. ZPAP „Or- 

lę* zawiadamia członków Zarządów Kół o- 

raz działaczy Kół Nr Nr 1, 2, 3 i 4 iż odbę 

dzie się zebranie informacyjno - sprawozdaw 

cze w dnin 24 bm. o godz. 18 w lokalu włas 
nym przy ul. Kalwaryjskiej Nr 24—15. 

Podaje się do wiadomości członkom Koła 
Nr 3 ZPMP „Orlę* że Świetlica jest czynną 
cedziennie od 18 — 21. у 

— Nowe władze Koła Zw. Inwalidów Wo 
jennych RP. w Wilnie. 15 bm. odbyło Doro 
czne Walne Zgromadzenie Członków pow. 

Kcła Związku Inwalidów - Wojennych RP. w 

Wilnie, na którym wybrano nowe władze Ko 
ła w następującym składzie: 

Zarząd: przewodniczący — pułk. Józef 
Słomski, w. przewodniczący — ppłk. Kon- 

stanty Mołodcow, sekretarz — kpt. Stanis- 

ław Sokołowski, skarbnik — inż. Piotr Ost 

rowski, z-ca sekretarza — Jan Nawrocki, 

z-ca skarbnika — Czesław Jagłowski. 

Komisja Rewizyjna: przewodniczący — 

kpt. pil. Wiktor Rodziewicz, sekretarz — por. 

Michał Pilecki, członek kom. — kpt. Włodzi 

mierz Grewcew. 

Przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego— 

ppłk. s. s. Stanisław Bobiatyński. 

RÓŻNE 
— W środę dnia 25 bm. w teatrze na Po 

hułance odbędzie się przedstawienie przyję 

tej przez publiczność z uznaniem sztuki pt. 

„Królowa przedmieścia”. 

Dochód z przedstawienia jest przeznaczo 

ny na Kolonie Letnie dla uczniów gimnaz- 

„jam im. Kr. Zygmunta Augusta. 

O poparcie imprezy gorąco uprasza Opie 

ka Rodzicielska. ж   

NOWOGRODZKA 
— Dar p. prem'era dia burs gimnazjal- 

nych. Podczas swego ostalniego pobytu 
w Nowogródku, p. gen. Składkowski ofia. 
rował na męską bursę gimnazjalną 200 zł 
i takąż sumę na żeńską bursę. Poza tym 
p. wojewoda Sokołowski ofiarował na 

męską bursę 50 zł. 
— Wycieczka gimnazjałna do Gdyni. 

Przy finansowym poparciu LMK, która 
ofiarowała dla niezamożnych 4 uczni 200 
zł, urządzona została <а IV kl. gimna- 

zjum państwowego 7-dniowa wycieczka 
do Gdyni. Udział w wycieczce wzięło 47 
uczniów. 

— Dar gimnazjum w Nowogródku dla 
wojska. Dnia 29 maja br. odbędzie się 
w Nowogródku podniosła uroczystość 
wręczenia od Gimnazjum Państwowego 
m. Adama Mickiewicza r. k. m. pułkowi 
Strzelców Nowogródzkich. Program uro- 
czysłości jest następujący: 

godz. 9.30 — nabożeństwo w kościele 
parafialnym (Św. Michała), 

godz. 11.30 — uroczystość na Górze 
Zamkowej; 

a) przyjęcie raportu przez dowódcę 

pułku, 
b) poświęcenie r. k. mą 
c) przemówienie dyrektora gimnazjum 

i wręczenie r. k. m, 
d) przemówienie dowódcy pułku, 

godz. 12.30 — defilada na rynku. 

Wobec dużego zainteresowania się 

społeczeństwa tą uroczystością | szczu- 

płością miejsc w kościele ustalono, że z 

ramienia organizacyj społecznych udział 

w nabożeństwie wezmą tylko delegacje 

z szłandarami, natomiast w uroczystoś- 

ciach na Górze Zamkowej pożądany jest 

jak największy udział całego  społe- 

czeństwa. 

— SKAZANIE AMATORÓW CU- 

DZYCH WĘDLIN. Jan Lewkowicz, strażnik 

łowiecki w Horodecznie karany kilkakrot- 

nle za różne przestępstwa ! wykroczenia; 

zapragnął cudzych wędlin. A mądrzy lu- 

dzie mówią, że chcieć to móc. No I skradł 

Janko wraz z Józkiem Maksynowiczem 
wszystkie wędliny i klełbasy u Olgi Mań- 

klewiczowej w Horodecznie. Sądziii być 

może, że ujdzie fo Im płazem, gdyż Lew- 

kowicz jest w gminie nowogródzkiej 0s0- 

bą „ustosunkowaną” | bądź co kądź per- 

soną „urzędową”. Jednakże doznali przy 

krego rozczarowania, Przekonano ich bo- 

wlem, że w Polsce wobec prawa wszyscy 

są równi I skazano cbu na sześć miesięcy 

więzienia. Wędlin jednakże nie znałe- 

zlono. Widocznie dobrane towarzystwo 

zdążyło już skonsumować I zaplė. Jak przy 

stało na zuchów horodeczańskich. 

LIOZKA 
— „Uciekła mi przepióreczka* — występ 

Juliusza Osterwy. Tegoroczny maj jest dla 

Lidy miesiącem wyjątkowo obfitym w atrak 

cyine występy artystyczne. Początek dał do 

skonały Sielanski w komedii „Hiszpańska 

miuicha*, następnie przyjeżdżał balet Parnel 

la z Zizi Halamą, a Eugeniusz Bodo dał dwa 

występy w komedii „Ciotka Karola". 

Obecnie z kolei zapowiedzieli swój przy: 

jezd zespół objazdowego teatru „Reduta” z 

Juliuszem Osterwą. 

Teatr „Reduta* tym razem daje dosko- 

nałą sztukę Żeromskiego „Uciekła mi prze- 

pióreczka” z Juliuszem Osterwą. 

Występ odbędzie się w sali kina „Era' w 

dniu 24 bm. (wtorek) o godz. 20 m. 30. 

Bilety wcześniej nabywać można w skła 

dzic aptecznym Cyderowicza. 

— Lldzka spółka autobusowa z dn, 21 

bm. uruchomiła nowe linie komunikacyj- 

ne na szlaku: Lida—Lubcza przez Lipnisz 

ki, Iwie, Mikołajew i Delatycze. Autobus 

z Lidy odchodzi o godz. 15, z Lubczy 
o godz. 5. 3 

Ponadto w pierwszych dniach czerwca 

zostanie uruchomiona komunikacja na li- 

nii Lida—Oszmiana oraz Lida—Żołudek 

—Szczuczyn i Ostryna. 

BARANOWICKE 
— SPŁONĘŁO 15 HA JAŁOWCA 

I SOSNY. Na polach wsi Domanowo z nie 
wiadomej przyczyny zapaliły się krzaki Ja- 
łowca I sosny. Pożar zniszczył około 15 

ha, W akcji ratunkoweł brało udział oko- 

ło 50 osób. 4 

Zjazd Rodziny 
Pslicylrel 

Dziś rozpoczyna się w Wilnie zjazd Okrę 

gowy Rodziny Policyjnej. Na zjazd przyby- 

wają ze wszystkich miejscowości Wileńszczy 

zny delegaci tej zasłużonej organizacji. 

O godzinie 9 dla uczestników zjazdu z0- 

stanie odprawione w Ostrej Bramie nabożeń 

stwo, po czym delegaci wyruszą pochodem 

na Rossę, gdzie złożą hołd Sercu Pierwszego 

Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. 

Ма Е 0. М. 
20 bm. prezes T-wa Kredytowego w 

Wilnie Iżycki-Herman złożył na ręce wo- 
jewody L. Bociańskiego zł 2.500, jako 
ofiarę Twa Kredytowego w Wilnie na Fun 
dusz Obrony Narodowej, o   

RADIO 
NIEDZIELA, dnia 22 maja 1938 r. 

8.00 Sygnał czasu i pieśń. 8.05 Dziennik 
por. 8.15 Gazetka rolnicza. 8.30 Informacje 

dla Ziem Płn. Wschodnich. 8.40 Muzyka po 

ranna. 9.00 Regionalna transmisja z Leszna. 

Nabożeństwo. 10.30 Muzyka religijna. 11.00 

Zespół Salonowy. 11.30 Reportaż z życia. 

11.57 Sygnał czasu. 12.03 Poranek symfonicz 

ny. 13.00 „W pracowniach plastyków wileń 

skich u Tymona Niesiołkowskiego* reportaż 

Kazimierza Kieniewicza. 13.10 „Bogactwo“. 

— fragment z pow. Wandy Miłaszewskiej, 

13.30 Muzyka obiad. 14.45 Audycja dla wsi: 

15.45 „Hrabia i papryka* — rep>rtaż Stanł 
sławy Harasowskiej z ilustracją muz. 1606 

Koncert solistów. 16.45 „O ochronie budow 

nictwa ludowego" — odczyt. 17.00 Podwie+ 
czorek przy mikrofonie. 17,55 W! przerwieł 

Chwila Biura Studiów. 18.54 Teatr Wyobraź 

ni: „Powrót Odysseusza* według Homera; 

19.385 „Coby to było, gdyby stę zmieniło” — 

wieczorynka. 20.30 Program na poniedz, 

20.35 WiŁ wiad. sport. 20.40 Transmisja me 

czu piłkarskiego Polska — Irlandia oraz wit. 

domości sportowe. 20.56 Przegląd polit. 21.06 
Dziennik wieczorny. 21.15 „Obrazoburcy” — 
Kukulka Wileūska Jerzego Baniewskiego A 
Aieksandra Rymkiewicza. Opr. muzyczne К&, 

zimierza Skindera. 22.00 „Opowieść o Wag 

nerze". 22.50 Ostatnie wiad. 23.00 Koali 
życzeń. 23.30 Zakończenie. ; 

PONIEDZIAŁEK, dnia 23 maja 1938 r. 

6.15 Pieśń. 6.20 Gimnastyka. 6.40 Muzy: 
ka. 7.00 Dziennik por. 7.16 Muzyka. 8.00 Au 
dycja dla szkół. 8.10 Przerwa. 11.15 Audye 
ja dla szkół: 1. „Zioła i grzyby” — pogadan 

ke M. Dobrzyńskiej. 2. Piosenki. 11.40 „Spół 
dzielczość w rzemiośle”. 11.57 Sygnał cza 
su. 12.08 Audycja południowa. 13.00 Wiad. 

z miasta i prowincji. 13.05 „Licea Handlowe 

1 Administracyjne" — pog. Stanisława Ma- 
ciejewskiego. 13.10 „Licea Gospodarcze i Pe 

dagogiczne" — pog. Marii Przewłockiej. 13.15 
Z oper włoskich. 14.25 „Pewnego dnia" — 
nowela Władysława Reymonta. 14.35 Muzy 

ka popularna. 14.46 Przerwa. 15.30 Wiad. 

gospodarcze. 15.45 „Z pieśnią po kraju" — 

audycję prowadzi Genadiusz Cytowicz. 16,15 

Kcncert w wyk. Ork. Rozgł. Wil. pod dyr. 

Szczepańskiego. 16.50 Pogadanka. 17.00 

człowieka na przyrodę. 17.16 Recital skrzyp 

cowy Eugenii Umińskiej. 17,50 Pog. i wia- 
domości sport. 18.10 Skrzynka ogólna — pro 

wadzi Tadeusz Łopalewski. 18:20 Arie opero 

we w wyk. Miry Sobolewskiej. 18.40 Nowela 

AKpatola Mikułki „W pętli*. 18.50 Program 

na wtorek. 18.55 Wił. wiad. sportowe. 19.00 

Audycja żołnierska. 19.30 Dyskutujemy: „Ko 

leżeństwo młodych*. 19.50 Pogadanka. 20 00 

„Rewia melodyj operetkowych* — koncert 

rczrywkowy. 20.45 W przerwie: Dziennik wie 

czorny i pog. 21.40 Nowości literackie. 22.00 

Kencert. 22.50 Ostatnie wiadomości. 23.00 

Tańczymy. 23.30 Zakończenie, 

TEATR i MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE 

— Dziś, w niedzielę dnia 22 maja o go 

dzinie 8.15 ujrzymy słynny wodewi! ze śpie 

wami i tańcami K. Krumłowskiego p. t. 

„Królowa przedmieścia* w inscenizacji i re 

żyserii Leona Schillera. 

, UWAGA! Dyrekcja Teatru Miejskiego na 
Pohulance podaje do wiadomości, iż SZAT= 

NIA w sezonie letnim nie obowiązujel : 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA“ 

— Występy Janiny Kulezyckiej. Dziś dwa 

przedstawienia: o godz. 4 m. 15 grana bę+ 

dzie operetka współczesnego repertuaru 

„Orlow“ (ceny znižone). = 

O godz. 8 m. 16 z Janiną Kulczycką w 

roli Sylwy grana będzie operetka Kalmana' 

słynna „Księżniczka Czardasza“, Ceny pro+ 

pagandowe. » 

Gościna artystów  „Cyrulika Warszaw 

skiego, W dniach 2 i3 czerwca Teatr „Lui 

nia* udziela gościny słynnemu Teatrowi lis 

teracko-artystystycznemu w Warszawie „Cy< 
rulik Warszawski”. 

UWIAGA. „Ogródek Lutni* w którym za 
kwiiły bzy, jest już otwarty dla publiczno+ 

ści. k : 

    

    

      

WANNY i AŁAKKKABA. = 

žKino „APOLLO“ 
w Baranowiczach 

Najaktualniejszy film sezonu rozgry- 
wający się w walczących Chinach p, t. 

A LA FERRE 
W PEKINIE 

Film pełen napięcia i emocji 

BO p 

YET WETA ÓW A 

Kino-Teatr „PAN“ 
" w Baranowiczach 

Re ARA zmagań | dramat 
miłości i poświęcen'a rozgrywa si 

w dalekich Indiach p. "ms į 

Strzelec z Bengali 
z uroczą Shirley Temple. Arcydzieło 

które każdy obejrzeć powinien. 
   



  

10 

dob nie sprawił mi zawo. " 
rzylega niewidocznie. 

Nie psuje cery... Trzyma 
się długo, nadając wygląd 
świeży i młodzieńczy... 
Cenię go bardzo, bo to 
wierny stróż mojej urody... 
Przekonaj się Sama. 

Początek o 2-ej 

PAUL 

  
niezapomniany bo- 
hater filmów „Jes- 
tem zbiegiem* 

i „Pasteur* w nowej pięknej kreacjj — sensacyjnym filmie 

„Prawda zwycięża” 

  

CASINO | 
1) 

Kolorowy drdatek I aktnalia 

Podwójny program dla wszystkich I 

Shirley TEMPLE 
w najnowszym swym sukcesie „, AB UZ IACZEILK* 

Ь л 66 P : 2 „„kKról i chórzystka > w 

HELIOS | Ostatni dzień Boris KARLOFF 

ko „ŻÓłtYy pirat“ 
Nadprogram : Koniedia miios. WIOSNa zakochanyc 

(jego jedno sł=wo stanowiło 
o życiu lub śmierci milionów) 

Oliwia de Havilland, Anita Louise 
UWAGA: Pocz. o q. 2 

Jutro film który się ozląda jednym tchem „Człowiek, który żył dwa razy” 

Kin MARS | 
  

Dziś ostatni dzień. Pocz. 02. Rewelacyjny film DŻUNGLOWY p. +. 

MAŁY FAFRZANW 
W rol. gł. Fenomenainy 10-letni Tarzan Abisyńczyk Manuel Klng oraz potężna małpa Bonga 
Straszliwe trzęsienie ziemi. Wybuch wulkanu Zmagania tarzana z najdzikszymi drapież- 

nikami. Czarujący nadprogram kolorowy 

Chrześcijańskie kino Dziś wiełki film brzygód i sensacji p.t. 

siiatówój ZEW DŻUNGLI" 
Sceny o niebywałym napięciu. Walki zwierząt z ludżmi. Zwycięstwo prawdziwej miłości 
Żew Dżungli—to film jakiego dotąd nie było. 

OGNISKO | 

Początki: 5, 7 i 9, w niedziele i św. od 1-ej 

Dziś Reweiacyjny film polski o dzlewczętach wielkiego miasta 
zrealizowany wg głośnej powieści Poli Gojawiczyńskiej p. t. 

„Dziewczęta z Nowolipek“ 
ple główne: Barszczewska, Wiszniewska, Jaraczówna, Wysocke, Cwiklińska, Stępowski I In 
Nadprogram: UROZMAICONE DODATKI. 

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

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

4 Przedstawiciel: N. KREMER, 
Wilno, ul. Niemiecka 19 

  

Na dogodnych warunkach: 
Ubrania gotowe I płaszcze letnie 
męskie i damskie, motocykle Orzeł 

_F. N. $. I in., rowery od 100 złotych, 

sprzęt sportowy w najwyższym gat. 

poleca [FE CHH 
Wlino, Wielka 24 
— Cenniki gratis. —   

|„Jak należy się odżywiać i zacho. 
ać w chorobach SERCA' 

Dra M. Girszowicza 
: przedm. Dr-a Anastazego Landaua 

d. II ;:: Do nabyci księgarniach 
kład główny w Księg. Kazimierza Rutskiogo 
Wilnie. Cena _zł. 

  

  

Zwalczaj choroby i szkodniki w sadzie 
I jagodnikach. Bezpłatnie wypożyczy 

Ci opryskiwacza 
Centrala Zaopatrzeń Ogrodniczych 

Wilno, Zawalna 28, tel. 21-48 
Szczególowe informacje i bezpłatne 

porady fachowe na miejscu,       
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 południu Przed 

Administracja: tel. 99—czynna od godz, 9.30—15.30. | 
Drukarnia: tel. 3=10, Redakcja rękopisów nie zwraca, 

  

Pocz. seans. o 4-ej, w niedz. I św. o 2-ej. 

  

Nasiona i flance 
do udekorowania balkonów — poleca 

W. WELLER v Wilnie 
ul. Sadowa 8, tel. 10-57 

ul. Zawalna 18, tel. 19-51   

  

: Państwowe Seminarium 
Ochroniarskie 

od 1 czerwca rb. przekształcone na 4-let- 

nie państwowe Seminarium Wychowawczyń 
Przedszkoli przyjmuje na kurs pierwszy kan 
dydatki, które ukończyły 6 lub 7 oddziałów 
Szkoły Powszechnej i złożą egzamin wstęp 
ny z wynikiem pomyślnym. Wiek kandyda- 
tek 14—17 lat. Podania z dokumentami na- 
leży składać do kancelarii szkoły, ul. Suwal 

ska 1, róg Zakretowej — do dnia 10 czerw 
ca Egzamin rozpocznie się dnia 17 czerwca. 
Seminarium nie pobiera żadnych opłat wstęp 
nych, ani egzaminacyjnych.   

„KURIER” [4457]. 

Przetarg 
Zarząd Gminny w Szezuczynie Nowogródz 

kim ogłasza publiczny przetarg nieograniczo 
nry na wykonanie robót budowalnych bez ma 
teriałów przy budowie murowanego budyn 
ku szkoły powszechnej imienia Marszałka 
Józefa Piłsudskiego, w stanie surowym w 
Szczuczynie Nowogr. 

Oferty należy składać w Zarządzie Gmin 
nym w Szczuczynie do dnia 28 maja 1938 r. 
najpóźniej na godzinę przed przetargiem. 
Oferty przesłane pocztą muszą być dostar- 
czone w tymże terminie. 

Oferty winne być wypełnione na przepi 
sowych formularzach (ślepych kosztorysach) 
wg. cen jednostkowych i złożone w zalako 
wsnych i nieprzejrzystych kopertach, bez po 

dawania na kopercie nazwiska lub firmy ofe 
renta lub też umieszczania jakichkolwiek 
znaków rozpoznawczych. 

Do oferty należy załączyć pokwitowania 

Kasy Zarządu Gminnego na złożone wadium 
w wysokości 3 proc. oferowanej kwoty. 

Wadium winno być złożone w gotówce 
łub papierach wartościowych objętych okół 
nikiem Ministerstwa Skarbu z dnia 20 kwiet 
nia 1936 r. 

Oferty nieodpowiadające wyżej wymie- 
nicnym warunkom, jak również bez złożo 
nego wadium oraz osób i firm nie posiada 
jacych świadectwa przemysłowego, lub kwa 

lifikacji zawodowych nie będą rozpatrywa- 
ne. 

Komisyjne otwarcie ofert w obecności © 
ferentów nastąpi w dniu 28 maja 1938 r. o 
godz. 16 w lokalu Zarządu Gminnego w 
Szczuczynie Nowogródzkim. 

Zarząd gminy w Szczuczynie zastrzega 
sobie -prawo wolnego wyboru ofert, ewentu 

alnie częściowego lub w całości unieważnie- 

nia przetargu, jak również swobodę dowolne 
go zwiększenia, lub zmniejszenia ilości ro- 
bót, objętych formularzami ofertowymi. 

Formularze ofertowe (ślepe kosztorysy) i 
szczegółowe warunki budowy, jak inne infor 
macje można uzyskać w Szczuczynie w Wy 
dziale Powiatowym. 

Wójt Gminy Szczuczyńskiej 

(W. Rudziejewski Koltupajto) 

AAAAŁAAADAAAAAAAAAAAABAŁ. 

PRACA 
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POTRZEBNA panienka do zakładu fry- 
zjerskiego o miłej powierzchowności, do ob 
sługi salonu damskiego oraz chłopiec do po 
sług. 

_ Dowiedzieć się: Zakład fryzjerski, Wileń 

ska 31. 

      

GOSPODYNI poszukuje posady w mająt- 
ku do samodzielnego prowadzenia gospodar 
ki. Posiada b. dobre świadectwa. Oferty kie- 
rować do Adm. „Kurjera Wileńskiego* pod 
„Pomorzanka“, ® 

AGENCI handlowi, agentki — poszukiwa- 
ni do pracy za wynagrodzeniem prowizyj- 
nym. Wiadomość w Adm. „Kuriera” w godr. 

10—12. 

MŁODA KOBIETA poszukuje pracy do 

małej rodziny na pokojówkę, służącą. Pro- 
sta 21, mieszkanie Burnejko. 

RÓŻNE 
Przeprowadzki — 

oraz fachowe pakowanie mebli załatwia 

Ekspedycja Miejska 1 Międzymiastowa 

Wilno, Zawalna 16 m. 1 — tel. 23-32 i 9-87. 

Warunki dogodne. 

RESTAURACJA POD „DZIEWIĄTKĄ“, 
Tatarska Nr 9. Gorące i zimne zakąski oraz 

obiady miesięczne i dania a la carte. Wina, 

wódki monop. i gatunkowe, przeróżne likie- 
ry, piwo. Gabinety, szachy. „Sobótki” w du- 
žej sali dla zamawiających stowarzyszeń l 
cryanizacyj. Lody, napoje chłodzące, mleko 

oraz ciasta i cukry. 

NOWOŚĆ! obecnie bardzo aktualna, 
B L Święcicki „Unia krajów chrześci jań- 

skich”, Cena zł. 3. Żądać w księgarn'ach. 
Wydawn. „Dobra Prasa* — Wilno, Zarze: 
czna 30. 
aa A AC M ao Saias я 

Za niesłuszną czynną zniewagę, W dniu 

16 maja 1938 r. w Radomiu, przepraszam 

p. Władysława Czaplińskiego, oraz osoby 
które były świadkami mego nietaktownego 

pcstępku. 

  

Stachowicz Stanisław. 

    

   
Ułańska 11; s й 
Pińsk, Dominikańska 40. 

   

  

   

          
Wołkowysk — Brzeska 9/1. 

  

Wydawnictwo „Kurier Wileūski* SD. 2 0. 0. | AZ я 

Oddziały: Nowogródek, ul. Bazyliańska 35, tel. 169; 
Łida, ol. Górniańska 8, tel, 166; . Baranowicze, 

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

Druk. „Znicz*. Wil 

      

   

    
zet OTEKĄ = 

w 
14 Wilni } Ais A, R - © 

Waste» 

  
CENA PRENUMERATY miesięcznie: 
z odnoszeniem do domu w kraju — 

3 zł.,: za granicą 6 zł., z odbiorem w 

administracji zł. 2.50, na wsi, w miej- 

scowościach, gdzie niema urzędu po. 

cztowego ani agencji zł. 2.50.   

Przetarg budowlany 
Zarząd T-wa Targów Północnych w Wil 

nie ogłasza niniejszym nieograniczony prze 
targ ofertowy na budowę pawilonu dla prze 
Era: i handlu w ogólnej ilości 18.700 m. 

ub. 
Projekt, obliczenia statyczne i warunki 

do obejrzenia, zaś ślepe kosztorysy do naby 
cia po zł. 5 — w lokalu Biura Targów Pół- 
nacnych, ul. Legionów Nr. 1-a m. 9 w go- 

dzinach między 10 a 12 poczynając od 27 
maja 1938 r. 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 3 czerwca 
b. r. o godzinie 19 w lokalu Zarządu Miasta 
ul Dominikańska 2 w sałi Kultury i Oświa 
tv (parter). 

Robóty budowlane mają być rozpoczęte 
po upływie 7 dni od dnia przetargu i mają 
być zakończone i oddane do użytku dnia 1 
sierpnia 1938 r. 

Wadium o wartości 3 proc. od zaofero 
wanej kwoty, ma być złożone w gotówce w 
Kasie Komumalnej m. Wilna na konto Nr 
318, lub w papierach wartościowych na © 
kaziciela wg. wartości giełdowej, ewent. w 
gwarancji baqykowej. Dowód złożenia kau- 
cji dołączyć do oferty w Dyrekcji Targów Pół 
ncenych. 

Oferty mają być składane w Dyrekcji 
Targów Północnych w podwójnej kopercie, 
pizy czym koperta wewnętrzna z napisem 
„oferta na budowę pawilonu Targów Północ 
nych”, ma być zalakowaną. 

Po porównaniu ofert pisemnych, Zarząd 
T-wa Targów Północnych zastrzega sobie 
prawo dowolnego zmniejszenia lub zwiększe 
nia robót, wybór oferentów oraz unieważ 
n enie przetargu bez podania przyczyn. 

LEKARZE 
DOKTÓR 

Janina 

Piotrowicz Jurczenkowa 
ordynator szpitala Sawicz. 

Choroby skórne, weneryczne i kobiece 
przeprowadziła się 

na ul. Jagiellońską 16 m. 6, tel. 13-66. 
Przyjmuje od 5 do 7 wiecz. 

    

DOKTOR MEL. 

J. Anforowicz-Szczepanowa 
choroby skórne, weneryczne, kobiece. 
Przyjmuje w=go.z. 8—9, 12—1 i 4—7. 

Zamkowa 3 m. 9. 

  

DOKTOR 

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

9—1 I od 3—8. 

  

DOKTÓR MEDYCYNY 

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

. DOKTOR 

M. Felgenberg 
iais UROLOG 

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

tel. 27-90. Ordynuje od 4—7. 

LEGARZ-DENTYSTA 
$. Spalter 

przeprowadz. na ul. wielką 19 
Nowoczesna protetyka dentystyczna — por- 

celanowe koronki. 

AAAAA AAA AAAA AAA AAA AAA KA AA AAA AAA AAA AC_AAAĄĄ 

AKUSZERKI 
AKUSZERKA 

Maria Laknerowa 
przyjmuje od godz. 9 ran» do godz. 7 wiecz. 

— ul. Jakuba Jasińskiego 1 a—3, róg ul. 
3-go Maja obok Sądu. 

AKUSZERKA 

Smialowska 
oraz Gabinet Kosmetyczny, odmładzanie 
cery, usuwanie zmarszczek, wągrów, ple- 
gów, brodawek, łupieżu, usuwanie tłuszczu 
z bioder i brzucha, kremy odmładzające, 
wanny elektryczne, elektryzacja. Ceny przy- 
stępne. Porady bezpłatne. Zamkowa 26—6. 

Popierajcie Przemysł Krajowy! 

    

    
         

        
      

  

    

  

   

     

  

  

Bandurskiego. 4, tel. 3-40, | sd, ; 
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SAMOCHÓD w bardzo dobrym stanie — 
małolitrażowy „Fiat włoski* 4 osobowy — 
sprzedaje się okazyjnie. Adres w Administra- 
cji Kuriera Wileńskiego. 
  

BUDOWLANA działka ziemi w granicach 
| miasteczka, przylegająca do toru kolejowe 
go i rampy stacji Soły, o obszarze około 
4,5 ha (w tym 3,5 ha lasu) — tanio do sprze 
dania. Dowiedzieć się w Administracji pod 
„Działka ziemi”, 
  

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

PLAC Z DOMKIEM przy ul. Filareckiej 

12-a do sprzedania. Dowiedzieć się — Uni- 

wersytecka 9—14. 
  

(wejście z ulicy). 

  

KUPUJĘ stare polskie i ukraińskie kili- 
my oraz kanwę krzyżykowych robót nie fi- 
grralne większych rozmiarach tło jasne kub 
czarne. Płacę najwyższe ceny. Warszawa, 
Wielka 5 Barbarjasz telefon 302.61. 
  

BILARD TEBA — automat, w dobrym 
stanie okazyjnie do sprzedania, ul. Szkap- 
lerna 4. Od godz. 15—-19. Telef. 19-11. 
  

SPRZEDAM nowowybudowany dom z og 
rcdem owocowym w dolnej Wil. Kolonii Ko 
lejowej, Kręta 10. 

DOM Z PLACEM z powodu wyjazdu do 
sprzedania. Cena 12.000 zł. Majowa 10. 

LETNISKA 
MORSZYN, „PATRIA“. Pierwszorzędny, pel- 
nokomfortowy pensjonat. Prospekty wysyła 
Zofia Rajchlowa, Sanok. 

  

  

LETNISKO - PENSJONAT w maj. Ka- 
mionka, odl. półtora klm. stacji Kamionka 
kołej Wilno - Mołodeczno. Las, rzeka, kas- 
ksdówki. Zamówienia p-ta Ostrowiec - Wi 
leński, Matwiejewowa. 

Ё AAAAŁAŁAAA. 
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BEZDZIETNE małżeństwo poszukuje 3- 

pokojowego meszkania z wygodami, najenęt 
nej w ogrodzie. Zgłoszenia do Administracji 
pod „Wygodne mieszkanie“, 

    

POKÓJ ze wszystkimi wygodami do wy- 
najęcia od 1 czerwca, zaułek Dobroczynny 
2a m. 16. 

MIESZKANIE 6 pokojowe z wszełkimi 
wygodami, z centralnym ogrzewaniem do 
wynajęcia, ul. Gdańska 6. 

  

1—2 POKOJE z osobnym wejściem, ze 
wszelkimi wygodami, słoneczne — do wy- 
najęcia. Tartaki Nr 19 m. 4 (róg Ciasnej), 
tel. 352. 

  

DO WYŃAJĘCIA 5-cio pokojowe miesz- 
kanie odnowione, jasne, suche Wiłkomier- 
ska 5a. Ё 

MIESZKANIE z trzech pokol z kuchnią z wy* 
godaml — do wynajęcia, Św. Michalski i0 

  

POWIATOWA SPÓŁDZIELNIA ROLNI- 
CZO-HANDLOWA, z odpowiedzialnością n- 

działami, w Nieświeżu, podaje Rolnikom do 

wiadomości, że przystąpiła do skupu bydła. 

Pcsiada na składach: nawozy sztuczne, ma- 

szyny i narzędzia rolnicze. Skupuje: zboża 

4 nasiona. 

    

KLUB POLSKI „OGNISKO* — Nieśwież 

nl. Piłsudskiego 19. Lokal gruntownie odre- 

staurowany. Krajowe napoje wyskokowe I 

orzeźwiające oraz różne zakąski. Śniadania, 

obiady i kolacje. Na warunkach przystęp- 
rych całodzienne utrzymanie. 

  

Chrześcijański Bank Ludowy w Nieśw. 
żu, sp-nia z nieograniczoną odpowiedz., A 

slarsza instytucja kredytowa w powiecie, u+ 

dziela pożyczek członkon:, przyjmuje wkła« 

dy na dogodnych warunkach, od 1 zł. 

  

WYKWALIFIKOWANY fryzjer męski 

z kartą rzemieślniczą poszukuje pracy. Ad 

res — Nieśwież, ul. Piłsudskiego 7, Józef 

Majcherski. 

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem 75 gr., w tekście 60g r. 
za tekstem 380 gr, drobne 10 gr. za wyraz, kronika redakc, I komunikaty 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 1 nie przyjmuje zastrze* 
żeń miejsca. Ogłoszenia są przyjmowane w godz. 9.30 — 16.30 i 17 — 19 

  

  

Redąktor odp, Józef Onusaitis


