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Kto nie glosuje, ten przyczynia się 
do obioru na posłów kandydatów 
majmniej wartościowych. 

    

Karpatorusini żądają plebiscytu 
UŻHOROD. (Pat.) Wydarzeniem 

dnia na Rusi Podkarpackiej jest rezo 
lucja, przyjęta przez narodowe orga 
mizacje karpatoruskie, których przed 
stawiciele zebrali się w Użhorodzie. 
Rezolucję podpisali reprezentanci 
Centralnej Karpatoruskiej Rady Na- 

rodowej i szereg innych organizacyj. 

TEKST REZOLUCJI ZOSTAŁ 
PRZESŁANY RZĄDOM CZECHO- 
SŁOWACJI, ANGLII, FRANCJI, NIE 
MIEC, WŁOCH, POLSKI, RUMUNII, 
"WĘGIER I JUGOSŁAWII. 

Rezolueja stwierdza, że przedsta- 
wiciele powyższych organizacyj po- 
slanowili jednomyślnie: 

Przypomnieć, że Centralna Karpa 
toruska Rada Narodowa, jako naj- 
wyższy  organ narodowo-polityczny 
eałej ludności karpatoruskiej w dniu 
3i 4 października br. zadecydowała 
domagać się prawa samostanowienia 

tej ludności o sobie i że uchwała ta 
została w dniu 8 października powtór 
nie jednomyślnie przyjęta przez Kar 

patoruską Radę Narodową w Użho- 
rodzie z tym, że wobec grożącego nie 

bezpieczeństwa podziału Rusi Pod- 
karpackiej trwa przy swoim żądaniu 
przeprowadzenia głosowania ogólno- 

narodowego. Dnia 23 października 

pierwszy rząd Rusi Podkarpackiej z 
premierem Brodijem na czele zatwier 

dził zupełnie te decyzje i postanowił 
ponownie przedstawić je powyższymi 
państwom. Tekst tej rezolucji był na 

stępujący: 
„Kraj ruski na południe od Kar- 

pat, określony w traktatach pokojo- 
wych jako jednostka autonomiczna, 
TWORZY JEDNĄ NIEPODZIELNĄ 
CAŁOŚĆ ZŁACZONYCH ZE SORĄ 
DWÓCH CZĘŚCI: PÓŁNOCNEJ GÓ 
RZYSTEJ I POŁUDNIOWEJ NIZIN 
NEJ. Obie części złączone są ze sobą 
warunkami gospodarczymi i tysiąciet   

Szość karpatoruska w ciągu tysiąc- 
lecia potrafiła zawsze porozumieć się 
z innymi mniej liczebnymi narodowo 
Ściami, zamieszkującymi obszar auto 
nomiczny, którego całość i niepodieg 
łość uznały po raz pierwszy w roku 
1918 Węgry, nadając całemu temu 
obszarowi szeroką autonomię teryto 

rialną, całość i niezawisłość tego 1е- 
rytorium uznały również państwa 
sprzymierzone w traktatach między- 
narodowych, które UWAŻAJĄ ZA 
MOŻLIWE PRZEPROWADZENIE 
ZMIANY POŁOŻENIA I PRZYNALEŻ 
NOŚCI TEGO TERYTORIUM TYL- 
KO W CAŁOŚCI BEZ ODRYWANIA 
POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI ON PÓŁ- 
NOCNEJ, lecz na podstawie prawa 
samookreślenif/.jego autochtonicznej 
ludności i na zasadzie demokratycz- |- 

nej, tj. przy pomocy ogólno-narodo- 
wego głosowania*. 

Decyzji tej rząd kacpatoruski nie 
mógł doręczyć przedstawiciełom wy 
mienionych mocarstw z tego powadau, 

że przewodniczący rządu Rusi Pod- 

karpackiej A. Brodij został pozbawio 

ny swego urzędu i aresztowany. 

W dalszym ciągu rezolucja stwier 

dza, że wiedeński sąd arbitrów wy- 

tyczył granice, które od Rusi Podkar 

paekiej oddzielają dwa najważniejsze 

ośrodki: stolicę Użhorod i ośrodek 

gospodarczy  Munkaczewo, ośrodki 

Ściśle związane z historią i życiem 

narodowym i kulturalnym Indnošei 

karpatoruskiej. BEZ TYCH MIAST 

RUŚ PODKARPACKA NIE MOŻE 

ISTNIEĆ, ani gospodarczo, ani też 

pod względem narodowo-kultural- 

nym. Podpisane organizacje stwier- 

dzają, że sąd arbitrażowy w Wiedniu 

działał bez udziału rządu Rusi Pod- 

karpackiej, gdyż zgody na sąd arbit- 
rażowy udzielił jedynie rząd praski, 

który nie miał prawa reprezentować 
Kusi, ponieważ sam już prze dtym, 

nim współżyciem ich ludności. Więk | a mianowicie 11 października przy- 

Wojsko węgierskie 
wkroczyło na dawny teren Czechosłowacii 

BUDAPESZT. (Pat.) Po moście wybudowanym specjalnie przez woj- 

ska węgierskie na 

skiego sztabu generalnego, ) 

kich sprawy związane z ewakuacją. 

marsza rakoczego przesz ' 

my żołnierzy były przybrane kwiat 

W tym samym 
mostem na Dunaju w P i 

W chwili wkroczenia wojsk węgier 

zwano pracę na 10 minut. 

Xich kościołach odbyły się uroczys 

i przybrane kwiatami. 

Dzwony u 

północ od Magyarovar, przeszedł pierwszy oficer węgier 
aby omówić z dowódcą wojsk czeskosłowac- 

Dokładnie 0 godz. 10 przy dźwiękach 
ły przez most wojska węgierskie. Karabiny i heł- 

ami. 
ojska węgierskie przeszły dawną granicę AA, ski se 12 km na północ od Gyoer. 

skich we wszystkich fabrykach prze- 
derzyły w całym kraju. We wszyst- 

te nabożeństwa. Miasta są udekorowane 

Proklamacja regenta Horthy'ego 
BUDAPESZT (Pa). Regent Horthy ogłosił do ludności przyłączonych obszarów 

następującą proxlamację: 

Jesteście znowu wolni. Okres € 

szłości. Te Wasze cierpienia i niezłomny hart, : 
prowadziły do zwycięstwa słusznej sprawy: Znajdziecie się znowu 2 PAU chwa- 

ły świętej Korony Węgierskiej, jako współobywatele kraju „o tysiącletniej przeszło- 

ści. Naród węgierski przyjmie Was z uczuciem miłości i froskliwości. Zolniem wę 

gierski wkracza na uwolnioną z jarzma ziemię swych przodków, aby jej bronić i ni 

gdy już nie opuści, kz 

ierpień i ciężkich doświadczeń należy do prze- 

w połączeniu z naszymi wysiłkami, do-   

znał ludności karpatoruskiej prawo 
samookreślenia. Wobec tego wszyscy 
przedstawiciele narodu karpatorus- 
kiego oświadczają, że po decyzji sądu 
arbitrażowego w Wiedniu UWAŻAJĄ 
TERYTORIUM RUSKIE ZA NIEPO- 
EEZRSNIERS 

DZIELNE I PROSZĄ O PRZYZNĄ- 
NIE NARODOWI RUSKIEMU NA 
POLUDNIE OD KARPAT PRAWA 
SAMOSTANOWIENIA o swej przyna 
leżności państwowej w drodze głoso 
wania ogólno-narodowego. 

  

Wysokie odznaczenie litewskie dla 

P. Prezydenta Mościckiego 
KOWNO, (Wł. obsł.) Radio kowieńskie podało w dn. 3 bm., że Pre- 

zydent Rzeczypospolitej Litewskiej Smetona za pośrednictwem specjalne 
go wysłannika wysyła Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Mościekie- 
mu z okazji 20-lecia Niepodległości Państwa Polskiego najwyższe odzna- 
czenie. 

Dotychczas brak potwierdzenia tej wiadomości ze strony polskiej. 

cień EE w*asaC gi 
Ilość małżeństw spada, ilość rozwodów wzrasta. Przyrost 

maleje śmiertelność rośnie 
PARYŻ (Pat). Ogłoszona dziś statysty 

ka ruchu ludności we Francji za pierwsze | 
6 miesięcy rb. wykazuje, że ilość mał- 
żeństw. W. porównaniu z takim samym ok 
resem toku ubiegłego zmniejszyła się o 
1700, ilość rozwodów równocześnie wzro 

Prawo wojenne na 
EMDEN (prow. Hanower). (Pat.) 

Powstańczy krążownik pomocniczy 
„Cindad* zatrzymał na Morzu Pół- 
nocnym hiszpański statek rządowy 
„Rio Mira* i po wzięciu do niewoli 

sła o 300. Ilość urodzin zmniejszyła się o 
3000 a ilość zgonów zwiększyła się o 
23.000 w porównaniu z pierwszym półro- 
czem ub. r. w ogólnym wyniku nadwyżka 
zgonów nad urodzinami wynosiła w pierw 
szym półroczu rb. we Francji 48.000. 

Morzu Północnym 
jego załogi, odtransportował go do 
portu Emden. . 

„Rio Mira* powracał z portu an- 
gielskiego i nie wiózł żadnego ładun 
ku. 

Zamach na prezesa 

partii socjalistycznej w Rumunii 
CZERNIOWCE [Pat]. W Satu Mare, w | 

Siedmiogrodzie zastrzelony został na uli | 
cy prezes rozwiązanej ostatnio parlii soc 

jalistycznej, dr. E. Boszormenyl. 

Przeprowadzka garnizonu na samolotach 
BERLIN. (Pat.] Wczoraj przeniesiony zo | 

stał do nowych koszar w Brunswiku bata- 

lion spadochronowy, którego dotychczaso- 
wym garnizonem było miasto Stendal. Obję- 

cle nowego garnizonu odbyło się w ten spo 
sób, że jedna kompania, wydzielona z ba- 
talionu, wyskoczyła z samolotów bombo- 
wych na pola, okalające koszary. 

  

W związku z tym „National Ztg.* w 

dłuższym artykule omawia powstanie i roz 

wój tej najnowocześniejszej formacji bojo- 

wej. Dziennik przypomina przy tym, że opi 

nia niemiecka dowiedziała się o istnieniu 

podobnej formacji podczas pokazów wojsko 

wych na dożynkach Rzeszy w r. 1936. 

  

  

Jak należy głosować: 
Każdy wyborca głosuje osobiście 

i może oddać głos tylko w jednym 
obwodzie. 

Wyborcy ułomni mogą posługi- 
wać się przy głosowaniu pomocą oso 
by zaufanej. 

Przewodniczący oraz członkowie 
obwodowej komisji wyborczej mogą 
przed oddaniem przez wyborcę głosu, 
zażądać ustalenia jego tożsamości. 
Wyborca nieposiadający dokumen 

tów, uznanych przez komisję za wy 
starczające, może się powołać na 
świadectwo dwóch wiarygodnych 
osób znanych komisji. 

Głosowanie odbywa się w nastę- 
pujący sposób: wyborca powinien po 
dać wobec kom. obwodowej swe imię, 
nazwisko i adres, gdy zostanie spraw 
dzone, że jest wciągnięty do spisu, 
wyborca otrzymuje kopertę urzędo- 
wą i kartę do głosowania, wyborca 
znaczy następnie kreski na karcie 
w kratkach obok nazwiska dwóch 
kandydatów, na których pragnie od- 
dać głos, po czym po włożeniu karty 
do koperty wręcza kopertę przewod- 
niczącemu komisji obwodowej, któ- 
ry w jego obecności wrzuci ją do 
urny (art. 62). 

Głosowanie trwa 12 godzin, od 7. 
9 rano do 21 wieczorem. 

Nasza wczaraiszą 
kanfiskafa 

Zostaliśmy wczoraj skonfiskowani za 
artykuł, omawiający treść plakatów przed 
wyborczych żydowskich i antyżydowskich. 

W części nieskonfiskowanej tego arty 
kułu niesłusznie, jak się okazało, przypisa 
liśmy p. Latourowi większą rolę w wy- 
daniu plakatów (antyżydowskich) niż to 
miało miejsce w rzeczywistości, bowiem 
związek jego z tymi plakatami ograniczył 
się tylko do strony technicznej, bowiem 
zostały wykonane w należącej do niego 
drukarni. Ponadto p. Latour nas zapewnił 
że jego przekonania są całkowicie zgod- 
ne ze stanowiskiem, jakle przy wyborach 
zajął „Express Wileński”, 

Wylaśnienie 
W art. pt. „Sprawy i ludzie” z dn. 

4 listopada b. r., podpisanym St. Św. 
został świadomie opuszczony przez 
redakcję ustęp, którego redakcja nie 
chciała zamieścić. Ponieważ autor, nie 
obecny w Wilnie w czasie kwalifiko- 
wania do druku tego artykułu, nie ap- 
robuje dokonanego skreślenia, cały ar 
tykuł uważamy za niebyły. 

SE 

RED. 
  

Bohaterska obrona Chińczyków 
Japończycy tracą 77 osób, Chińczycy 20 tysięcy 
Fakt, że na 20 tys. zabitych wzięto do niewoli tylko 266 osób, 

TOKIO. Pat. Japoński połud- 
niowy korpus ekspedycyjny poniósł 
stosunkowo nieznaczne straty, Licz- 
ba zabitych wynosi zaledwie 77. 

Straty chinskie są bardzo znaczne 

i przewyższają 20 tysięcy zabitych, 

jest bardzo wymowny 
Do niewoli wzięto 266 Chinczyków. | 
Wojska japońskie podczas marszu 
na Kanton zdobyły 36 czołgów, 
150 samochodów, 63 działa, 92 ka- 
rabiny maszynowe, wielką ilość ka- 
rabinów i amunicił. 

Ogólne straty chinskie od 

września do 4-go b. m. oceniają 

j 
Ja- 

tej jest 119 tysięcy zabitych. 

ko w tym czasie stracili 

6.153 zabitych. 

na przeszło 350 tysięcy, w „liczbie | 

 



„Vancouver“ tonie 
„Stańburg” ginie w płomieniach 

OAKLAŃD (Pai). Statek niemiecki 
„Vanńtouver* zanurza się cęraz bardziej 
pomimo ustawienia wielu pomp. 

Niemiecki konsul generalny San Fran 
€isco oświadczył, Iž statek przypuszczał: 
nie padł ofiarą sabotażu, lecz dotychcza. 
sowe śledztwo, prowadzone przez specjal 
ną komisję, nie zdołało ustalić przyczyny 
wypadku. 

PARYŻ (Pat). Statek „Stanburg”, na 
którym wczoraj po południu wybuchł 
pożar podczas posfeju w porcie Sefe, u- 
ważany jest za stracony. Późną.nocą straż 
ogniowa zaniechała akcji ratunkowej ja- 
ko beznadziejnej. Załoga została urato 
wana, nieznany jest natomiast los tragarza 
portowego, który znajdował się na pokła 
dzie statku w momencie wybuchu pożeru. 

Demonstracie antyżydowskie w Bratysławie 
BRATYSŁAWA (Pat). Ubiegłej nocy | je antyżydowskie. Policja rozproszyła de 

wiały miejsce 'w Bratysławie demonstrac- | monstrantów. 

Po rekord długości lotu 
Trasa lotu wynosi 11.500 kim. 

LONDYN (Pat). Z Ismail (Egiptj. Wy- | należy do lotników sowieckich (10.090 
- startowały dziś trzy wojskowe samoloty | km.]. Rekord brytyjski na trasie Dundee 
bombardujące, celem pobicia świałowego 
rekordu długości lotu.. Lotnicy brytyjscy 
lecą do Australii, Trasa lotu wynosi 11.460 
klm. Lot obliczony jest na 50 godzin. 

Trasa lotu prowadzi m. in. nad morzem 
Arabskim i zatoką Bengalską. 

Dotychczasowy rekord długości. lotu 

— Alexnderbay (Afryka Południowaj wy 
| nosi 9.696 km i został osiągnięty w paź- 
dzierniku przez wodnosamolot „Mercu- 
ry”. 

Start samolotów z Ismaili nastąpił o 
godz. 3 min. 55. O godz. 8 samoloty znaj 
dowały się nad krajem Nefud w Arabil. 

Autobus roztrzaskał się w wąwozie 
STAMBUŁ (Pat). Na drodze górskiej | roztrzaskał się na dnie parowu. 

wiodącej z Trapeźundu do Erzerum auto |, 
bus pasażerski spadł, skuikiem zepsucia 
Vamulcėw, z wysoko położonej drogi i 

22 osób jadących autobusem 4 zginę 
ły na miejscu, a pozosfałe odniosły bar- 
dzo ciężkie obrażenia, 

_ Zapodział się gdzieś,,. balon 
BRUKSEŁA (Patj. Słynny aeronaufa 

Demuyter zagubił swój bałon, na którym 
zajął szóste miejsce w fegoocznych za- 
wodach o puchar Gordon-Bennefta, 

Demuyfer zagubił go na Rusi Podkar 

packiej, gdzie po wylądowaniu na pogra 

|niczu Rumunii nadał bałon na bagaż. De 
muyterowi zaginęła również poczfa aero- 
naufyczna, którą zabrał ze sobą | nadał 
w Zalau. Placówki belgijskie poszukują 
już od kilku tygodni zaginionego bałonu 

i poczty. 
  

Ekspiczja w fabryce 
katowickie! 

KATOWICE. Pat. Wczoraj 
0 godz. 9,16 w fabryce produkują- 
cej sadzę dla wyrobu farb i kau- 
czuku w Łagiewnikach, nastąpiła 
eksplozia, która zniszczyła budy- 
nek wraz z dachem, oraz aparaty 
i urządzenia fabryczne. Jeden ro- 
botnik doznał lekkich kontuzji, 
a jeden ze strażaków uległ cięż- 
kiemu poparzeniu. Na miejscu 
zjawiły się natychmiast wszystkie 
okoliczne straże pożarne. Przyczy- 
na eksplozji na razie nie została 
ustalona. Straty są znaczne. 

Bezdzietni hędą płac С 
duże podatki 

TALLIN. (Pat.) Celem przeciwdzia 
iania katastrofalnie niskiemu przyro 
stowi naturalnemu ludności, postano 
wił rząd estoński obłożyć znacznie 
większymi podatkami bezdzietne mał 
żeństwa i kawalerów. Р 

Stawki podatku dochodowego będą 
zwiększone dla tej kategorii osób о' 
10 do 25 proc. 

  

    

   

      

    
   

   

        

Browning „Wesko“ kal. 6 mm. jėst uzna- 
ny przez znawców za najlepszy. Zabezpiecza 
cd mimowolnego strzaiu, System belgiįski, 
pięknie niklowany, Repetuje się przed strza- 
łem, Automatycznie wyrzuca gilzy. Huk ko- 
Icsalny. Wykonanie luksusowe. Rękojeści 
wykładane masą bakelitową. Gwarancja fa- 
Kryczna na 8 lat. Idealna obrona przed na- 
padem | kradzieżą. Cena wraz z fiiteratem 
zł 8/75, 2 sztuki 18 zł. Setka naboi syst. „Flo 
bert* zł volenie niepotrzebne. Wy- 
sv'amx na listowńe zamówienie. Płaci się 

pr sdł . Adres Wy: 
т trzała”. Warszawa 

e wyroby uznane są za 

   

  

   
       
   

  

    

  

  

   
PC: 

120 filiżanek z kilograma 

  

Talemniczy napad 
na lekarza w Londynie 

LONDYN (Patj. Znany chirurg londyń 
ski Sydney Macdonald padł ofiarą tajem 
niczego zamachu w pobliżu hotelu, w 
którym zamieszkał bawiący obecnie w 
Londynie król. grecki. 

W chwili, gdy lekarz po kolacji w ho- 
telu „Westend” wsiadał do taksówki, nie 
znany osobnik o śniadej twarzy, mówią- 
cy w niezrozumiałym dła lekarza języku, 
zadał mu ranę sztyletem w prawe ramię, 
po czym zbiegł. 

Lekarz twierdzi, że nie posiada osobi 
stych wrogów. Policja londyńska wdroży 
ła energiczne dochodzenie. 
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„KURIER” (4623). 

Ul, Marsz. Piłsudskiego 
w Musnkaczewie 

MUNKACZEWO (Pafj. Korespondent 
PAT dowiaduje się, że Węgierska Rada 
Narodowa w Munkaczewie postanowiła 
jedną z głównych ulic nazwać imieniem 
Marszałka Piłsudskiego na znak wdzięcz- 
ności ludności miasia dla Polski. 

Tow. niemieckc-polskie 
w Berlinie 

BERLIN. (Pat.) 4 bm. odbyło się 
inauguracyjne posiedzenie Towarzy- 
stwa Niemieeko-Polskiego w Berlinie. 

'Towarzystwo to powstało z prze- 
ksztacenia się Instytutu Niemiecko- 
Polskiego istniejącego w Berlinie od 
r. 1934. Celem jego będzie prowadze- 
nie dziełą zbliżenia pomiędzy obu na 
rodami na terenie kulturalnym i to- 
warzyskim. 

Na uroczystość przybyła z War- 
szawy delegacja reprezentująca: To- 
warzystwo Polsko-Niemieckie w War 
szawie. 

Otwarcie sałónu 
zimowego w IPS 

WARSZAWA (Pat). W: salanach Insty 
tutu Propagandy Szłuki w obecności p. 
ministra w. r .i o. p. prof. W. Świętosławs 
kiego otwarty został doroczny, dziesiąty 
z rzędy salon. 

W! roku bieżącym. salon doroczny obej | 
muje malarstwo, grafikę i rzeźbę. : 

Salon jest bardzo licznie: obesłany. 
Bierze w nim udział słu kilkudziesięciu ma 
larzy, kilkunastu grafików i dwudziestu 

rzeźbiarzy ż całej Polski. Kałałog obejmu 
je 270 pozycyj. 

Nowe gorzeinie 
na Poles'ų 

BRZEŚĆ n. B. (Pat:).Na Polesiu 
w najbliższym czasie zostaną urucho 
mione 4 gorzelnie przemysłowe, a 
mian. 2 w miejsc. Hola, powiatu brze: 
skiego, 1 w Zarzeczu, pow. pińskie- 
g0, 1 1 м Zachaczu, pow. prużańskie: 

0. 
Nowourządzone gorzelnie są obli 

j czone na wyjątkowo dużą produkcję, 
SH którą całkowicie: odbiera jedna z fab 
|jryk w Centr. Okr. Przem. użytkując 

ją przy wyrobie kauczuku syntetycz- 
nego. ч i ВЕС „A 7 ‚ 

9-iy polski m oner 
rowiatrzny 

RYGA. (Pat.) Lotnik polski Barci- 
szewski, pilotujący samolot komuni- 
kacyjny Lotu, który wczoraj przybył : 
do Rygi w drodze do Helsinek, ukoń 

i czył w Helsinkach swój pierwszy mi- 

Eon kilometrów w powietrzu. Nowe- 
go „milionera: powietrznego” rząd: fiń 

ski udekorowat órderem „Białej Ró- 
ży”. Na lotniskach w Rydze, Tallinie 
i Helsinkach pilotowi Barciszewskie 
mu składano serdeczne gratulacje. P. 
Bareiszewski znajduje się już 6 lat | 
na służbie Lołu i jest 9-ym z kolei 

„milionerem powietrznym Polskich: 
Linij Lotniczych „Lot*. 

Nowa fzga rządu 
nankińskierw 

TOKIO (Pat). Nówy rząd nankiński, u- 
stalił nową pieciokolorową flagę narodo- 

wą, którą wywieszono na morskiej komo- 
, rze celnej w Szanghaju z okazji obrad po: 
łączonego komiłetu przedstawicieli tym- 
czasowych rządów chińskich w Peśinie i 
Nankinie. 

  

Wątroba jest hitrem dla krwi 
Zamietzyszczona krew wskutek złego fun 

kejonowania wątroby może powodować sze 
reg rozmaitych dolegliwości, bóle artretycz- 
ne, łamanie w kościach, bółe głowy, pode: 
nerwowanie, wzdęcia, odbijania, bóle w wąt- 
robie, niesmak w ustach, brak apetytu, swę 
dzenie skóry, skłonności do. obstrukcji, pła 
my i wyrzuty na skórze, skłonność do ty: 
cia, mdłości, język obłożony. Choroby złej 
przemiany materit piszczą organizm i przy- 
Śpieszają slarość. Racjonalną, zgodną z na- 

idealnie miałki, zatomizowany. 
bez metalicznych domieszek 
nieszkodliwy dla skóry sporzą- 
dzony z cebulek lilii białej, 

Ква за га ст 

    
    

| turą kuracją jest normowanie czynności wą 
troby i nerek. Dwudziestoletnie doświadcze 
nie wykazało, że w chorobach na tle złej 
przemiany matefii, chronicznego zapafcia; 
kamieniach żółciowych, żółtaczce, artretyź- 
mie ma zastosowanie „Chołekinaża* H. Nie: 

mojewskiego. Broszury bezpłatnie wysyła la- 
boratortum fizj. - chem. Cholekinaza H. Nie 
mojewskiego, Warszawa, Nowy Świat 5 oraz 
apteki ; składy apteczne. 

—
 

  
  

Wynik konkursu polonistycznego PAL. | 
WARSZAWA, (PAT). Polska Akade- 

mia Literatury ogłósiła wyniki | Dorocz- 
nego Ogólnopolskiego Konkursy Poloni- 
stycznego, zorganizowanego pod рго- 
tektorałem Polskiej Akademii Literatury 
wśród młodzieży szkół średnich przez 
wszystkie kuratoria szkolńe. Podstawą 
konkursu była ocena wypracowań szkol- 
ńych z dziedziny liferałury, 

Poszczególne wyniki konkursu przed- 
stawiają się: następuji = ZOE 

Nagrody zespołowe zdobyły: 8 «l. 
państw. gimn. w Pszczynie. 8 kl. państw. 
gimn. im. Konopnickiej w Łomży. 8 kl. 
pryw. gimn, Ss Urszulanek w Kościerzy- 
nie. 8 kl. gimn. gen. Zamoyskiej w Po- 
znaniu. 

1-sze nagrody indywidualne zdobyli 
uczniowie: 

Mieczysław Grad' gimn. w Łańcucie 
(kur lwowskie). Walentyna: Lissówska, — 
głmn. w Baranowiczach (kur. wileńskie). 

  

     LST 
ŪGPIECZEMS 
   

    (EET NTA 

  

Ku uwadze Sz. Pan 

| Zapraszamy na BEZPŁATNĄ 
naukę ściegów i robót. ręcznych 

: WEZNY 
Polska: Składnica Przędzy 

A.iP. Kondratowicz 
Wilno, ul. Św. Jańska 7 

Na składzie świeży transport 
wełny itp. oraz DMC i jedwabie 

  

Automat dia wszystkich     
Zabezpiecza od mimowolnego strzału. Fa- 

son belgijski, pięknie oksydowany. Repefu: 
je-się przed strzałem, automatycznie wyrzu- 

ca gilzy. Huk kołosalny, wykonanie luksuso- 
we. Rękojeści wykładane masą bakelitową. 
Waga 200 gr., dług. 100 mm, wysokość 65 
mm. Gwarancja fabryczna na 8 lat. Idealna 

obrona przed napadem i kradzieżą. Cena 
wraz z futerałem zł 5.55, 2 sztuki 10.50: Set- 
ka naboi syst. „Floberf“ zł 3.65. Pozwole- 

nie niewymagane. Wysyłamy na listowne za 

mówienie. Adres: „Komercja', Warszawa, 
Dzielna 49/38 KW. 

. Płużniewski 

  

Anna: Waśniewska — gimn, w Lublinie 
(kur. lubelskie). Jerzy Pleśniarewicz gimn. 
w: Lublinie (kur. lubelskie). Aurelia Łazars 
ka: gimn. w Pszczynie (wydz. ośw. Katowi 
ce). Władysława: Szkaradkówna — gimn. 
w Nowym Sączu (kur. krakowskie). Kazi- 
mierz Urbański, gimn. w Chełmie (kur. 
pomorskie). Tadeusz Nowakowski, gimn. 
w Bydgoszczy (kur. Poznańskie). Zofia Os 
sowska; gimn. w. Łucku: (kur. wałyńskie). 

|. Drugie. i trzecie nagrody: oitrzymali; , 
Helena Snarska (2) kur. wileńskie, Ma- 

tla Czarska: (3) kuf, wileńskie. Julia De- 
ryng (2) «ur. lubełskie. Mieczysław Poręb 
ski (2) wydz, ośw. Katowice. Apolinary 

(3) wydz. ośw. Katowice. 

Przemysław Ożegowski (2) kur. poznańs 
kie. Jerzy Machowski (3) kur, poznańskie. 
Jechiel Szafstein (2) kur. wołyńskie. Zbig 
niew Język (3) kur. wołyńskie. 

Lista obcych doradców 
w rądowej H'szpanił 
Przeważają Rosjanie 

LIZBONA. (Pat.) Dziennik „Espa- 
ra', wychodzący w Tangorze podaje 
listę dowódeów oddziałów czerwo- 
nych w Hiszpanii: Generałowie — 
Rosjanie: Kleber, Pietrowicz, Goring, 
Diamond, Sieczka, Dimitrienko, Sta- 
kow, Francuz — Vicent, Amerykanin 
|— Douglas. Pułkownicy — Rosjanie: 
| Promaderow, Pietrukow, Andriejew, 
Portow, Mayer, Pietrow, Francuzi: 
Reynard, Costodoat, Niemcy: Sehal- 

brook, Schubert, Szwed — Winterley 
i Meksykafńczyk Gonez. Podpułkowni 
cy: 2 Francuzów, Rosjanin, Niemiec 

1 Szwed. Kapitanowie: 3 Rosjan, 2 
Francuzów, po jednym Angliku, Ame 
rykaninie, Kanadyjczyku, Meksykań 
czyku, Węgrze i Czechu. 

Nowa radiostacja w Słowacji 
PRAGA. Pat. Po decyzji od- 

dającej Koszyce Węgrom, postano- 
wiono wybudować nową radiostację 
nadawczą w miejscowości Preszew 
we wschodniej Słowacji. Prace przy. 
gotowawcze już rozpoczęto. 

Pamnikc marsz. 
Liautey'a w Casatlance 
CASABLANCA (Pat. W obecności 

min. lotnictwa Guy Lachambre i sułtana 
Marokka, odbyło się uroczyste odsłonię- 
cie pomnika marszałka Liautey. Przemó- 
wienie wygłosił m. in. sułłan marokański. 

mz: 

WEGIEL (725 = jakości 

koncernu „PROGRES“, Katowice 

wagonowo i tonowo w szczelnie za- 
mkniętych i zaplombowanych wozach 

poleca firma | 

Spadkobiercy M. DEULL“ T 
Biuro: Wilno, Jagielloūška 3, tel. 8i1. 

Bocznica własna 1 składy: Kijowska 8, 
telefon 999. — Waga gwarantowana 

Ceny konkurencyjne. 

  

górnośląski



Sojusznicy 
stają sie 

(Od własnego korespondenta) 

Paryż, dnia 30. X. 1938 r 

Uzupełniające wybory do. senatu 
francuskiego przyniosły sukces ugru 
powaniom centrowym i prawicowym. 
Wprawdzie, tak samo jak i w Polsce, 
wybory senackie we Francji nie mo- 
£ą być miarodajne ze względu na 
ograniczone gremium wyborców. 
Tym razem jednak wynik jest z całą 
pewnością symptomatyczny dla na- 
strojów kraju. 

, Lewica jest skompromitowana. 
Lewica w okresie kryzysu „czeskie- 
fo dążyła do zaostrzenia konfliktu. 
przewidywała ewentualność interwen 
cji francuskiej, To wystarczyło. W 
tym kraju skrajnego pacyfizmu. 
gdzie ludność za wszelką cenę chce 
pokoju, czyż można się gorzej zdy- 
skredytować, jak prąc do konfliktu 
zbrojnego. Rozumieją to doskonale 
stronnictwa prawicy gdy domagają 
się rozwiązania izb i nowych wybo- 
rów. Teraz klęska lewicy byłaby pe- 
wra. Za parę lat nastrój może się 
znów zmienić. 
Wśród senatorów wybranych zwra 

ta uwagę duża liczba «członków 
„Aliance Francaise". Partia p. Flan- 
din'a zyskała wiele mandatów. Wy. 
nik niesłychanie pikantny. P. Flan- 
din wysłał po zawarciu układu mo- 
nach'jskiego serdeczny telegram do 
kanclerza Hitlera, gdzie życzył po- 
myślnego rozwoju stosunków z Niem 
cami i odnowienia paktu czterech. 
Kanclerz Hitler odpowiedział długo 1 
serdecznie. ' 

Ta przyjazna wymiana depesz wy 
wołała duże poruszenie w Paryżu. 
Komuniści rozkleili afisze z fotogra- 
fią abu telegramów i ogromnym, krzy 
czącym czerwonym nadpisem: „zdra 
da*!| Publiczność nawet prawicowa 
oglądająca owe potężne plakaty sar- 
kała przeciwko p. Flandin'owi. Mó- 
wiono, że to już trochę nadto... 

Pomimo to wszystko p. Flandin 
wyszedł zwycięsko z małych wybo- 
rów Senackich. Znaczy to że imię 
Adolfa Hitlera przestaje już być stra- 
szakiem. Francuzi chcą porozumienia 
z sąsiadem z za Renu. 

W ostatnich czasach trafiły mi do 
rąk dwie nowe książki polityczne pu 
blicystów prawicowych. Słynna już 
dziś we Francji i w Europie broszur: 
ka p. Fabre-Luce „Le secret de la Re 

publique* i Louis Raynaud — „La 
democratie en France“. Obie stano- 
wią ciekawe dowody jak daleko idzie 
germanofilstwo prawicy francuskiej. 

Książka Fabre-Luce stanowi na- 

prawdę majstersztyk prozy politycz- 

   

   

    

  
Damy oczom 

domowym najmniejszą pod względem mocy — 

szczerzy 
nej. Można powiedzieć: pamflet i wni 
kliwa, zdumiewająca swą jasnością i 
'ogicznošcią, rozprawa polityczna za 
razem. 

Pan Fabre-Luce — rzecz dla Fran 
cuza obecnie wyjątkowa — qisze o 
Polsce uprzejmie, kartuazyjrie. Co 
więcej uznaje geniusz Marszałka Pił 
sudskiego i wielki ta!'ent polityczny 
min. Becka. Stanowisko wobae Pol- 
ski grzeczne i szczere, bez niedomó 
wien. Prosto, jasno: żaden żołnierz 

irancuski nie może umrzeć za Polskę 
Granicy nad Wisłą bronić. nic może- 
my. Znaczy to: obowiązków sojusz- 

niczych nie wykonamy Auter ubole 

wą że chwila gdy Polska zawarła pakt 

nieagresji z Niemcami nie została wy 
korzystana aby wypowiedzieć nam 

przymierze (str. 38). 
Naczelną tezą książki jest, że 

Niemcy pchnąć należy na wschód, 
osiągając trwały pokój na  Renie. 
Autor uczynił podwójny wysiłek. Naj 
pierw udowodnienia Niemcom, że po 
winni kontynuować „Drang nach 
Osten', i udowodnienia Francuzom, 
że ze stanowiska francuskiego byłoby 
absurdalne przeciwstawienie się nie- 
mieckiemu marszowi na wschód.   Słusznie: przekonywujące są wy- 
wody gdy autor wskazuje, że absur- 

„KURJER” [4623]. a SA, 

TRUDNO ZEBRAČ - : 
ŁATWO STRACIĆ.. 

Wiecie jak łatwo topnieją pieniądze i jak 

zawodne są domowe schowki. 

Chrońcie swe mienie. 

PEWNOŚĆ - ZAUFANIE PKO 

KAŻDY URZĄD POCZTOWY JEST ZBIORNICĄ PKO. 
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dalną jest teza iż zachłanność nie- 

miecka nie ma granic. Potęga każde- 

go państwa ma swoje maximum gdy 
się rozpoczyna spadek. Niemcy też 

prawu temu podlegają. Dlatego — 
rozumuje p. Fabre-Luce — zaspoko- 
jeni na wschodzie nie będą dążyli do 
podbojów na zachodzie. аЕ 

Jak ma wyglądać ekspansja nie- 
miecka na wschód, p. Fabre-Luce nie 

precyzuje szczegółowo. Mówi tylko, 
Że ostrze jej zwróci się w pierwszym 

rzędzie przeciwko Rosji. Wyczytuje 
my jednak dość wyraźnie między 
warszami że Polska też byłaby ewen- 
tualnie poszkodowaną. 

Po straszliwym pożarze w Marsylii 

  

Moment gaszenia tlejących jeszcze zgliszcz olbrzymich „magazynów w Marsylii, 

które spłonęły podczas osłatniego pożaru 

dużo dobrego i taniego światła, stosując Osramówki[B]. W użyciu 

powinna być żarówka 40 Dlm. 

   

Teatr zmienia Klienta 
czyli: —o publiczności nowoczesnej 
Słuchanie dyskusji wśród publicz- | pojęcia kto, z jakim przygotowaniem 

ności teatralnej, podchwytywanie z bo 

ku różnych sądów, podsłuchiwanie 

(jeśli się uda) intymnych uwag 1 wra- 

żeń jest rozrywką wysoce pouczającą. 

Go za rozbieżność zdań! Każdy mówi 

co innego, każdy ma inne kryteria dla 

swego sądu. W tym pomieszaniu zdań 
i różnorodności motywów odbija 516 

gała naszą rzeczywistość kulturalna 
1 człowiek utalentowany a myślący 

mógłby z tego materiału wysnuć no- 

Wą sztukę teatralną, albo napisać ca- 

łe studium socjoligiczne. Nie stworzył 

by zresztą precedensu — takie studia 

już są napisane. Cytowałem na tym 

miejscu znakomity essay Jerzego 

Stempowskiego o mandacie recenzen- 

tą teatralnego, przyrównanego do а- 
konhiczka, znaczącego drzwi gospód 

przydrożnych znakiem est, ku wy* 

godzie opata lubiącego dobre wino. 
Może teraz przypomną czytelnicy i 

dalszy wywód autora — że ów laufer 
| włoskiego opata był w lepszej sytuacji 

niż dzisiejszy rencenzent, znał miano- 

wicie gust swego pana, podczas gdy 
recenzent współczesny nie ma nawet   

1 gustem, w jakim środowisku wycho 

wany będzie czytał jego recenzje. 
AE zna swej publiczności recen- 

zent, nie zna jej i teatr. Przynajmniej 
tak jest dotąd, mimo że zanosi się na 
poważne zmiany. Bo i jakże ma znać, 
jeśli żyjemy w czasach, które prze- 
maglowały i przemacerowały całą 

strukturę społeczną? Nie trzeba być 

chiromantą, ani Władziem Zwirli- 
czem, ani grzebać „oczyma duszy* 
pod strojem i innymi akcesoriami 
„dżentelmena w jego psychice — wy- 

starczy normalne nasze doświadcze- 
nie i ten najzwyklejszy zapas plotek, 

jakie obiły się o uszy, wystarczy roz- 

glądać się po widowni. e Oto gdzieś 

w pierwszych rzędach siedzi nieska- 

zitelny dygnitarz, któremu Śpiesznie 
kłaniają się podwładni i znajomi. 

Dzielny człowiek, znakomity facho- 

wiec, zasłużona jednostka. Ale ten 

dzielny człowiek, w którego twarz za- 

miast: na scenę patrzy kilku podwład 

nych „magistrów*, żeby uśmiechnąć 

się wtedy gdy on się uśmiechnie i wa- 

znakowane w dekalumenach gwarantują małe zużycie prądu. 

 KEDZEBSZOTZ ACE CEO ZEE EECC PRZ RAT TE ISSN 

| sa, Żeromskiego. Obok niej siedzi po- | 

  

człowiek ten spędził np. całe życie 
przy pracy zawodowej i „na kulturę 
nie miał czasu”. Jego smak teatralny 
urobiły szkolne (kiedy to było?) przed 
stawienia amatorskie no i te wolne 
(po całodziennych konferencjach) wie 
czory w warszawskich „kabaretach. 
Jego gust literacki kształci od długich 
już lat lektura wagonowa.. Na inne 
książki przecież mie mą czasu ten 
człowiek nie zastąpiony. Wprawdzie 
w towarzystwie wyraża swoją opinię 
o modnych arcydziełach, ale wtedy 
powtarza tylko (z konieczności) to co 
ułyszał w innym salonie, czy na in- 

nym raucie. Człowiek ten może mieć 
przed nazwiskiem tytuł prezesa, czy 

doktora, czy inżyniera, czy nawet pro 

fesora — nie to nie zmieni faktu, że 

mu ze sztuką literacką czy teatralną 

bardzo ciężko idzie, że z najwyższym 

wysiłkiem maskuje prymitywność swe 

go gustu. 

A oto znów gdzieś w tylnych rzę- 

dach, czy na galerii siedzi sobie nie- 

modnie ubrana paniusia, emerytowa- 
na nauczycielka, może była właściciel 
ka pensji, fnoże jakaś biuralistka „nie 

wykwalifikowana”. Z domu wyniosła 
staranne wykształcenie. Familijna bi- 
blioteka była do jej dyspozycji na 
ścianach wisiały obrazy dobrych ma- 

larzy — prywatnych znajomych, na 

lić oklaski gdy on raczy przyklasnąć, | stole leżały nowości Orzeszkowej, Pru 

| jusznicze przewidujące sankcję auto 

| Czy nie byłoby słuszne abyśmy —   
  

    

       
   

  

Tyle p. Fabre-Luce. Koncepcja, 
jak widzimy śmiała i na gruncie fran 
cuskim dość nowa. Ale ziarno padło 

na grunt podatny. Omawiany przez 
nas autor ma już wielu adherentów i 
to adherentów wpływowych, znaczą- 
cych, jak się to mówi, ze sfer miaro- 
dajnych. Bo p. Fabre-Luce to osoba 
prywatna. Ale wdizimy czynniki pół 
urzędowe i urzędowe, które program 
jego głośno akceptują. 

Przykład 1. — „Le Temps* Nr 
28171 z dn. 29 października 1938 r. | 
artykuł redakcyjny pt. „O politykę 
francuską", Mówi się tam wyraźnie, 
że Francja winna zrewidować swoje 
sojusze i wyeliminować traktaty so- 

matyczną. 

Przykład 2. Przykład niezmiernie 
ciekawy i ważny: Kongres stronnict- 
wa radykałów społecznych w Marsy- 
lii. Politykę zagraniczną referował 
na kongresie p. Berthod, który zupeł 
nie wyraźnie i ściśle wypowiedział się 
za zerwaniem sojuszów militarnych 
obecnie Francję obciążających. Cy- 
tuję dosłownie ustęp z projektu re- 
zolucji przez pana Berthod przedło- 
żonej:   biorąc za przykład tradycyjną politykę 
angielską — ograniczyli ściśle nasze z0- 
bowiązania międzynarodowe do tych pun 
któw, gdzie najistotniejsze Interesy nasze- 
go państwa wchodzą w grę. Toby nam 
przecież nie przeszkadzało wcale Inter- 
weniować w każdym wypadku gdyby te- 

go wymagały okoliczności. Mielibyśmy 
Jednak zastrzeżoną swobodę ruchów, któ 
rej żadne państwo wyrzekać się nie po- 
winno. Moglibyśmy też za każdym razem 
przed zaangażowaniem się czynnym zba- 
dać dokładnie wartość inieresów w grę 

wchodzących, możliwości pomocy, sy- 
tuację naszej armii oraz możliwość I ewen 

(Dokończenie na str. 4) 
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wiedzmy student, syn np. maszynisty 

kolejowego, radykał z przekonań. O 

piętro pod nimi, w dobrych pierw- 

szych rzędach pierwszego balkonu 

pan kupiec delikatesowy z rodziną:— 
ojciec chciałby wspomnieć „rozkosz- 

ne* czasy teatru ogródkowego i zo: 

baczyć „Hiszpańską muchę”, albo 

„Ciotkę Karola* (ostatecznie może być 

„Szesnalotka“, albo ;„Matura“...), ma- 

musia chętnieby się wzruszyła kreac- 

ją Wysockiej czy (jeszcze lepiej) Wan 

dy Siemaszkowej, a córuchna o tem 

tylko marzy, żeby był „Dar poranka" 

z tym pięknym panem Ściborem, co 
ma takie fotogeniczne brwi, albo żeby 
ten cudowny Węgrzyn... itd. 

Tak to w kilkustu krzesłach i fo- 
telach rozsiadła się cała nasza pogma- 
twana rzeczywistość. Wykształcenie, 
pochodzenie, kultura wpojona i kultu 
ra zdobywana własnym trudem, wy- 
rafinowanie obok nieokrzesania 
wszystko to wymieszało się tak do- 
kładnie, że ani urząd, ani stanowisko 
społeczne, ani stopień bogactwa, czy 
też powodzenia towarzyskiego, ani 
zawód człowieka nie są już dosta- 
tecznym wskaźnikiem orientującym 
na co tu można liczyć. A teatr musi 
zadowolić wszystkich, bo teatr jest 
dla publiczności. Jak to robi? — Fa- 

  

Dziś biskup. 

Michalec 
obchodzi 50 - lecie 

kapłaństwa 
Dziś J. E. Ks. Biskup Kazimierz 

Michalkiewicz, sufragan wlieński ob- 
chodzi jubileusz 50-lecia kapłaństwa. 
Dostojny Jubilat o godz. 8 rano u 
stóp ołtarza Cudownego Obrazu Mat 
ki Boskiej Ostrobramskiej odprawi 
uroczystą dziękczynną Mszę św. Rów — 
nież w godzinach rannych na pomyśl 
ność Jubilata odbędą się nabożeńst« 
wa we wszystkich kościołach wileńs= 
kich. 

Ks. sufragan biskup Michalkiewicz 
jest bardzo populamy i ceniony przez 

całą ludność katolicką archidiecezji 
wileńskiej. Szczególne uznanie zdo- 
był dzisiejszy Dostojny Jubilat w ok- 
resie przedwojennym, gdy w momen 

cie najsilniejszego prześladowania 
przez Rosjan Kościoła i wszystkiego 
co polskie, wywieziony został w głąb 
Rosji ks. biskup Ropp, wówczas ks. 
biskup Michalkiewicz obejmuje rzą- 
dy diecezją wileńską, dobrze zasłu- 
guje się Kościołowi i sprawie pol- 
skiej. 

Ks. biskup Michalkiewicz był rów- 
nież prześladowany i internowany 
przez bolszewików, którzy wywieźli 
go do Moskwy, osadzając w więzie- 
niu na Łubiance. Dzięki interwencji 
Stolicy Apostolskiej i władz polskich 
ks. biskup Michalkiewicz zostaje z 
więzienia zwolniony i przybywa do 
Wilna w roku 1921. 

Dostojnemu  Jubilatowi w dniu 
tak dla Niego uroczystym wraz z całą 
ludnością katolicką archidiecezji wi 
leńskiej składamy gratulacje i szcze- 
re życzenia długich lat pomyślności. 

Hotel EUROPEJSKI 
w WILNIE 

Pierwszorzędny Ceny przystępne 
Telefony w pokojach, Winda osobowa 

MEZICZZCTZREOKACZEEJ 1X DRIEI UZĘZ GSO OWENA JYTTOOZIEOHOI 

      

  

czym, jeśli ma ambicję, każda sztuka, 
każdy składnik tej sałatki jest tak wy 
brany i w takim przyprawiony sosie, 
żeby smak wszystkich przyzwyczajał 
się stopniowo do coraz wytworniej- 
szej kuchni. 

Wszystkich... Nie wspomnieliśmy 
jakoś w naszym przeglądzie ani o chio 
pie, ani o robotniku, ani nawet o „ma. 
łym człowieku', mieszkańcu przed 
mieść, wegetującym: bez tzw. pos 
trzeb... — Narody bardziej dynamicz+ 
ne wyprzedziły nas i w tym względzie. 
Mówi się tam o teatrze dla mas, we 
Włoszech zespoły objazdowe złożone 
z doskonałych artystów wiozą do ma” 
łych miasteczek i wsi operę narodo- 
wą i wielki repertuar... Bywają też 
i przykłady wręcz przeciwne. — Na 
pół roku przed Anschlussem ci sami 
ludzie, którzy potćm uciekali z wali. 
zeczką przez granicę, strzelali w łeb 
sobie i żonom, albo poszli gnić w obo. 
zach koncentracyjnych, ci właśnie lu- 
dzie wentylowali kwestię takiego re- 
gulaminu dla Burgtheatru wiedeń- 
skiego, żeby ileś tam razy miesięcz* 
nie wstęp na parter dozwolony był 
tylko we frakach. Marzyła się im epo+* 
ka „Ššwietnošei“ tower ii . В Й сР КОНЕ Andis 
В że wymowa tych przykła-   brykuje sałatkę repertuarową, przy dów jest jasna. Życie idzie naprzód,



Nožycami przez prase 
ZMIERZCH LIBERALIZMU 

WE FRANCJI 

Wszyscy przeciwnicy gospodarki 
uspołecznionej w Europie mieli zwy- 
czaj powoływać się na Francję. Fran- 
cja uchodziła stale za cytadelę libera- 
lizmu. Zwłaszcza od czasu kiedy dru- 
ga cytadela St. Zjednoczone, pod rzą- 
dami prez. Roosevelta zdradziła sztan 
dar klasycznego liberalizmu, Marian- 
na stała się jedyną pociechą wszech 
europejskich lewiatańczyków. 

Zwyczaj powoływania się na Fran 
cję nie ominął i Polski. Celował w 
tym zwłaszcza mały organ „wielkie- 
go* przemysłu, „Kurier Polski*, 

Tymczasem i w Grenadzie ukaza- 
ła się zaraza. Framcuski minister 
handlu p. Gentin wygłosił na kongre- 
sie radykałów w Marsylii mowę, jak 
na stosunki francuskie, rewolucyjną. 

Poświęca temu przemówieniu ar- 
tykuł wstępny „Polska Zbrojna” pt. 
„Na Zachodzie — zmiany”, 

Przemówienie, które francuski mi- 
nister handlu p. Gentin wygłosił na 
niedawno zakończonym kongresie par- 
fii radykalno-społecznej w Marsylii, za 
sługuje na szczególną uwagę. Jest to 
bowiem pierwsze bodaj wystąpienie 
urzędującego ministra francuskiego w 
obronie tezy, że konieczne jest prze- 
prowadzenie zasadniczych zmian usiro 
jowych w gospodarstwie tego kraju. 

Min. Genfin opowiedział się za 
wprowadzeniem we Francji systemu 
gospodarki „orientowanej”. „Rozu- 
miem przez to — oświadczył — taki 

- ustrój gospodarczy, w którym, z jed- 
nej sirony, zasada prawa prywatnego 
rządzi kapitałem | pracą w ramach 
przedsiębiorstw prywatnych. Z drugiej 
Jednak strony, jeżeli inicjatywa prywat- 
na nie wystarcza lub, przeciwnie, je- 
żeli nadmiar Inicjatywy prywatnej mógł 
by doprowadzić do zanarchizowania 
produkcji — wówczas państwo, jako 
opiekun prawny, koordynuje inicjaty- 
wy istniejące lub nowe pobudza”. 

Wprawdzie min. Genfin zastrzegł 
się jednocześnie, że nie jest bynaj- 
mniej zwolennikiem wprowadzenia we 
Francji systemu gospodarki kierowanej 
na wzór państw „aufarkicznych”, ale 
ze słów ministra wynika niemniej wy- 
raźnie, że ustrój przezeń opisany był- 
by ustrojem fak, czy inaczej „kierowa- 
nym”. Słąd też wystąpienie min. Gen- 
fin — członka rządu Francji, uważanej 
dotychczas za ostoję (przynajmniej 
względnego) liberalizmu gospodarcze 
go, ma charakter do. pewnego stopnia 
przełomowy. 

Autor artykułu p. Prądzyński snu- 
Je na kanwie oświadczeń francuskie- 
go ministra interesujące rozważania. 

Wszelkie próby uspołeczniania go- 
spodarki, demokracja zachodnia trak 
łowała dotąd jako „zmiany czasowe”. 
Dziś już zaczyna się utrwałać inny 
pogląd. 

Przemówienie min. Genfin świad- 
czy, że w poglądach na te zagadnienia 
następują I w zachodnich krajach libe- 
ralnych bardzo głębokie zmiany. Na- 
dzieje, związane z oczekiwanym powro 

tem stosunków przedkryzysowych stop 
niowo znikają,| utrwala się natomiast 
przekonanie, że obecny. stan rzeczy 
ma wszelkie szanse trwania. 

Jeśli jest, to już coraz trudniej mó- 
wić o jego „nienormalności”. Trzeba 
przyjąć, że zmiany, które nastąpiły w 
strukturze gospodarki poszczególnych 
krajów i międzynarodowych stosunków 
gospodarczych, są koniecznym | nieu- 
chronnym następstwem ewolucji go-   
spodarczej świata. 

  

konfiguracje społeczne zmieniają się | 
i.. miażdżą zasłuchanych w muzykę 
przeszłości. Trzeba rozumieć prawa 
ewolucji i wiedzieć, czego chcemy — 
w teatrze tak dobrze jak i wszędzie 

Żyjemy w Wilnie, obserwujemy z 
ciekawością poczynania nowej dyrek- 
cji. Jakże przedstawia się tu, na miej- 
scu, sprawa „widowni zorganizowa- 
nej”, czyli zdobycia dla teatru nowe- 
go klienta? — A no, jak się okazuje, 
sprawa już dojrzała do częściowego 
przynajmniej załatwienia, tak że ru- 
chliwość teatru spotkała się z goto- 
wością organizacyj, którym współpra- 
cę zaproponowano. Kilka z nich ma 
już zreszią w tej dziedzinie swoje tra- 
dycje. Pamiętam zdziwione miny Ko- 
ła Polonistów (studentów), które to 
koło bardzo było dumne z tego, że 
chadza za zniżkami do teatru, gdy 
organizację przejął A. Z. S. i zapełnił 
nie dwa rzędy, ale wszystkie miejsca 
teatru, z dostawionymi i stojącymi 
włącznie. Więc tak można? A moż- 
na... Prócz AZS-u działały dotąd jesz- 
cze PPW, KPW i Wojsko. (Obie os- 
tatnie instytucje przekształcają obec- 
nie swą formę współpracy z teatrem 
na dogodniejsze — przez Rodzinę Ko 
lejową i Rodzinę Wojskową). To jest 
więc „dziedzictwo organizacyjne po 
dyr Szpakiewiczu. Nowa dyrekcja mo 
że pochwalić się już własnymi osiąg-   

na jednorazowe użycie. 

  

Oczywiście nie oznacza to gospo- 
darki jednakowej we wszystkich kra- 
jach. 

Pomimo to jednak nadchodzący 
system ekonomiczny, będzie stał pod 
znakiem samowystarczalności. 

Tak czy Inaczej, pod wpływem nie- 
uchronnych konieczności, idea samo- 
wystarczalności wszędzie już zwycię- 
ża. lej zastosowanie praktyczne obok 
nacisku zagadnień socjalnych zmusza 
do wprowadzenia syfemów mniej lub 
więcej kierowanej gospodarki. W ślad 
za praktyką następują zmiany w po- 
glądach, czego znamiennym dowodem 
jest wystąpienie francuskiego ministra 
handłu. 
Ot co ta Francja znowu narobiła. 

Załka żałośnie mały organ „wielkie- 
go* przemysłu i spłacze się biedny p. 
Wierzbicki, tym razem zdaje się jed- 
nak już nie na sali sejmowej. 

HEGEMONIA NIEMIEC 
NA KONTYNENCIE 

Warszawski Dz. Narodowy, druku 
je artykuł (za Volkischer Beobachter). 
poświęcony zewnętrznej polityce Nie- 
miec. Okazuje się, że III Rzesza ma- 
rzy o hegemonii na kontyneńcie Eu- 
ropy, licząc przy tym na Anglię. 

Po przebudowie Europy Niemcy 
będą usiłować organizację swe hege- 
moni oprzeć na dwuch zasadach. Po 
pierwsze popróbują porozumieć się z 
Anglią i ułożyć się z nią w zakresie 

polityki kolonialnej. Tradycyjne dąże- 
nie angielskie zwrócenia ekspansji nie- 
mieckiej na wschód europejski może 
posłużyć tu za dobry powód do wcią- 
gnięcia Wielkiej Brytanii w szeroką 
grę polityczną, zmierzającą do rozluź- 
nienia jej stosunków z Francją I pozo- 
stawienia Niemcom wolnej ręki w po- 
lityce kontynenialnei. 

Jest rzeczą wątpliwą, czy polityka 
angielska będzie mogła odstąpić od 
tradycyjnego zwalczania najsilniejsze 
go mocarstwa na kontynencie. Gro- 
ziłoby to przecież w końcu nieuchron- 
ną degradacją Anglii do roli mocar: 
stwa II kategorii. A z tem duma Angli 
ków i Francuzów nie pogodzi się nig- 
dy. Stary Chamberlain będzie kiedyś 
musiał ustąpić miejsca jakiemuś mło- 
demu Pittowi (Eden?). 

Za to zupełnie słuszne są uwagi 
następujące. 

Równocześnie polityka niemiecka 
— w poszukiwaniu przestrzeni I surow- 

ców — posuwając się ku wschodowi 
i południowemu wschodowi, będzie 
usiłowała utrzymać państwa znajdujące 
się na jej drodze w stanie jak najwięk- 
szej słabości wewnętrznej i uzałeżnie- 
nia od siehie. Do tego użyłe zostaną 

różne środki natury finansowo-ekono- 
micznej, jak I ściśle politycznej. 

Ale w takim razie potrzebna jest 
zgoda wewnętrzna. Bojkot wyborów 
do zgody nie prowadzi. Nasza poli- 
tyka wewnętrzna nie może osłabiać 
naszej polityki zewnętrznej. 

L. 

„KURIER“ [4623]. 

fualną cenę zwycięstwa”. 

Tak mówił referent polityki zagra 
nicznej rządzącego stronnictwa, któ- 
rego prezesem jest Edward Daladier, 

urzędujący prezes rady ministrów. 
Zgodzimy się chyba, że wypowiedź 
odpowiedzialna i miarodajna. 

Gdy się to wszystko widzi, czyta i 
słyszy dziwne wnioski uparcie przy- 
chodzą na myśl. Zazwyczaj wielkie 
sukcesy polityczne jednego państwa 
osłabiały jego pozycję międzynarodo- 

wą, wytwarzając front państw soli- 
darnych w niedopuszczeniu do hege- 
monii jednego mocarstwa. Tak było 
z Napoleonem, tak było w epoce trak 
tatu berlińskiego, tak samo po zwy- 
cięstwach Bismarcka itp. Tym razem 
jednak owe fundamentalne prawo po 
lityczne zawodzi. Sukces czeski Hitle 
ra okazał się wstępem do szeregu 
dalszych sukcesów. W przeddzień 
eskapady czeskiej Niemcy były izoło- 
wane. Dziś wszyscy się ubiegają o 
względy Hitlera, rzucają mu się w 
objęcia, proszą © współpracę. Kozioł 
ki polityczne które fiknęła Czechosto 
wacja i które fika Francja są zna- 
mienne. Niemcy stają się pierwszą po 
tęgą Europy. 

Pisanie o tym w prasie polskiej 
wydaje się nam wskazane, potrzeb- 
ne. 

Trzeba realnie oceniać sytuację. 
Kończy się okres dobrej koniunktury 
w naszej polityce zewnętrznej. Układ 
monachijski rozpoczął nowy sezon 
gdzie bezwątpienia nasz minister bę- 
dzie miał pracę utrudnioną. Stwier- 
dzenie ważne przede wszystkim dla 
polityki wewnętrznej. Wielki czas za 
sypać przepaści i zakończyć okres 
walk wewnętrznych. Powtóre dosko- 
nała lekcja dla naszych frankofilów. 
Oto jak wygląda przyszłość sojuszu 
polsko-francuskiego w oczach prawi- 
cy francuskiej. A przecież to na współ 
pracy z grupami prawicowymi i cen 
trowymi chciał p. Stroński opierać 
naszą politykę antyniemiecką. Oto 
mamy próbki... Opamięta się chyba 
nawet i „Front Morges“... 

MOSKWA, (Pat). Dorocznym zwy 
czajem opublikowano tutaj hasła, ©- 
pracowane przez wydział prasowy 
Centralnego Komitetu partii dla użyt 
ku mas, które wezmą udział w mani- 
festacjach z okazji 21 rocznicy rewo- 
lucji. Na ogólną liczbę 45 haseł, 10 
odnosi się do stosunków zagranicz- 

nych, a reszta poświęcona jest sytu- 
acji węwnętrznej . : 

Hasła o charakterze międzynaro- 
dowym są szabłonowe i bezbarwne.   

    

SZKŁO OKIENNE w firmie chrześcijańskie!. 
D/H „i ODYNIECS wł I. Malicka 

Wilno, Wleika 19, tel. 4-24. 
Największa hurtownia szkła teflowego, porcelany, emalii, fajansu, szkła 

stołowego, naczyń, lamp, gramofonów i radia, у 
Składy fabryczne 5-ciu najpoważniejszych fabryk tej branży na 4 wojewódz- 

twa północno-wschodnie. 
Posiadamy swoje punkty sprzedaży we wszystkich miastach wojewódzkich 

1 powiatowych na Kresach. 
Cennik wysyłamy gratis Nowy transport naczyń wysortowanych. 

  

Zmama SÓL MAOPRBSZANSEIKA jest także w sprzedaży w paczkach 
Cena 15 a 

      

nięciami. 
Może ciekawe będzie dla czytel- 

nika, że pierwszym, który rozpoczął 
listę był Związek Pracowników Skar- 
bowych. Ktoby pomyślał, co?... A prze 
cie znaleźli się tam ludzie, którzy zro- 
zumieli że warto, aby skarbowiec, ska 
zany przez swój zawód na obracanie 
się wśród spraw przyziemnych i w at. 
mosferze raczej ponurej odetchnął w 
teatrze innym powietrzem. Ci ludzie 
spotkali się ze zrozumieniem i tak 
oto pewnego dnia stanęli przy kasie, 
żeby płacić, ci których znamy z tego, 
że biorą i to z tamtej strony okienka. 
Zapłacili, ubawili się na „Subretce*, 
a przejęty dyrektor teatru kropnął na- 
wet przemówienie przed kurtyną. Miej 
my nadzieję, że wszystko to razem 
poszło im na zdrowie i posłużyło za 
zachętę na przyszłość. Kto wie, może 
z czasem rezultatem takich wycieczek 
do teatru będzie to, że szary obywa 
tel zacznie uważać rozmówki przy 
okienku skarbowym za  przyjem- 
ność?.. Bądź co. bądź — tu powiało 
Europą. 

Z kolei na przedstawienia organi- 
zowane poszli (nie ustalam chronolo- 
giil): Związek Strzelecki, Horcerstwo 
(obie chorągwie wileńskie), Ubezpie- 
czalnia Społeczna, urzędnicy sądowi, 
abonenci radiowi, komitet rodziciel- 
ski przy gimn. im. Orzeszkowej (po- 

Toszy. 

    
Żądać w aptekach 
RSEBRESEEE 

| podobne pertraktacje z innymi komi- 
tetami w toku), a wreszcie, co trzęba 
mocno podkreślić — ZZZ (za pośred- 
nietwem „Elektritu“). 

To nie jest blahostka! — Do miej- 
skiego „buržujskiego“ teatru przyj- 
dzie na každą sztukę kilkuset zorga- 

nizowanych robotników. Jakże dale- 
ko jesteśmy tu od atmosfery złoceń 
i pluszów i fraków na widowni. Oto 
pierwszy krok prawdziwy, żeby ogar- 
mąč — wszystkich. Jakież są 

jeszcze szanse tego wileńskiego teatru 
dla nas? — Dowiadujemy się, że żeatr 
peryferyjng. Chodzi o 7 punktów 
(z N. Wilejką włącznie), które powin- 
ny wyczerpać kontyngent przedmieść, 
Przy poparciu Zarządu Miejskiego 
uzyskano już 2 sale (szkolne) — na 
Antokolu i w Jerozolimce, dalsze po- 
szukiwania w toku. 

A miasto? Czy organizacje wpro- 
wadzone już wyczerpują sprawę ? — 
Nie. Teatr myśli o kontakcie ze Zwią- 
zkiem Nauczycielstwa Polskiego, z 
urzędnikami administracji i samorzą. 
du, wreszcie ze światem kupieckim. 
Do porozumienia powinno dojść, gdyż 
teatr idzie ma wielkie udogodnienia 
i udziela zniżek, o ile może mieć pew- 
ność, że zniżki te będą powszechnie 
wykorzystywane a nie że staną się for 
mą-targu o cenę (i tak niską) biletu   

- ЧОУ ЗОМ 98 КОСА 
(Dokończenie ze str. 3). 

  

i składech aptecznych 

_dla nielicznych. Dlatego właśnie przy 
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P. Fabre-Luce mėwi coš niecoš 0 
ekspansji niemieckiej w stronę Rosji. 
Ale pogląd ten nie został sprecyzo- 
wany. Jesteśmy skłonni oceniać to 
dość sceptycznie. Politycy francuscy 
są bardziej oportunistyczni i bardziej 
krótkowzroczni. Pod płaszczykiem 
owych szerokich manewrów wschod 
nich kryje się kombinacyjka o zna- 
cznie mniejszej skali. Pan Fabre- 
Luce zdradził się, można powiedzieć, 
wygadał się na str. 64. 

Pisze tam: 
„Myśmy miell nadzieję, że nasze so- 

jusze pozwolą nam uprawiać politykę 
zbliżenia z Niemcami. A stało się od- 
wrotnie...”, 

Da liegt der Hund  begraben... 
O to chodzi aby konflikt polsko-nie- 
miecki dyskontować i naszym kosz- 
tem uprawiać flirt z Niemcami. Tak 
było za nieboszczyka Brianda i tak 
chce Francja obecnie. Owe zaprasza- 
nie Niemców na wschód ma z całą 
pewnością na celu stworzenie kon- 

fliktu polsko-niemieckiego, aby ła- 
pać potem rybki w tej mętnej wo- 
dzie. Prasa francuska wysila się jak 

Dowodów możnaby cytować całą 
księgę. 

Sądzimy że zapowiedź zmiany po 
lityki francuskiej względem Polski 
nie powinna nas zbyt przejmować. 

Uelastycznienie sojuszu będzie może 
być jego urealnieniem i sprowadze- 
niem do granic w których stanie się 
bardziej dopasowany do sytuacji fak 
tycznej. Bo dotąd nie bardzośmy mo- 
gli ufać. A manewry „wschodnie“ 

dyplomacja polska z pewnością po- 
trafi uprzedzić : wyeliminować. 

Kanclerz Hitler jest realistą, dla 
tego trudno przypuszczać aby ryzyko 
wne i mało realne projekty wschodnie 
mogły go skusić. Ale gdyby ekspan- 
sja przeciwko Rosji stała się aktnal- 
na, to przecież klucz sytuacji będzie 
leżał w Warszawie, a nie w Paryżu. 
Nasz manewr antyrosyjski, który 
Adolf Bocheński proponuje, może się 
okazać potrzebny. Tse. 

  

  

  

Sa wieckie face sf «s 
Wymierzone one są przeciwko faszyz 
mowi i kapitalizmowi w ogóle bez 
wymieniania jakiegokolwiek państ- 
wa. W hasłach tych jest jedno wez- 
wanie do rewolucji Światowej i do 
tworzenia frontów ludowych. 

Q Czechosłowacji, nie tylko nie 

wspomniano zupełnie, lecz brak jest 
pod jej adresem jakiejkolwiek aluzji. 

Hasła o charakterze wewnętrz- 
nym kładą nacisk na zwiększenie pro 
dukcji artykułów pierwszej potrzeby, 
na wzmocnienie dyscypliny w apara- 
cie administracyjnym oraz na konie 
czność tępienia wrogów ludu trockis- 
towsko - bucharinowskich oraz bur- 
żnazyjnych nacjonalistów i szkodni- 
ków, najmitów obcych wywiadów. 

Ważne dla Pzń Domu 
Niezrównana książka z przepisami Dra 

A. Oetkera pt. „Dobra gospodyni piecze sa- 

ma" jest do nabycia we wszystkich sklepach 
kolonialnych i księgarniach. Cena obniżona 
30 groszy. Książeczka jest nieoceniona da 

jąc mnóstwo przepisów na pieczywo itp. 

  

     
     

| jęto formę organizacyjną. Jest ona 
dogodna nie tylko dla członków or- 
ganizacji, których zwalnia od doraź- 
nych kłopotów gotówkowych, towa- 
rzyskich itp., (a także i od fatygi zde- 
cydowania się...), ale i dla organizacji 
samej, która, ustanawiając ceny we 
własnym zakresie, zawsze może za- 
strzec sobie pewien procent. 

Prócz tych form stałych stosowa- 
ne są i doraźne, albo pośrednie — np. 

wycieczki (ZPOK, pracownicy B-ci 
Jabłkowskieh), czy przedstawienia 
specjalne, jak na rzecz Korpusu Za- 
olzańskiego, albo dla Polaków z Za- 
granicy (gdzie kilkadziesiąt biletów 
rozdano darmo). 

Ten krótki przegląd mówi o rze- 
czach realnych. Teatr wykazuje zdol- 
ność do zdobycia sobie klienteli poję- 
tej w sposób nowoczesny. - Egzami- 

nem żywotności będzie jednak dopie- 
ro towar, którego tej klienteli dostar- 

czy. Zarówno repertuar, jak i styl gry, 
muszą odpowiadać tej atmosferze, 
która wywołuje zjawisko teatru dla 
wszystkich. Na początku sezonu pi- 
saliśmy o „stylu dynamicznym” Po- 
hulanki. Do tej sprawy powrócimy 
jeszcze, by to co się wykluwało nie 
zgasło w rozgardiaszu wielkiej, zręcz- 
nie i szczęśliwie puszczonej w ruch 
maszyny. joł   jim. 

może aby nas pokłócić z Niemcami. | 

  

ŻART NA STRONIE 

Zguba 
Z prasy: 

„ZBUBILI“ LAWICĘ SZPROTOW ry- 
bacy na Helu, a to z powodu gęstej mgłyę 

unoszącej się nad morzem. 

Łaskawych znalazców uprasza się o dos 

starczenie ławicy za wierszem. 

Przedwyborcze 
Przedwyborcze chwyty ag:tacyjne wzrd: 

szają swoją różnorodnością. Oło „Kurjer 

Polski“ donosi: 

104 jednego = przyjaci6! naszego pis 

ma we Lwowie otrzymaliśmy skrawck 
chleba, na którym nalepiona jest następu 

jąca karteczka: 

„W dniu 6 listopada oddaj głos ną 
dr St. Ostrowskiego*. 

P. Ostrowski, jeśli zostanie wybrany 
posłem, będzie mógł o sobie powiedzieć, 

że zdobył mandaj na „bochenkach chle- 

ba“, 
Chleba razowego, czy też białego?! 

Ps co? 
Lekarz: — Teraz. wolno już panu wycho 

dzić na ulicę, ale pić w restauracjach jesze 

cze panu nie wolno. 

Pacjent: — To po co ja mam wychodzić? 

Strachy 
Kina warszawskie wyświetlają najnow: 

szy film polski, osnuty na powieści Mani 
Ukniewskiej o zakulisach tentrzyku rewio+ 

wego. 3 
Powieść i fiłm noszą tytuł „Strachy*”ę 

Na polskim ekranie. wciąż strachy... 

Metamo:foza 
Gazety donoszą: : 

Przed kilku dniami ziemianin fran- 

cuski Robin przywiózł do jednego ze szpi 

tali paryskich swą 13-letnią córeczkę 

Denizę, u której z polecenia łekarzy mia- 

no dokonać operacji. 

Ku swemu zdumieniu rodzice Denizy 

dowiedzieli się obecnie, że niedługo cór 

ka ich opuści szpital jako... chłopiec: 

Pewien mój przyjaciel chętnie oddałby 

do szpiłala swoją żonę, byleby tylko wyszła 

stamtąd jako... braciszek, lub przynajmniej 
jako... siostrzyczka! 

Kałamhur 
Ostatnio prasa narodowa wiele miejscą 

poświęca pisanym przez Żydów piosenkom 

płytowo-kabaretowym, szczególnie  įangom 

i foxtrotom. Podsuwamy tu prasie narodo: 

wej kalambur:  fołkstroty. 

thi. 

  

ŻĄDAJĄC ORYGINALNYCH PROSZKÓW 2x rnon. z „ KDGUTKIEM* 
PAJRZCIE/ JAKIE PROSZKI WAM DAJĄ 

Ż NASLADO DYŻ, SĄ JUŻ NAŚLADOWNICTW 
ŻĄDAJCIE PROSZKÓW „MIGRENO-NERVOSIN" 

TYLKO W NOWEM OPAKOWANIU 

DREBKACH sisizmeznven. 

  

Nie „utalentowany“ ‹ 
lecz aktywny 

Zarząd LM i Kw Nowogródku 

W zamieszczonej przed paru dniami 
nołatce o ukazaniu się w Nowogródku 

dwutygodnika „Echo Morskie i Koloniał- 
ne“, wydawanego przez Zarząd Nowo- 
gródzkiego Okręgu LM i K zakradł się 
błąd zecerski. Mianowicie zamiast „uta” 
lentowany” winno być aktywny. 

  

Skład w Wilnie 
Zamkowa 20. Teil. 28-08. 

„ST. GEORGES" 
(w WILNIE 

Pierwszorzędny == Ceny przystępne 

J. Telefony w pokojach |. |  
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Z ŻYCIA KULTURALNEGO LITWY 

6 teatrze litewskim 
Wewóce z dyr. Antonim Żadejką 

— Teatr Łitewski został założony | 
Wr. 1920 — mówi dyrektor Litew- 
skiego Teatra Państwowego p. A. Ža | 
dejka, w udzielonym nam  wywia- 

dzie, Czołowym inspiratorem, założy | 
cielem był Kipras Petrauskas, były 
solistą opery Marjińskiej w Peters | 
urgu. Nieco później powstaje dra- | 

mat, balet zaś dopiero w siódmym ro | 
ku życia państwowego Litwy odro- 
dzonej. Opera litewska posiada w 
swym repertuarze 60 widowisk, poś- 
tód których 75 proc. dotąd nie zeszło 
2 repertuaru. Teatr dramatyczny ©- , 
Pracował i wystawił około 200 sztuk. | 

— Możeby pan dyrektor był u- | 
Frzejmy sprecyzować, czy Teatr Li- | 
tewski ujawnia tendencje moderni | 
styczne, czy też «operuje głównie «e- | 
Pertuarem klasycznym? I 

— Kierunek artystyczny naszego 
Teatru — pada odpowiedź — podle 
/fa dość częstym zmianom, w związ- 

ze zmianami jego kierownictwa. 
W każdym razie dalecy jesetśmy 0d | 
hołdowania modernizmowi, przytrzy | 
mujemy się raczej form klasycznych. 
.W repertuarze sztuki klasyczne zaj. 
mują pierwsze miejsce, następnie idą 
utwory sceniczne dla młodzieży, dzie 
ci, wreszcie sztuki litewskie. Poziom | 
repertuaru jest dostosowany nie do 
elity umysłowej, lecz dla mas, co wy 
datnie przyczyniło stę do zwiększe-. 
mia frekwencji w Teatrze. Ostatnio! 
wzrosła ona o 60 proc. 7 powodze-| 
niem jest poza tym stosowany  Ssy-, 
stem abonamentowy, który również 
przyczynił się do zwiększenia frek- i 
wencji. Zespół baletu opracował 40 
utworów 'scenicznych, Przeważnie są 
to utwory krótkie, stawiane po 2-3 
w ciągu jednego wieczoru. Zasadni- 

czo jednak balet występuje nie jako, 
Jednostka samodzielna, lecz jako si- 
ła pomocnicza opery. Jeśli chodzi to! 
sztuki Titewskie, to Teatr posiada ich | 
kilka w swoim repertuarze. Są to 0- 
pery  „Grażyna*,  Karnawicziusa, | 
„Trzy talizmany" Wacziunasa, oraz! 
„Radyilos Perkunai* (Pioruny Radzi 
wiłła?) Karnawicziusa. Opery óbec- 
nie piszą M. Petrauskas, Kielpsza 2 
Nawakauskas. Ponadto 'teatr kowień 
ski wystawił trzy balety. litewskie: 
Gruodisa „Jurate i Kastytis“, Dwa 
rienasa „Pirszlybos“ i Bacewicziusa 

„Szokiu Sukury“. 

— (Czy to prawda, że ani Teatr 

Litewski, nie poświęca specjalnej u- 
wagi, ani też publiczność kowieūska 
nie interesuje się widowiskami ope- 

retkowymi? 
— Tstotnie. Widowiska operćtko- 

we nie cieszą się u nas specjalmym 

powodzeniem. Wprawdzie Teatr Li- 

tewski wystawił Ofenbacha „Perico- 

„lė“, „Dzwony Kornewilskić*, Straus 
sa „Barona Cygańskiego'*, ale na tym 
i koniec. Stałego teatru operetkowe- 
Bo nie posiadamy. 

„ —A jak się przedstawiają stosun 
ki Teatru Litewskiego z teatrami in-. 

nych państw? 
‚ — Teatr Litewski jest w kontak: 

cie z teatrami w Czechosłowacji, Lat 
wie i Estonii, Pragniemy te stosunki | 
Ra przyszłość rozszerzać i rozwijać. 

| sztuka cieszyła się dużym powodze- 

| "ko dotychczasowej dzisłalności dyre ; 

'czus. Pokazał on jednak, że zupełnie | 

  kie „29 Teatr Litewski dawał ja- 
ie sztuki polskie i jakie są pańskie 

Jonas Marcinkieviczius 

ЙВ с>ЙсЙстоов ав 
Samulewicz, Właściciel fabryki 

wski no- 
wypuszczając na rynek lite 

Wy *gatunek mydła, zaprosił przedsta 

wicieli prasy do lepszej knajpy I do 

'brze ich ugościł. O godz. 8 wieczo 

„ tem w miłym lokalu zgromadziło się 
22 „przedstawicieli różnych redakcyj. 

RA ZAWalony byt wzdłuż i wszerz, a 

w. ulewjęz ze 'swómii pięcioma 
SPólnikami ściskał rękę każdego re 

Aktora, reportera i kolejno <zapyty- 
wał: 

J 

— Pan jaką zakžskę woli — zim 

ną, czy gorącą?.. 
Reporter Pikelis przepadał za „50 

Tącymi parówkami, to też pierwszy 

Pošpieszyt; 

— Dla mnie, panie dyrektorze go 

Tące parówki z pomidorami... Można 
_ dwie porcje od razu. 

Stół niebawem zapełnił <się bucha 
Jącymi parą półmiskami, rybą i in- 

ба przyjemną zakąśką. -Samulewicz 

Jednak nie dawał znaku, że -jaż «czas 
%acząć wypróżniać karafki, lecz pod- 

niósł się, aby przemówić. Spowiżnin 

Y miny niemal wszystkich gości, Pi. 
  

zapatrywania na ewentualne nawią- 
zanie kontaktu ze sceną polską? 

— Z autorów polskich dotąd do | 
naszego repertuaru weszli: Żuławski 
„Wieniec mirtowy' i inne oraz „Kiej | 
stut' Asnyka. Zwłaszcza ta ostatnia 

niem. Był jakiś czas projekt wystawie 
nia ,„Halki*, w której tenor Kipras 

Petrauskas ma swą rolę popisową, | 
projektu jednak tego zaniechano w | 
tym sezonie. Co się zaś tyczy nawiąza | 
nia kontaktu ze sceną polską — koń | 
czy wywody mój rozmówca—wszyst ! 

ko to zależy... od koniunktury polity | 
cznej. J. C. 

  

® 

Na marginesie powyžszego wywia 
du, przeprowadzonego przez p. J. C. 
z dyrektorem Teatru Litewskiego go 
dzi się zanotować, że ostatnio sprawa 
teatru w Kownie stała się przedmio 
tem pewnego rodzaju sensacji. Mia. 

mowicie w najpoważniejszym tygod- 
niku kulturalnym Litwy p. t. „Nau- 
joji Romuva“ ukazal się ogromny ат 
'tykuł pióra długoletniego aktora Te- 
«tru Litewskiego, Wincentego Stepa 
nawicziusa, który pod nagłówkiem 
„Teatrze, quo usgue 'tandem...?", wy: 
stąpił w bardzo ostrej formie przeciw | 

i 

tj 
1 
i 

i 

Ktora Antoniego Żadejki. Artykuł: 
'Stepanawicziusa odbił się głośnym e- | 
«hem w prasie codziennej, wywolu- 

jąc różne komentarze. Większość pra 
sy zgodziła 'się w znwpełności z zarzu- 
tami autora artykułu, strofując jedy- 

nie formę, w jakiej Steponawiczius 
wystąpił. Aktor wyciągnął na światło 
dzienne kulisy teatru, pokazał go od 

strony kuchni, a dyrektora Żadejke 
nazwał szkodnikiem społecznym. Ste, 
„ponawiczius pisze: „Teatr nasz pod, 

kierownictwem Żadejki wyżył się cał . 
Kowicie, upadł pod wzgledem arty. 
stycznym i moralnym. Żadejka nie 
zdaje sobie sprawy ze 'swej kierowni 
czej roli, ani też :z odpowiedzialność! 
za publiczne pieniądze, które pełną 
parścią czerpie ze Skarbu Państwa. 
"Trzechletni okres próby — to piękny 

nie nadaje się na kierownika instytu ' 
cji kulturalnej". „Steponawiczius ata. , 
kuje dyrektora w gwałtowny sposób, | 

twierdząc, iż Żadejka mie może si 
zdobyć ma żaden nowy (program w. 

repertuarze, powtarzając szereg Tat | 

ciągle to samo w kółko. Publiczność | 
zbywa ciągłymi zapowiedziami w pra | 
sie o przygotowaniu nowego progra 
mu, tymczasem nie robi się komplet | 
nie nie. Projekt oddzielenia teatru dra 

matycznego (od opery pozostaje, 

wciąż tylko projektem, gdyż zdaniem 

autora artykułu. Żadejka „nie może 

tu nic zrobić. Trzymanie dramatu 

przy operze potrzebne jest Żadejce w 

celu zatuszowania poziomu dramatu. 

który stoi poniżej krytyki". 

Dalej dowodzi Steponawiczius, że. 

„od dzisiejszego dyrektora teatru nie 

lepszego spodziewać się nie można, 

gdyż do pracy w teatrze mie posiada 

on potrzebnego przygotowania. Ża- 

dejka nie ukończył nie tylko studiów., 

wyższych, ale nawet średniego zakła | 

   

  

du naukowego. Posiada jedynie ja- Е 

kelis chciał nawet dla większej powa 
gi podnieść się z krzesła, lecz widząc, 
że to jest bezeelowe, nachylił się nad 
parówkami, żeby nie ostygły. 

Dyrektor fabryki mowego mydła 
przemówił uroczystym głosem. Żazna 
czył na wstępie, że prasa — to dzie 
wiąta potęga Świata i że ona może 
jego nowe mydło, którym są już prze 
ładowane magazyny, zrobić albo naj 
lepsze, albo bezwartościowe. 

— Poeci mówili, że 'w zdrowym 
ciele, zdrowy duch. Nie jestem poetą, 
lecz zwyczajnym kupcem, mam jed 
nak żyłkę poetycką. Matka moja, wie 

czny pokój. umiała na pamięć pieśni 

Salomona. Zabrałem się do fabryko 
wania mydła, gdyż ono pachnie, tak 
pachnie, panowie dziennikarze, jak 

poezja... . 
Jeden z pomagierów dyrektora 

zerwał się nagle, pragnąc uzupełnić 
że wsamochodzie są dwie skrzynie 
mydła przeznaczonego dla dziennika 
rzy, aby się „przekonali”, lecz Samu 

lewicz machnał gniewnie ręką:     —- Macht kein skandał! Otóż po- 

p „KURIER“ (4623). 

kieś kursy buchalteryjne. N aprzed- 
mieściach Warszawy był niegdyś ot 
gamistą i przy sposobności uczęszczał 
jako wolmy słuchacz do Konserwato 
rium Muzycznego, gdzie w niższej | 
klasi enczył się dąć na flecie". 

Insynuacje Steponawiczusa - wy- 

pływają niewątpliwie stąd, że dyrek 
tor Żadejka zwolnił go 7 teatru. Na- 
leży więc przypuszczać, iż wiele szcze 
gółów autor celowo przejaskrawił, a- | 

by choć w części 7% 45cić się za utra- 
coną posadę. Tasiemcowy antykał zre | 

dukowamego aktora naszpikowany 
jest cytatami ze sprawozdań dyrekto | 
ra teatru, któremu Steponawiczius | 
zarzuca brak elementarnej znajomoś 

Opisując życie aktorów Teatru Li 

tewskiego, Steponawiczius podaje, że 
większość artystów żyje w opłaka- 

nych warunkach materialnych, mi- 
mo, że rząd Litewski hojnie wspiera 
kasę Teatru. „Zwyczajny robotnik 

więcej zarabia, niż większość maszych 
aktorów. Są artyści, którzy otrzymu 
ją zaledwie 30 Titów miesięcznie. Wy 
sokość uposażenia przeważającej Ticz | 
by aktorów wacha się w granicach 
75 — 100 — 150 litów. To już mie te 
atr — twierdzi rozgoryczony aktor — 
a szkodliwa instytucja wyzyskii*. 

ÓW konkluzji mator artykułu woła 
© refonmę teatru, о jego uzdrowienie 
przez usunięcie dotychczasowego kie 
rownika. Należy bezstronnie przyz- 
nać, że Steponawiczius wiele gorz- 
kiej prawdy wylał pod adresem Te- 
atru Litewskiego. Większość prasy 
kowieńskiej nie neguje zresztą jego za 
rzutów, gdyż za reformą teatru, wy 
powiadali się już przed kilku laty czo 
łowi reprezentanci litewskiego Świa- 
ta kulturalnego.   W. A. 

SiE. 

Litewskie pisma codzienne 
Czytelnictwo gazet na Litwie rozwi- 

nięte jesł bardzo dobrze. Świadczy o tym 
znaczna (stosunkowo, jak na 3-milionowe 

| państwo), ilość pism codziennych, które | 
wychodzą we wszystkich większych mia- 
słach Litwy, Niektóre dzienniki cieszą się 
poważnym nakładem np. „Lietuvos Ai- 
das (18.000) i mają na wzór wielkich miast | 

| (najczęściej przekłady z literatury euro- 
Ogółem wychodzi na Litwie dziewięt- 

| naście dzienników. Omówimy więc pokrót 

europejskich podwójne wydania. 

ce każdy dziennik i przyjrzyjmy się jego , 
toli. Pismem sztandarowym, najpoważniej 
szym i najbogaiszym jest niewątpliwie 

„AlETUVOS AJDAS" („Echo Litwy“) 
Dziennik założony w r. 1917 w Wilnie. 

Powszechnie uważa się go za pismo ofic- 
jalne. Wydawcą jest spółka akcyjna „Pa- i 

įžanga“ (postęp). Redaktor naczelny: Wi- 
told Jakszewiczius-Ałantas. Szatą swoją 
przypomina dzienniki bogaio ilustrowane 
francuskie. Format 4838 cm, układ 5-ła- 
mowy. Pismo wychodzi dwa razy dzien- 
nie oprócz dni świątecznych. Oba wyda- | 
mia zawierają 18 stron. Druk .dwubarwny 

(czamy i czerwony). Wydanie poranne i 
zawiera 6 stron. Wydanie południowe 12 , 

stron albo i więcej. Dziennik posiada , 
wszelkie działy, zaspakajające  najbar- 

EISS RE RZE DEER | 

Litewski numer „Płom=ka” 
Nr 10 z 3 listopada br. wydawa- | 

nego przez Związek Nauczycielstwa 
Polskiego tygodnika 1а dzieci i mło 
dzieży pt. „Płomyk został poświę- 
cony Litwie. Okładkę zdobi typ mło | 
dziutkiej Litwinki, ubranej w barw- | 
ny strój ludowy. Żywo napisane ar- 
tykuliki, jak np. „Wakacje na LAt- į 
wie”, „Rozmowa z mamą', „Na wzgó 
rzu Siauliai“ — dają młodym czytel- 
nikom dostateczne pojęcie o pięk- 
nych obyczajach marodu litewskiego, 
jego bogatej sztuce ludowej (liczne 
ilustracje), oraz wogóle dzisiejszej 

   

rzeczywistości niepodległego państwa | 
Litewskiego. Materiał o Litwie bar- 

dzo trafnie dobrany, świadczy o sym 
patii Nauczycielstwa Polskiego do na 
szego najbliższego sąsiada. 

(TTK TT ST SESI ET 

STASYS SANTVARAS 

Smućma pieśń 
o małitości kerowieś 
Na łąkach pasła się zielona krowa. 

dak sumienie złoczyńcy — harde młała rogi. 
Wybałuszone oczy — rzekłbyś peprzewraca 
«wszystko od ziemi aż do chmur — fak srogie. 

'Lecz ona niezłośliwa. Słodkim mlekim swoim 
*karmi z pokorą dziatwę swego włatlcy. 
Tylko, że on, jak zresztą niejeden człowiek 
nie wię, że podobnie, jak my kocha I krowa. 

Ziełona w swoim czasie przywiodła <ielaka. 
Lizała 90 językiem, oczy całowała, 
wracając z pola co dnia niosła miłość taką, 
jakiej serce ludzkie nigdy ie zaznało. 

*Krótko, Jak zerwana trawa — trwała miłość krowy. 
© /W mlešcie sprzedał cielaka na mięso. 
Gdy przyszła z pola — żal ją ogarnął niewymowny 
Jakiego nikt zapomnieć nie miałby sił więcej. 

Krowa wiedy 'bardzo głęboko westchnęła 
Z wybałuszonych oczu łz y się polały strugą 
Lecz ona dobra, Przecież sdziatwę swego władcy 
słodkim swym mlekiem karmiła w ;dalszym ciągu. 

wiadam, że w czystym ciele będzie i 
duch czysty. Panowie dziennikarze 
proszę mi wierzyć. Byłbym szczęśli. 
wy, gdyby panowie w swych poczyt 
nych pismach napisali: „Kto myje się 
mydłem marki Samulewicz i S-ka 
ten ma czyste ciało i duszę". Zapewne 
szanowni dziennikarze zauważyli, że 

szczególnie w dzisiejszych czasach 
trzeba nam dużo się myć... 

- Dyrektor spocił sę i usiadł. Pike- 
lis krzyknął „brawo 1 wszystkim sie 

dzącym w pobliżu napełnił kieliszki. | 
Ó godzinie jedenastej starsi, poważ- 
niejsi redaktorzy pożegnali się, ży- 
cząc nowemu gatunkowi mydła naj- 
lepszego powodzenia. Młodzież dziea- 
nikarska została, a razem z nimi i, 
w=pólnicy fabryki. Jedni pili krupnik 

lub kon*ak z czarną kawą, opowiada 

jąc o ewdotwórczej mocy mydła, in- 
ni zaś jedli pulardę, parówki, pili 
zwyczajną czystą, rozpytywali się, ii 

od czasu do czasu Tobi'i notatki w 20 

tesach. Pikalis prześcignął jednak 
wszystkich. Odciągnął Samulewiczi 

na stronę, szeptał z nim coś, całował 
się, gestykułował. zapisując cały swój 

notes szczegółami powstania fabryki, 

jej działalności i planów na  przy- 
Szłość. 

Nazajutrz redaktorzy dziennika 

Przełożył 

WŁADYSŁAW „ABRAMOWICZ.   

  

„Spraktukas' czuli się trochę niedo- 
,brze. Dostarczony artykuł .Pikelisa nie 
przejrzany oddali do składania. © go 
dzinie pierwszej po południu wszys- 
'©y czytali opis fabryki i jej reklamę.. 

„Każde państwo szczyci się swy- 

mi geninszami, — pisał na wstępie 
zapalony rtporter Pikelis. — Anglicy 
chwałą się wynalazkiem pociągu, 

Amerykanie — flotą powietrzną, Fran 

cuzi, — miłością. A myślicie, że Lit 
wini to już nie nie znaczą? poczekaj 

ciel Oto niedawno powstała nowa fa- 
vbryka mydła, którym „gdy się umy- 
е stara kobieta — nikną zmarszczki 

z jej twarzy, młoda zakwita tulipa- 
nem, i pachnie, jak poezja. 

Tak właśnie poinformował nas dy 
rektor na wczorajszym zebraniu 
dziennikarzy. Z jakichże to surow- 

ców "mydło jest produkowane? Mam 
wrażenie, że nawet najlepszy chemik 
tego nie ustali. Tylko węch reprote- 
ra wszystko wywęszyć może. Mydło 
produkowane będzie z tłuszczu zło- 
wionych przez rakarzy psów, bez- 

domnych kotów i zdechłych świń. 
Pan dyrektor wyłożył wszystko, jak 
na dłoni. Jeżeliby mydło produkował 

z lepszego tłuszczu, toby nie wytrzy 
mał konkurencji innych fabryk.   
Czyż mało jest w Kownie psów, a 

„| -daktor naczelny Józef. Pranskus.   

  

dziej wybrednego, kulturalnego czytels 
nika. 

W sobotę do wydania południowego 
dochodzi dodatek  literacko-naukowy, 
4-stronicowy. Dziennik prowadzi bogaty 
dział polityczny. Daje artykuły o charak- 
lerze społecznym, gospodarczym, kultu 
ralnym, umieszcza odcinek powieściowy 

pejskiej), podaje również kronikę Wileń. 
szczyzny, dotyczącą spraw — litewskich, 
spart itd, ' 

„LIETUVOS ŽINIOS“ („Wiadomości | 
litewskie“) 

Jest to najstarszy dziennik na Litwie, 
założony w +. 1909, wydawany przez tow. 
akc. „Varpes” (dzwan). Redakior naczeł- 
ny Jan Kardelis, Format dziennika zbližo< 

my do wyżej amówionego 3448 cm, 
o uśłądzie pięciołamowym. Ukazuje się 
najczęściej w objętości 10 stron, bogato 
ilustrowany. Wychodzi codziennie prócz 
świąt. Przy czym numer soboini posiada 
<łwustronicowy dodatek „menas ir litera- 
łura” 4literatura i sztuka). 

Jest to organ ludowców, redagowany 
starannie i ciekawie. Poza małeniałem po- 
litycznym i informacyjnym, pismo to wiele 
miejsca poświęca sprawom literatury i kul 
tury marodowej (ludowcowej). Do osobli- 
wości tego dziennika zaliczyć trzeba sta- 

ły dział pt. „Redakcijos krepszys” (kosz 
redakcyjny), w którym wyławia się wszel 
kie grzeszki prasy, podane w formie hu- 
morystycznej. 

„XX AMŽIUS“ („XX wiek“) 

Pismo założone w r. 1936 w czerwcu, 
wydawane przez sp. akc. „Żaibas” (błys- 
kawica). Redaktorem naczelnym jest J. 
Prunskis. Wychodzi codziennie „prócz 
świął. Formatem i objętością nie różni się + 
prawie od wyżej wspomnianych. Druk 
pisma jedłnobarwny. Dziennik reprezentu- 
je kierunek kałolicko-narodowy. Numer 
sobotni „XX Amžius“ powiększony jest 
o dadatek pt. „Mokslas ir menas“ (nauka 
i sztuka). Ten organ poza materialem pro 
gramowym i literackim zamieszcza arty-“ 

| kuły o treści religijnej. Godny jest rów- 
„| nież uwagi kącik humorystyczny pt. „Mir- 

|| gasmarga* (mirka=drży, mruga, marga 

=pėtry). 

„VAKARAI“ [„Zachėd“j 
Dziennik założony w r. 1936, wyda- 

wany przez sp. akc. „Ryłas” (ranek), Re- 
Format 

i pojemność pisma nie różni się od po- 
| „przednich, 'Druk jednobarwny. Pierwsze. 

| dzienniki wychodzą w Kownie, ten zaś w 
Kłajpedzie. Organ reprezeniuje inieresy 
Litwy zachodniej, jak zresztą sama nazwa 
wskazuje. Poza materiałem zasadniczym, 

| gospodarczym, społecznym i kuliuralnym, 
| dziennik ten wiele miejsce poświęca spra 
| wom lokalnym, iktajpedzkim. 
| pisma idzie po linii interesów państwo- 

Ideologia 

й wych. 

Są to cziery sztandarowe dzienniki li 
tewskie. Roza tymi są jeszcze trzy 
mniejsze. 

„LIETUVOS KELEIVIS" („Podróżnik 
Е litewski“) 

Dziennik założony w r. 1922 w Klaj- 
pedzie, wydawany przez tę samą spółkę 

"co i „Vaarai“. Redaktor naczelny J. Tra- 
miszkis. Cechą charakterystyczną tego pi- 
sma jest jego układ czcionkami gołyc- 
kimi, Format taki jak poprzednich, pojem 
ność 6 stron. Zamieszcza artykuły poli- 
tyczne oraz wiadomości z kraju i zagra- 
nicy. Na ogół dziennik stoi na słraży in- 

(Dokończenie na str. 7) 

  

na przedmieściach różnych zbytecz- 
nych odpadków? Cały ten, mówiąc 
naukowo, materiał asenizacyjny wa- 
lając się.po rynsztokach rozsadza 
poprostu nosy przechodniów. Tym- 
czasem nowa fabryka mydła potrafi 
zrobić, że zdechły pies będzie pach- 
miał! I czy 'to nie jest genialny wyna- 
'łazek? Jeśliby pan Samulewicgz miesz 
'kał w Niemczech lub Polsce, 'to za 'ta- 
ki wynalazek otrzymaćby mógł złoty 
medal. U nas w Litwie człowiek +ten 
boi się nawet pary z ust wypuścić. 

Ciemnota! Tylko reporter przyzwy- 
czajony do wykrywania samorod- 
nych talentów nie może nad tym 
przejść do porządku dziennego. I je« 
szcze jeden ważny szczegół. Miano: 
wicie proceś powstania fabryki. Pan 
Samulewicz przyjechał z Rosji bez ko 
szuli. W ciągu dwu lat dorobił się nie 
tylko bielizny, lecz posiada już wspa 
niałą limuzynę. Obecnie, uruchomia 
jąc fabrykę nie miał dostatecznej 
ilości gotówki, ale za to miał chęt- 
nych wspólników. Wszystkich z więk 
szym kapitałem przyjął do «spółki. 
Wiek ich jest jednak policzowyć aj 

k świadczył mi os ik Nas mająt do dj pei na imię rodziny, a wspólników powy:   rzuca, jak satre opony. Z jakiego po 

 



„KURJER“ (4623]. 

Trzy samobójstwa w Wilnie 
42-letni rzeźnik zatruł się strychniną. 20-letnia dziewczyna napiła się esencji octowej. 

"Dramat samobójczy posączonej niesłusznie o kradzież 

Wczoraj po południu przy ul. | żywając większą dawkę esencji 
Beliny zatruł się strychniną 42 let- | octowej, 20 letnia Jadwiga Ko- 

ni rzeźnik Antoni Mickiewicz. W sta- | chówna. Pogotowie  przewiozło 
nie ciężkim przywieziono go do | desperatkę dó szpitala. (Cc). 
szpitala Św. Jakuba. 

Tegoż dnia przy ul. Antokol- Trzeci z kolei dramat samo- 
skiej 95 targnęła się na życie, za- ! bójczy rozegrał się przy ulicy 

KOMITET UCZCZBNIA PANIĘCI 
FERDYNANDA ROSZGZYCA 

W WILNIE 
ogłasza przedłużenie przedpłaty na 
księgę  ilustrowaną  monograficzną 

pod tytułem 

„FERDYNAND RUSZCZYC — 
ŽYCIE I DZIELO“ 

Jesienna pogoda, deszcze, wilgoć w po: 
wietrzu, zimno etc. sezon kiedy „odzywa 
się reumatyzm stawowy, ból w stawach, ła- 

manie w kościach. Artretycy i reumatycy 
muszą czuwać aby nie dopuścić do bołes- 
nych obiawów tych dolegliwości. Nie może- 
my chorować i cierpieć, kiedy trzeba praco- 
wać. W' tych wszystkich dolegliwościach, 
mających za tło zwłaszcza w artretyźmie, złą 

przemianą materii, kiedy organizm zamiast 

Szeptyckiego 6, gdzie napiła się 
esencji octowej, z powodu niesłusz- 
nego posądzenia o kradzież, 17 let- 
nia Wanda Dukielówna. 

Pogotowie przewiozło ją w sta- 
nie poważnym do szpitala Św. 
Jakuba. (c). 

JESIENNA WILGOĆ SPRZYJA C'ERPIENIOM 
moczowy, przychodzą nam z pomocą zioła 
przeciwko. reumatyzmowi, arfretyzmowi, po 
dagrze i ischiasowi Oskara Wojnowskiego 
ze znakiem słownym Artrolin. Rozpuszczają 
one kwas moczowy i regulują przemianę 
materii, przynosząc ulgę w cierpieniach. Da 
nabycia w aptekach i składach aptecznych. 
Adres dla bezpośrednich zamówień hurto 
wych: Oskar Wojnowski, Warszawa, Woj- 
ciecha Górskiego 3 m. 4. 

    JEDNA 
JASKÓŁKA 

WIOSNY NIE CZYNI 
ale jedna próba nożyka 

N „Niebieski Gillette“ wystar- 
czy do przekonania Cię o 
jego niezrównanym gatunku. 

Wygoda... Trwałość... 
Oszczędność... = 

    ź z. 1.75 
ZA $ SZTUK 

Logika radzi. 
Interes wskazuje. 

Kupujcie 
_ „Niebieskie Gillette" 

do 10 marca 1939 roku, a to w związ- 

ku ze znacznym zwiększeniem jej ob- 

_jętości. Dzieło jest już w połowie 

wydrukowane i będzie zawierało za- 

miast zapowiedzianych 300 stron 

tekstu — 400 stron, a zamiast 100 

ilustracyj — 200. Pomino tego cena 

w przedpłacie pozostaje niezmienio- 

na i wynosi 15 zł. z przesyłką 16 zł. 

Po wyjściu z druku cena dzieła bę- 

dzie podwyższona do 30 zł. 

Najlepszym naszym przyjacielem 

AD. MICKIEWICZA 11 

płaci od wkładów 
udziela klijentom swym taniego kredytu, 

Litewskie pisma codzienne 
(Dokończenie ze str. 6) 

łeresów lokalnych. Organ tzw. „Liefuvnin- | dla inteligencji pracującej, żywo i dobrze 
tak się bowiem nazywają Litwini | - 

Kłajpedzcy. 

„LAIKAS“ [„Czas“) 
Pismo założone w r. 1938, a więc 

najmłodsze. Wychodzi w Kownie. Redak- 
Югет i wydawcą jest Henryk Blazas. For- 
mat 48x33 cm, zawiera 4 str. Dziennik 

  

   

  

   
APETYT. 

TĘCOROLEM * 

wodu? Dlatego właśnie, że jego wspól 

nicy nie mają oleju w głowach i nie 

pótrzebnie będą się tylko dzielić za- 

robkiem. Głupiec z gotówką — to je 

szcze nie przemysłowiec. Redakcja i 

ja, życząc fabryce nowego mydła naj- 

lepszego sukcesu, czekamy, aby pan 

Samulewicz wszystkie swoje pomy- 

sły zrealizował możliwie najprędzej, 

©czyszczając nasze miasta z wszelkie 

go rodzaju padliny. Dość już kobie- 

tom litewskim używać mydła, wypro 

dukowanego z tłuszczów. W  cza- 

sach obecnych ważny jest nie suro- 

wiec produkcji, lecz genialny wynala 

zek“. 
Gazeta ledwie zdążyła ukazać się 

na mieście, gdy telefon redakcji za- 
czął bez przerwy dzwonić. 

Wyjaśniło się wszystko. Samule- 
wicz zbity przez wspólników leżał w 
łóżku i krzyczał: 

— Do policji ich! Do Sądu! 

Pikelis;, wyrzucony przez redakto 

ra, jak piłka na ulicę, żadnej trage- 
dii nie chciał zrozumieć i chwalił się 
wśród kolegów: 

— Ot napisałem artykuł! Całe 

miasto stanęło na nogi. A redaktor z 

dyrektorem stracili poprostu głowy.. 
Po trzech miesięcznej wegetacji 

fabryczka nowego mydła uległa likwi 

dacji. Pikelis został pociągnięty do 

odpowiedzialności sądowej. 
Przełożył 

Władysław Abramowicz. 

wydalać, odkłada w postaci złogów kwas * 

Mikuć nie poparł w dostatecznym stopniu 

swych zarzutów 
Obydwie strony zapowiedziały apelację 
W Sądzie Grodzkim w Nieświeżu | Mikuciowi, z oskarżenia lekarza po-   

  

  

odbyła się rozprawa przeciwko b. kon | wiatowego, Łuszkiewicza. W ubieg- 

trolerowi sanitarnemu, Kazimierzowi | łym roku Mikuć skierował skargę do 

GEE | p. premiera, w której zarzucał dr Łu- 

szkiewiczowi szereg uchybień natury 
urzędowej. Na przewodzie sądowym 

Mikuć nie poparł w dostatecznym stop 
niu zarzutów, stawianych dr Łuszkie- 

st wiczowi, wobec czego został zasądzo- 

ny na 3 miesiące aresztu. 

Mikuć zapowiedział apelację. 

Łuszkiewicz również. 
miasta «Dr 

Produkcja samolotów Państwo- 
wych Zakładów Lotniczych wzrasta 
z każdym dniem, dzięki pracy polskie- 
go konstruktora i polskiego robot- 
nika. Z biegiem czasu Państwowe 
Zakłady Lotnicze przeszły do pro- 
dukcji własnych typów samolotów. 
Pisaliśmy już o tym obszerniej w n-rze 
piątkowym naszego pisma. 

Samoloty polskiej konstrukcji 
będą wystawione w dorocznym salo- 
nie lotniczym w Parvźu w  druqiej 

wysokie procenty, 

redagowany. 

“ „DESZIMNT CENTU“ („10 centów”) 
Pismo założone w r. 1932, wychodzi 

w Kownie. Redaktor i wydawca A. Nar- 
kewiczius. Format zbliżony do dziennika 
ostatniego. Pod wząlędem objętości i war 
fości również podobny. Dwa ostatnie 
dzienniki — to kowieńska prasa czerwo- 
na. Litwini nazywają — żółta. 

Poza powyższymi dziennikami litew- 
skimi i litewską cajtungą w Kłajpedzie 
wychodzą jeszcze w Litwie dzienniki w ję 
zykach mniejszości narodowych, a więc: 

„Dzień Polski" — pismo codzienne 

Polaków. 
„Echo“ — dziennik rosyjski. 
„Baltischer Beobachter" — dziennik 

niemiecki. 
„Memeler Damptboot“ — niemiecki. 
„Tageblatt“ — niemiecki. 
„Frūmorgen“ — dziennik żydowski. 
„Musu Momentas“ po litewsku—žy- 

dowski (Nasz moment). 
„Vołksbłatt" — żydowski. 
„Die Judische Stimme“ — żydowski. 
„Das Vort“ — žydowski. 
Oprócz pism codziennych wychodzi 

w Litwie cała plejada tygodników, dwu- 
fygodników, miesięczników i przeróżnych 
periodyków. Ale o tych wydawnictwach 
przy sposobności jeszcze pomówimy. 

Leokadia Baranowska-Użpalis. 

Jednodsiówka najmłodszych 
Litwirów wileńskich 

Ukazała się w Wilnie jednodniówka н- 

tewska, poświęcona nauce, sztuce i literatu- 

rze. W zeszycie między innymi znajduje się 

dłuższy artykuł Józefa Keksztasa o najmłod 

  

  
PASUJĄ DO WSZELKICH APARATÓW GILLETTE 
  

Lekarz pow. w Nieświeżu w kolizji z prawem? 
Dr. Łuszczkiewicz zmonopolizował wydawanie świadectw 

zdrowia 
Na margimesie sprawy p. Łuszkiewicza, 

lekarza powiatowego w Nieświeżu, dotyczą- 

cej nieopłacania przez niego należnych skar 

bowi Państwa podatków od dochodu — po: 

dajemy następujące szczegóły: 

W myśl obowiązujących przepisów świa- 

dectwa zdrowia wystawiać mogą nietylko 

liekarze powiatowi, ale i lekarze rejonowi 

samorządowi. Na terenie powiafu nieświe- 
skiego dr Łuszkiewicza prawie wyłącznie 

zmonopolizował wydawanie świadectw le- 

karskich, 

  

Pelskie skrzydła 
połowie listopada i początkach gru- 
dnia. Wysyłamy do Paryża ogółem 
6 samolotów, które wyszły z Warsza- 
wy z PZL, w tym 5 samolotów woj- 
skowych i 1 komunikacyjny. 

Samoloty te stanowią naszą 
chlubę i dumę, zaś ich zalety zostały 
w pełni ocenione nie tylko przez 
nasze, ale i przez obce lotnictwo. 
Reprodukujemy trzy samoloty wojsko- 
we polskie, które zostaną wystawio- 
ne w Paryżu. 

  

Samolot dalekiego bombardowania „Łoś” 

  

Nowy typ samolofu polskiego „Wicher” (komunikacyjny). 

  szej poezji polskiej. Dalej idą przekłady z 

Przybosia, Czechowicza, Miłosza i in. Ze- 

szyt pod redakcją Władysława Dremy wy- 

dany jest bardzo starannie, urozmaicony 

ilustracjami oraz barwnym  drzeworytem 

redaktora. Budzący się ruch kulturalny naj- 

młodszych Litwinów wileńskich zapowiada 

się ciekawie. Poziom jednodniówki jest tego 

najlepszym dowodem. 

Motocyki—50 zł 
  

wpłacając co miesiąc od 
1.XI. 1938 r. otrzymasz w   Z dniu15.1V.1939r. Riyge 

| popułarną setke „Rixo 
Dhp. ,„LECH“,Wilno, 

Wieika 24, tel. 400. 
JĄ Szczegóły po nadesłaniu 

znaczka 25 gr. 

  

    
    

Z: 

Samolot wojskowy „Wilk”. 
  jak najczęściej! 

Pracownicy zakładów użyteczności pu: 

blicznej winni posiadać świadectwa zdrowia 

t okazywać je przy lustracjach sanitarno* 

porządkowych. Posiadacze takich świadectw 

Nr Nr 215 i 220 otrzymali je od dr Łuszkie- 

wicza, opłacając je po 2 zł. Zaświadczenia 

te opafrzone są pieczęciami urzędowymi sta 

rostwa i prywatnymi dr medycyny Łuszkie- 

wicza, co nie jest zgodne z przepisami. Św:a 

dectwa te winny posiadać pieczęć lekarza 

powiatowego. 

Świadectwo zdrowia Nr 909 nie posiada 

wcale pieczęci urzędowej. Za poświadcze- 

nie zdrowia dr Łuszkiewicz pobrał 28 sty: 

cznia 1938 r. i 22 sierpnia 1938 r. po dwa 

złote. W dodatku wszystkie te świadectwa 

posiadają jakiś napis drukowany, starannie 

zamazany tuszem. 

Dr Łuszkiewicz, wystawiając te dokumen 

ty, musiał prowadzić ich rejestrację, skoro 

je zaopatrywał w numery. Opłaty za świa: 

dectwa wpływały do prywatnej kieszeni dr 

Łuszkiewicza i z tego tytułu urząd skarbo- 

wy dochodzi swych pretensji, 

Popierajele Przemysł Krajowy! 

Nowinki radiowe 

Lichtarze 
Wczorajsze słuchowisko pł. „Srebrne 

lichtarze” było niewątpliwie jednym z ar- 

cydzieł najmłodszej gałęzi twórczości dra 

matycznej, jaką jest twórczość słuchowis- 
kowa. Jedynym zarzutem jaki można zro- 
bić Szaniawskiemu, to zarzut, że słuchowi 

sko przypominało swoim rodzajem jego 
twórczość dramatyczną. Tymczasem, po- 
między sceną a mikrofonem zachodzi, a 
przynajmniej powinna zachodzić ta sama 

różnica, jaka istnieje np. pomiędzy Teat- 
rem Polskim, a Teatrem Powszechnym. 
Dla ogromnej wię<szości radiosłuchaczy 
symbolika słuchowiska była napewno, je- 
żełi zrozumiana, to nieodczuta. Podzieli 

ona pogląd starago lekarza (wspaniały 
głos Jaracza), ale od razu na samym po- 
czątku... „o co się rozchodzi?”... rzeknie 
do sąsiada zdumiony słuchacz. Zato słu- 

chacz-widz z Teatru Polskiego czy Naro 
dowego czuł się tak mniej więcej jak na 
„Adwokacie- i różach”. Świetna technika 
dramatyczna Szaniawskiego święciła swój 
triumf i w słuchowisku. Od początku do 
końca nie można się było oderwać od ża 
dnego zdania, nawet słowa, wspaniale 
wypowiadanego przez dobrany zespół 

wykonawców (z Wysocką i Jaraczem na 
czele). 

A propos wykonawców. Radio stosuje 
ten sam błąd w obsadzie co i teatr. Daje 

głosy sławnych artystów tylko przy słu- 
chowiskach, pisanych przez gwiazdy lite- | 
'ackiego światka artystycznego, Tymczasem 

i dla frekwencji słuchowiska i dla autorów 

"byłoby lepiej, gdyby głosy gwiazd teat- 
ralnych były częściej słyszalne. Tam, 
gdzie magnesem jest nazwisko, magnes 
aktorski jest mniej potrzebny, niż odwrot 

nie. 
| znowu trochę o starych bolączkach 

— zbyt późnych informacjach. O słuchowi 

sku dowiedziałem się w przeddzień pre- 
miery... a gdyby coś wypadło na 18,302 
No, ale to w Wilnie. Prowicja dowiedziała 
się na pewno zbyt późno. Ktoś może po 
wiedzieć... trzeba słuchać programu. Nie 
zawsze jest na to czas. Trzeba takie pre- 
miery zapowiadać przynajmniej na dwa 
tygodnie naprzód. 

Reasumując jednak całość wrażeń tru 
dno powiedzieć inaczej — jedno z naj- 
lepszych! Dawajcież nam Szaniawskiego 
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   Zapewnia posiadaczowi doskonaly i czysty 
edbi6r na wszysikich trzech zakresach. Umožliwia słuchanie 
ciekawych, aktualnych audycyj ze świata. 

Typ 4-39 A dla prądu zmiennego. 

„Typ 4-39 U dla prądu stałego i zmiennego. 

Demonstracje w czołowych firmach radiowych.     

Dziś: Leonarda i Feliksa 
Listopad | 

6 Jutro: Nikandra 1 Karyny 

SA Wschėd sionca — g. 6 M. 33 

Niedziela || zachód słońca —g. 3 m. 33 
CZ 

Spostrzenia Zakładu Meteorologii USB 

w Wilnie z dn. 5.X1. 1938 r. 

Ciśnienie 747 
Temperatura średnia - 6 

Temperatura najwyższa -- 7 

Temperatura najniższa -|- 6 

Opad 6;6 ‚ 
Wiałr: południowo-zachodni : 

Tendencja barom.: spadek, wieczorem 

wzrost 

"Uwagi: póchmirno — deszcz. 

WILEŃSKA 

DYŻURY APTEK. 

Dziś w nocy dyżurują następujące 

spłeki: Nałęcza (Jagiellońska 1); S-ów 
Augusłowskiego (Kijowska 2); Romeckie- 

go i Żelańca (Wileńska 8); Frumkinów 

(Niemiecka 23); Rotkowskiego (Kalwaryj- 

ska 31). : 

Ponadio stale dyżurują apteki: Paka 

(Antokolska 42); Szantyra (Legionów 10) 

( Zajączkowskiego (Witoldowa 22). 

GOSPODARCZA 

— Uwaga, eksporterzy do Estonii. w 

(związku z przewidywanymi w połowie li 

stopada br. rokowaniami z Estonią w spra 

wie rewizji list kontyngeniowych, firmy in 

leresujące się importem lub eksportem 

do Estonii mogą zgłosić swe postulaty w 

sekretariacie Izby Handlowej Ballycko- 

Skandynawskiej w Wilnie (ul. Mickiewi- 

cza 32) w godzinach od 12 do 14-ej do 
dnia 10 bm. 

ŻE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 
‚ — Zarząd SKMA „Odrodzenie” po- 

daje do wiadomości, że w niedzielę, 
6.XI br., o godz. 17, w lokalu własnym 
(Uniwersytecka 7—9a) ks. dr Józef Wojtu- 

„kiewicz wygłosi referat na temat: „Do 
ideału społecznego przez miłość”. Po ге- 
feracie dyskusja. Goście mile widziani, 

— Ze Związku Pań Domu. We wtorek 

7 listopada, » godz. 17, Zamkowa 8—1 

odbędzie się pokaz: „PYSRYCHE wska- 

rówki zdobienia „kaccapek” pasłami, 

RÓŻNE 
Liceum Gospo 

że we włorek, 
17 w lokalu 

2—19 od- 

Grawin“, 
napoje 

džemy, 

— Pokaz gospoda!czy. 
darcze ZPOK zawiadamia, 

dn. 8 listopada, o godz. : 
szkoły przy uj, Bazyliańskiej £- 
będzie się pokaz „Przetwory 2 # 

(galarety wiłaminowe i gotowane; 
ezalkoholowe, soki, konfitury: 

cukierki), 

Wstęp 1 zł, dla członkiń ZPOK — 

5 gr — na pokrycie kosztów prodi uktów. 

NOWOGRODZKA 
— Święto Niepodległości w Nowo- 

gródku. Oddział Miejski OZN w Nowo- 
gródku zorganizował 2 listopada rb. ze- 

| branie przedstawicieli organizacyj w spra 

| wie obchodu Święta Niepodległości w No 
wogródku. Na zebraniu obecnych było 
36 osób, reprezeniujących organizacje 
komsałanckie, społeczne i zawodowe. 
Zagaił, przewodniczył i referował sprawę 

przewodniczący Oddziału Miejskiego 
OZN p. mec. Szaiejko, sekretarzował p. 
kapiński. Po dłuższej dyskusji ustalona   

; go komediopisarza J. Devala pt. 

  

NIKA 
ogólny program obchodu, który w waż- 

niejszych zarysach przedsławia się jak 
następuje: Dn. 10 listopada rb. w godz. 

po poł. odbędzie się uroczyste posiedze 

nie Rady Miejskiej, celem powzięcia 

uchwały © przemianowaniu Rynku na 

Plac 11 Listopada, następnie wieczorem 

uroczysty capstrzyk z udziaiem orkiestry 

80 pp. ziemi nowogródzkiej, 11 listopa- 

da rano pobudka, następnie uroczyste na. 

"bożeństwo ‚ро tym poświęcenie i wręcze- 

nie sprzęłu dla: armii, ufundowanego 
przez Rzemiosło Chrześcijańskie, poświę- 
cenie sztandaru Cechu Ogólnego Rzemio 
sła Chrześcijańskiego w Nowogródku, da 
lej defilada wojska i. organizacyj, poświę- 
cenie. bursy Rzemiosła Chrześcijańskiego, 

| wreszcie wieczorem uroczysta akademia 
„ „Od.Mazurka 1 przedstawienie szt 

Dąbrowskiego do legionów  Piłsudskie- 

go”, wysławionej przez Związek Sirzelec- 
ki — Zarząd Powiatu. 

Po uchwaleniu programu zdecydowa- 

no, aby w koszłach zorganizowania ob- 

chodu uczestniczyły wszystkie organizacje 

| instytucje, wpłacając specjalne składki 

w kwocie conajmniej zł 10. Wreszcie do 

technicznego zorganizowania obchodu 

powołano sekcję finansową i dekoracyjną 

oraz Komiłeł Wykonawczy w składzie: 

przewodniczący p. mec. Szarejko, człon- 

kowie pp. Wandasowa, insp. Zbroja, mgr 

Czajkowski, dyr. Poźniak, burmistrz Sia- 

nożęcki, kpt. Zboś, Chorzępa, Kozłowski 

| Wawer. 

  

410ZKA 
— Teatr w Lidzie. 8 bmi. o godz. 16 w sali 

teatru „Era”* w Lidzie Zespół Artystów Tea- 

tru Ziem  Centralno-Wschodnich (dawna 

„Reduta* warszawska) wystawi sztukę Ada- 

ma Asnyka p.t. „Gałązka Heliotropu*. Sztu 

ka ta wystawiana jest w związku z obcho- 

dem setnej rócznicy urodzin poety. Ponadto 

tegoż dnia o godz. 20.15 wystawiona będzie 

komedia w 3 aktach (5 odsłonach) świetne- 

„Subretka“ 

w reżyserii Gałaszewskiego. Udział biorą: 

Bernatowicz, Kornacka, Lisowski, Orzechow 

ski, Zielińska i inn. : 

— Aleksander Pujdak uruchomił w Li 
dzie taksówkę osobową, którą każdy mo 

ła zamawiać w dowolnych kierunkach jaz 
dy. Zamówienia kierować: „Lidzianka” 

ul. Zamkowa 4—7, tel. 262. 
— „Bławat Poznański" A. Miśkiewicz 

Lida, ul. Suwalska (w lokalu dawnych 
jałek miejskich na rynku). Wielki wybór 

towarów. Ceny niskie i słałe. Obsh 
szybka : fachowa. 

„KURIER” (4623). 

Pod płaszczykiem obrad goszodarczych 
chcieli politykować 

Rozwiązanie zebrania OTO i KR w Ejszyszkach 

Zwołane przez OTO i KR zebranie 
gospodarcze członków Towarzystwa Rol- 

niczego w Ejszyszkach, zostało przez po- 
I licję rozwiązane. Rozwiązanie obrad na- 

stąpiło z tego powodu, że pod płaszczy- 

poznał sprawę trzech kolejarzy z Wiina 
ÓFb Tomaszewskiego, Wojniły I Polaka, oskar 

žonych o nieprawne przewożenie koleją 

mąki dla kupców żydowskich. Kolejarze 

ci korzystali z przysługujcych im zniżek 

l za wynagrodzeniem dostarczali kupcom 

mąkę, przewożąc ją jako bagaż osobisty. 

BARANOWICKA 
— 14 bm. rozpoczyna się turniej szachowj. 

Na odbytym organizacyjnym zebraniu w 

sprawie rzuconej inicjatywy urządzenia to- 

warzyskiego turnieju szachowego postano- 

wiono założyć stowarzyszenie miłośników 

gry szachowej oraz zorganizować turniej. 

Kierownictwo turniejem powierzono p: Cz. 
Krulischowi. Turniej rozpocznie, się 14 bm. 

Zgłoszonych jest do chwili obecnej 15 sza- 

chistów. Lista zapisów będzie otwarta do 

dn. 10.XI rb. Zainteresowani są proszeni 0 

osobiste zgłoszenie się do kierownika tur- 

nieju. Opłata za udział minimalna. 

NIEŚWIESKA 
— Dzieci na samolot dla armii. Dziatwa 

szkoły powszechnej w pogranicznych Pogo- 

rzelcach pow. nieświeskiego, która w marcu 

bieżącego roku z okazji imienin Naczelnego 

Wodza Rydza-Śmigłego, zainicjowała zbiór 

kę groszowych ofiar na zakup samolotu dla 

Armii — obecnie świeci przykładem wszyst 

kim szkołom powiatu nieświeskiego i stoł- 
peckiego, Dzieci pogorzełskie z datków gro- 

szowych uzbierały już ponad 100 zł w go- 

tówce. Ponadto zebrały 3.000 kilogramów 

(3 tony) odpadków żelaznych i w najbliż 

szym czasie wspólnie z sąsiednimi szkołami 

wysyłają do hut. Z zasianej na wiosnę fasoli 

dzieci wyłuskały ponad 50 kg ziarna. Do- 

chód ze sprzedanej fasoli dzieci również w 

całości przeznaczyły na samolot. Zainicjo- 

wana przez: rodziców tejże szkoły pomocni- 
cza zbiórka dzieciom na fundusz samototn- 
wy p. n. „garść Inu — na samolot", w Po: 

gorzelcach dała konkretne rezultaty, Zebra- 
na już około 100 kg włókna Inu. Szlachetna 

rywalizacja w wyścigu groszowej zbiórki na 

samolot dla armii objęła wszystkie bez wy- 

| jatka szkoły powszechńie powiatu nieświe- 

skiego i większą część szkół w pow. stoł- 
| peckim. 

— Wieczorniea Ludowa. We wsi Wielka 
| Lipa, gm. Snów, pow. nieświeskiego, miejs- 
cowe Koło Gospodyń Wiejskich zorganizo- 
wało wieczornicę ludową. Dochód z impre- 

zy w całości przeznaczono 

diarki do trzepania Inu: 

STOŁTETKA 

— PODZIĘKOWANIE. 

Szanowny Panie Redaktorze] 

Zespół teatralny KOP w Kołosowie koło 
Siołpców pod kierownictwem porucznika 

Chilińskiego urządza w  nadgranicznych 

wsiach przedstawienia i zabawy. 

Zebrane pieniądze przeznaczane są na 
kupno książek do bibliotek szkolnych, na 

wycieczki dla dzieci, na ubranie dla strzel- 

czyków i na Fundusz Obrony Narodowej. 

Nasza szkoła w Odcedzie, pow. stołpec 

kiego otrzymała 60 książek do biblioteki 

na sumę 120 zł i pieniądze na wycieczkę do 

Wilna. 

Przeto prosimy Pana Redaktora o umiesz 

czenie w „Kurjerze Wileńskim" szczerego 

podziękowania p. poraczuscówi Chiliūskie 
mu, pp. sierżantom Czajkowskiemu i Gru- 

szewskiemu oraz żołnierzom z Kołosowa za 

piękne książki I za pomoc. w zwiedzeniu 

Wilna 

na. zakup mię 

Dzieci publ. szkoły powsz 
w: Odcedzie.   

  

FABRYKA WOJŁOKOÓW 
w Baranowiczach 

została uruchomiona przy uł. Długiej 6, koło dworca Centralnego 
Fabryka posiada na składzie wolłłeki różnych rozmiarów, oraz przyj- 
muje do czesania wełnę na nowoczesnym grempiu 
Roboty wykonuje fachowo, umiejętnie i solidnie. 
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Kino Teatr „PAN“ 
w Baranowiczach 

ul, Prezydenta Moš<ickiego 14 

GRANICA 
wg znakomi ej powieści Nałkowskiej 
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maszynowym 
Ceny dostępne. 
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iKino „APOLLO“ 
w p: 5 

Ostatnia 
brygada: 

wg znanej powieści Dołęgi Mosłowicza 
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kiem spraw gospodarczych i rolniczych 
organizatorzy usiłowali tok obrad skiero- 
wać na sytuację polifyczną w związku 

z wyborami do Sejmu. 

Kolejarze w zmowie z Zydami 
przewozili nieprzwnie mątę w pociągach 

Wczoraj Sąd Apelacyjny w Wilnie roz- | Przed Sądem Okręgowym razem z ko 
lejarzami stawali także kupcy-Żydzi; zo- 
stali jednak uniewinnieni. Tomaszewski 
został skazany przez Sąd Okręgowy na 
4 rok więzienia, Wojniło I Polak dostali 
po 2 lata. W Sądzie Apelacyjnym wszyscy 
dostali po 1 roku więzienia. (2). 

TEATR | MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE 

— „Subretka“ — Devala na dzisiej- 
szej popołudniówce! Dziś, 6.X1, o g. 16, 
w teatrze na Pohulance świetna komedia 
„Subretka”* — Devala w reżyserii Ziemo- 
wiła Karpińskiego. — Ceny popularne. 

— „Marieła” na wieczornym przed- 
stawieniu. Dziś 5 g. 20 ciekawa szłuka 
angielskiej autorki Keith Winter „Mariel- 

la" w reżyserii dyr. Kielanowskiego. 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA“ 

— Występ Janiny Kulczyckiej. Dziś 
o g. 20 m. 15, po cenach propagando- 
wych grana będzie ostatnia nowość scen 
zagranicznych „Zakochana Królowa” z Ja- 
niną Kulczycką na czele zespołu. 

— Popołudniówka dzisiejsza „Krako- 
wiacy I Gėrale“. Dziš o g. 4 m. 15, po 
cenach znižonych grana będzie opera na- 
rodowa „Krakowiacy i, Górale”. 

 MEREZWZZE ZERO TEZ PO OOEECCAO ORZEC 

Wilno, dnia 3.XI 1938 r, 

UNIWERSYTET STEFANA BATOREGO 

W WILNIE, 

Nr 4460/38. 

Przetarg 
Uniwersytet Stefańa Batorego w Wilnie 

| ogłasza przetarg nieograniczony na roboty 
remontowo-budowlane Zakładów Chemii Fi: 

| zycznej i Rolnej w gmachu Uniwersytetu 
Stefana Batorego im. Śniadeckich przy zbie- 

gu ulic Nowogródzkiej i Słowackiego. 

Przetarg odbędzie się dnia 12 listopada 

1938 r. o godz. 12.30 w lokalu Biura Tech- 

niczno-Gospodarczego U. S. B., Uniwersy- 

tecka 3, 

Formularze ofertowe i opis robót należy 

nabywać oraz plany można przeglądać w 

wyżej wskazanym biurze do dnia 10 listo- 

pada br. włącznie w godz. 10—12. 

Ostateczny termin składania ofert do dn. 

12.XI godz. 12. 

Przedsiębiorcę obowiązuje: 

a) złożenie kaucji w gotówce w wyso. 

kości 30/0 od sumy oferowanej do kasy 

I Urzędu Skarbowego na rachunek 

depozytowy Uniwersytetu Stefana Ba 

torego; 

b) znajomość Dziennika Ustaw Rzeczy- 

pospolitej Polskiej Nr 13 z dnia 26 

lutego 1938 r., poz. 92. 

ńektorat zastrzega sobie 

oferenta. 

wolny wybór 

Prorektor 

(7) Prof, Dr St. Zajączkowski. 

  

Obwieszczenie 
© LICYTACJI 

Urząd Skarbowy w Wołożynie na zasa- 
dzie ń 83 Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 25 czerwca 1932 (Dz. U. R. P. Nr 62, 
poz. 580) podaje do publicznej wiadomości, 
łe na pokrycie należności na rzecz Skarbu 

Państwa i innych wierzycieli odbędzie się 

w dniu 16 listopada 1938 roku o godzinie 11 

w majątku Kamień - Słoboda gminy iwie- 

nieckiej powiatu wołożyńskiego sprzedaż z 

licytacji niżej wymienionych ruchomości, 

nałeżących do Syndykatu Przemysłowo Rol 

niczo-Handlowego sp. z 0. 0. w Krakowie. 

1. drzewo opałowe brzozowe 300 metr. 

aszocowane na 1800.00 zł. 
2. drzewo opałowe sosnowe 

aszzcowane na 600.00 zł. 
Z uwagi na to, że licytacja, wyznaczona 

w pierwszym terminie na dz, 25 października 

1938 r. nie doszła do skutku, wymienione wy 

żej przedmioty, w myśl $ 92 powołanego na 
wstępie rozporządzenia mogą być sprzeda- 
ne za cenę niższą od oszacowania. 

Zajęte przedmioty można oglądać dnia 
16 listopada 1938 roku od godziny 9 do go- 

dziny 14 na miejscu w majątku Kamień 

słoboda. 

300 metr 

Naczelnik Urzędu Skarbowego 
(H J. Kowalski. 

AAAA? VAAMAI 

BARANOWICKIE 
FTY"TYYTYYYYTTYYTYTYTYYYYTYYYYYVYYYYYYYYM 

Okazyjnie do sprzedania palma duża, 
latania oraz fikus duży. Sprzedaje się rów- 
nież psa „wilka”. Baranowicze, ul. Staszi   ca Nr 15. 

RABIO 
NIEDZIELA, dnia 6 listopada 1938 r, 

7.15 Pieśń poranna. 7.20 Koncert poran 

ny. 8.00 Dziennik poranny. 8.15 Audycja 

dla wsi. 8.45 Progam na dzisiaj. 8.56 Wia+ 

domości rolnicze (transmisja do Barano- 

wicz), 9.00 Gra kapela „Kaskada* (transmi- 

sja do Baranowicz). 9.15 Transmisja nabo.- 

żeństwa z kościoła O. O. Dominikanów we 
Lwowie. 10.30 Muzyka z płyt. 11.45 Muzy 

ka lekka w programach radiowych omówi 

M, Jaworski. 11.57 Sygnał czasu i hejnał. 

12.03 Poranek symfoniczny. 13.00 Wyjątki 

z Pism Józefa Piłsudskiego. 13.06 W świetle 

rampy — felieton K. Leczyckiego. 13.15 Mu 

zyką obiadowa. 14,40 W świecie przyrody: 

„Obrońcy drzew* pogadanka Władysława 

Wysockiego ' (transmisja do Baranowicz), 

14,50 Rok w pieśni ludowej: „Pieśni wesel- 

ne* — audycja słowno-muzyczna +(transmi- 

sja do Baranowicz). 15.20 Echa przeszłości: 

„Beresteczko dziś i przed trzema wiekami" 

— pog. wygł. W. Siła Nowieki. 15.30 Poz 

najmy Moniuszkę — wyjątki z oper. 16.00 

Powszechny Teatr Wyobraźni: „Gość z A- 

meryki“ — słuchowisko. 16.30 Recital skrzyp 

сожу Karttu 'Warne (fińska skrzypeczka), 
17.00 Tygodnik „dźwiękowy. 17.30. PodWie- 

czorek przy mikrofonie. 18.25 Chwila Biura 

Studiów. 19.30 „Zemsta Adwertki* — wie- 

‚ схогупКа. 20.10 Wileńskie wiadomości spor: 

towe. 20.15 Audycje informacyjne, 21.00 Ra- 

dio - kabaret. 21.40 „Kukułka wileńska* — 

„Wesele Robinsona" tekst Teodora Bujnic- 

kiego, muzyka T. Szeligowskiego. 22.10 Mn. 

zyka taneczna. 23.00 Ostatnie wiadomości; 

Dziennik wieczorny. 23,05 Zakończenie pros 

gramu. 

PONIEDZIAŁEK, dnia 7 listopada 1988 r, 
6.57 Pieśń poranna. 7.00 Dziennik por. 

7.15 Muzyka z płyt. 8.00 Audycja dla szkół. 

8.10 Program ma dzisiaj. 8.15 Muzyka po- 

ranna. 8.45 Audycja dla najmłodszych w 

opr. Jadwigi Badowskiej. 9.00 Przerwa. 11.00 

Audycja dla szkół. 11.15 Mnzyka kameralna. 

11.57 Sygnał czasu i hejnał. 12.03 Audycja 

południowa, 13.00 Pogadanki dla kupeów 

t rzemieślników. 13.35 „Schubert* — audy- 

'cja muzyczna dla gimnazjów. 14.00 Przerwa. 

15.00 Teatr Wyobraźni dla młodzieży: „Le: 

genda o młodym królu". 15.30 Muzyka obia 

dowa. 16.00 Dziennik popołudniowy. 16.05 
Wiadomości gospodarcze. 16.20 Kronika nau 

kowa. 16.35 Polskie utwory fortepianowe w 

wyk. St. Staniewicza. 17.00 Droga handlowa   „Słąsk — morze* — pogadanka, 17.10 Doli: 

na złota i śmierci — reportaż” 1798 Kon- 

cert solistów. 18.00 Wileńskie wiadomości 
'sportowe. 18.05 Wilhelm Backhaus gra (for- 

tepian). 18.20 Z naszego kraju: „Płoną łu- 

„szywa”* — felieton. 18.30 Koncert rózżryw: 
kowy w wyk. Orkiestry Rozgłośni Wileń: 

skiej, 18.45 Jak się tworzyła Legia Akade- 
micka w 1918 roku — wspomnienia uczest- 

ników. 19.00 Audycja żołnierska. 19.30 Kon- 

cert rozrywkowy w wyk. Orkiestry Rozgłoś- 

ni Wileńskiej pod dyr. W. Szczepańskiego 
z udz. solistów. 20.35 Audycje informacyjne. 

21,00 Recital skrzypcowy Emila Telmanyi. 

21.40 Nowości literackie. 22.00 Skrzynkę 

ogólną prowadzi Tadeusz Łopalewski. 22.10 

Orkiestra Alexandra z udz. Edmunda Zayen 
dy. 23.00 Ostatnie wiadomości i komunikaty. 

23.05 Zakończenie programu. 

 PEEROTOECEETZEPEOTRCOA ETER 

Sygnatura: Km. 1161/38. 

Obwieszczenie 
GQ LICYTACJI RUCHOMOŚCI 

Komornik Sądu Okręgowego w Barano: 
wiczach I rćwiru Stanisław Paderewski ma: 
jący kancelarię w Baranowiczach, ul. Orzesz 
kowej Nr 6, na podstawie art. 602 k. p. c. 
podaje do publicznej wiadomości, że dnia 
23 listopada 1938 r. o godz. 8 w maj. Cie- 
szewla, gm. Nowa Mysz, odbędzie się I li« 
cytacja ruchomości, należących do Mackie: 
wiczowej Sabiny i Kwiecińskiej Julii, składa 
jących się z patefonu i do niego 50.płyt, 
tapczana krytego szarym: gobelinem, kilimu 
kosowskiego, szafy na ubranie. d. bieliznę z 
łustrem, biurka gabinetowego, dwu wieprzy 
każdy około 40 klg, kredensu fornierowane: 
go, fotelu mahoniowego z miękkim opar- 
ciem, oszacowanych na łączną sumę zł 770. 

Ruchomości można oglądać w dniu licy- 
łacji w miejscu i czasie wyżej oznaczonym. 

Dnia 25 października 1938 r. 
Komornik: St. Paderewski. Е 

- — 

Obwieszczenie 
© LICYTACN | 

W myśl ń 83 rozporządzenia Rady Mini: 

strów z dnia 25. 6. 1932 r. o postępowaniu 
egzekucyjnym władz skarbowych (Dz. U. R. 
P. Nr 62, poz. 580), podaje się do ogólnej 
wiadomości, że dn. 14 listopada 1938 r. o g. 
10 w Baranowiczach na targowicy miejskiej 
celem uregułowania należności Skarbu Pań- 
siwa na rzecz Urzędu Skarbowego w Bara- 
nowiczach, Prokuratorii Generałnej i Pań- 
stwowego Banku Rolmego Nr tyt. 592, 2538, 
38544, 43465, 1368, 2601, 29224 794/1/88, 
3/88, 83/88 5240 od Mollera Jerzego zam: 
Ww „maj. Damaszewicze, gm. Słołowicze, odbę 
dzie się sprzedaż z licytacji niżej wymienio - 
nych ruchomości: 

4 Krowy maści czarno białej gniad. — 

    

  300 zł; 1 ogier roczny gniady — 70 zł; 1 Zre 

bica roczna, kasztanka — 70 zł; 1 Joa. 

reczna — 30 zł; 1 kinti ZE — 80 zł; 

3 wieprzaków 5 miesięcznych — > 

Zajęte przedmioty można a 

14 listopada 1938 r. od geles ) 

wiczach na targowicy miejs! Z Se 

Naczelnik Urzędu Skarboweg:   (>) M. Lam prychis 

       



8 

Sa |] Ostatnie dni. Dziś początek seansów o godz. 2-el. Rewelacja sezonu 

INDIE MÓWIA (rum) 
Dziś bilety honorowe i ulgi nieważne. 

Następny program: Fascynujący film o mocnych ludziach 

FLORIAN“ 
wg powieści Maril Rodziewiczówny 

CASINO | 

  

Początek o godz. 2-ej. 

Unearka  Nmperio AFRGEN TINA 
Wielki sukces.  Wszechświatowej sławy 

we wspaniałym filmie muzyczno-śpiewnym 

„PRZEKLETA““ 
KINO 

Rodziny Kolejowej 
Adoli DYMSZA i Eug. BOD O y.komedi jakiej 

jeszcze nie byto 

ZMi1Cz Robert i Bertrand > Drai Hodioje 
Wiwulskiego 2 

kuj 

w pozost. rolach: Grossówna, Fertner, Cwiklińska, Znicz, Orwid i i Nadprogram: DODATKI. : BIG w pigiai o 4 Pocz. seans. codz. o g. 16, w święta o 14 

„OGNISKO [ Potężny dramat z czasów walk o Niepodległość Polski 

———. „Dziesięciu z Pawiaka* 
W rolach głównych: Z. Batycka, A. Brodzisz, J. Węgrzyn, Samborski i inni 

. Nadprogram: UROZMAICONE DODATKI. 

TPEWENZERELN | 

„AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA 

Kupno i sprzedaż 
wryvywyrty"uwewyv=vx"** ч 

DOMY, majątki, ośrodki, młyny, place 

i t p. od 5.000 do 500.000 poszukiwane, 
oraz są do sprzedaży. Adres: Br. Wojt- 
kiewicz, Mickiewicza 35 m. 37, tel. 2901 

    

Zdrowe drzewka i krzewy owocowe 
zakwalifikowane przez Izbę Rolniczą 

poleca 
CENTRALA ZAOPATRZEŃ OGRODNICZYCH 

wł. J.i J. KRYWKO 
Wilno, ul. Zawalna 28 m. 4, tel. 21-48. 

  

  

PIANINA, FORTEPIANY wysokiej klasy, 
okazyjne, od zł. 250 sprzedaje na dogod- 
nych warunkach N. KREMER, ul. Niemiecka 
Nr 19 (wejście w bramie). 
    

SPRZEDAJE SIĘ działka ziemi 3400 mtr. 

kw. z sadem, pięknie położona, Zarzecze, 

zauł. Ponomarski 2. 

SĄ WOLNE mieszkania do sprzedaży z 
prawem nabycia indywidualnych hipotek. 

, UL Mostowa -3-a „Dom Spółdzielczy”. 

  

  

  

SILNIKI benzynowe francuskie oraz agre: 
gaty  oświętleniowe dostarcza po przystęp- 
nychseenach inż. Weingriin, Kraków, Gro: 
ble 19. 3 
  

SPRZEDAJE SIĘ SKLEP spożywczy, AT: 
chanielska 10. 

  

W KOLONII WILEŃSKIEJ przy koście: 
łe sprzedaje się dom z ogrodem owocowym 

informacje: Kolonia, ul. Krańcowa 12. 

  

FORTEPIAN nieduży pierwszorzędnej 7a 
granicznej marki, w dobrym stanie sprzńć: 
dam za 550 zł; lub nieco gorszy za 250 zł. 
Krakowska 34 — 1. 

  

SPRZEDAJĘ KANARKI Harceńskie, na- 
grodzone złotym medalem. J. Strumiłło. 
Wilno, ul. Nadleśna 105. 

  

Jerzy Mariusz Taylor 

  

Poez. seans. o 4-ej, w niedz. i św. o Żeej. 

  

KAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAJ 

P A S 
INTELIGENTNA młoda osoba potrzebna 

do prowadzenia domu jednej osoby. Ad- 
res w Administracji. 

  

SIOSTRA (b. studentka medycyny), za- 
strzyki, bańki, masaż, kateteryzacja. Przyj- 
muje dyżury. Wilno, ul. Portowa 6 m. 1, 
N. Kreniowa. і 

INTELIGENTNA młoda gospodyni z dob 
rym gotowaniem poszukuje pracy od zaraz, 
ul Tomasza Zana 17—6 od 4—5. 

CHRZEŚCIJAŃSKA firma poszukuje agen- 
tów do sprzedaży narzędzi domowo-rolni- 
czych po wsiach. Wysoki zarobek zapew- 
niony. Zgłoszenia: Lwów 23, skrytka 5. 

AGENTÓW(KI) zdolnych, wymownych 
na najlepszych warunkach poszukuje Polski 
Zakład Portretowy „PATRIA“ Kielce, skrz. 
pocztowa 291. 

  

BIURO POŚREDNICTWA PRACY przy 
Wileńsko Nowogródzkiej Izbie Lekarskiej 
ogłasza konkurs na stanowisko lekarza la- 
ryngologa w Szkol. Przychodni Lekars. 
Centr. Op. Rodzicielskich w Wilnie. Bliższe 
informacje oraz składanie podań w Kance- 
larii Izby Lekarskiej do dnia 20 bm. 

KAAAAAAAAA AAAA AAAAAAAAŁAŁAAAAAAAAAAAŁAGAAK 

Nauka i Wychowanie 
YYYYYTYVYVYYYYYWYPYYYYYYYYYYVYYVYYVYTTYTYY 

KURSY PISANIA NA MASZYNACH Wilno, 
Wileńska 32. — Zapisy trwają. 

  

RUTYNOWANY korepetytor-student U. 
S. B. udziela lekcyj na najdogodniejszych 
warunkach. Specjalność: fizyka, matematy: 
ka, chemia. Adres: ul. Drueta 8 — 4 od 8: 
14 — 20. 

85 — Ale przecież mógłby pan przedtem napełnić 

  

„KURJER” (4623). 

PAN Początek o godz. 2-ej. Najwytwornieisza gwiazda ekranów 

Joam CERAWE ©QERED 
i znakomity aktor SPENCER TRACY odnieśli wspaniały sukces w najlepszym z dotych- 
czasowych 
ichfilmów BB M 8 D E L K As 

UWAGA! Zainteresu'cie się konkursem 
filmu „Modelka”*. Wiele cennych nagród 

  

Ostatni dzień 

Początek o 2 Kino BBRARS W CIENIU KRZYŻA 
Jutro premiera Film jeszcze leps'y aniżeli „Buffalo Bili* 

99 CHG ść Epopea 
„Czarnego Legionu" 

  

Chrześcijańskie kino Wielki dramat sensacyjno-obycźajowy wg pow Marczyńskiego 

SWIATOWID | Kobiety nad przepaścią 
Film ten poświęcony tysiącom shańbionych dziewcząt. W rolach gł.: Nora Ney, Bogda, 

Andrzejewska, Wiszniewska, Brodzisz, Sfępowski, Samborski, Żabczyński i inni 
Uprasza się o przybywanie na początki s.: 4—6—8—10, w niedzielę i święta od godz. 1-e 

BAAAAAAAAAAAAAAAA4A, AAAAAAAAAAAA 

Stolpecki 
VVVYVVVVYVVYTYVVVVTVYVYVYTVYT! 

KOMUNALNA KASA OSZCZĘDNOŚCI 
pow. stołpeckiego w Stołpcach (ul. Piłsudskie 
go 8) istnieje od roku 1yż/. Wkłady osz- 
czędnościowe wynoszą ponad 300 tys. zł. 

K. K. O. przyjmuje wkłady od 1 złotego. 

      

SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO - HANDLO- 

WA w Stołpcach, Plac Kościelny 2 tel. 71 

Sprzedaje: nawozy sztuczne, maszyny, na- 

rzędzia rolnicze i gałanterię żelazną, arty- 

kuły spożywcze, i kolonialne, nasiona zbóż, 

materiały opałowe i budowlane, mebla oraz 

prowadzi komisową hurtownię soli. 

Skupuje: — zboże wszelkich r "zoiów 

oraz trzodę chlewną. 

  

ARAAABAŁAŁÓŁAŁAŃ, AAAAAAAAAAAAL 
= - = 

Nieświeskie 
WYYYVVYVVYVYVYV" 

  

Powiatowa Spółdzielnia Rolniczo - Han- 

dlowa z odpow. udziałami w Nieświeżu, tel. 

99. ddziały: w Klecku i Snowie. Zakupuje: 

wszelkie ziemiopłody — trzodę chlewną — 

bydło. Sprzedaje: maszyny i narzędzia rol- 

nicze — nawozy sztuczne — artykuły — bu- 

dowlane. 

  

Komunalna Kasa Oszczędności pow. nie- 

świeskiego w Nieświeżu, przyjmuje wkłady 

od 1 złotego. 
  

CHRZEŚCIJAŃSKI BANK LUDOWY w 
Nieświeżu jest najstarszą instytucją kredy- 
tową w powiecie. Wydaje pożyczki człon- 
kom, przyjmuje wkłady od 1 złotego. 

  

Jan Giedroyć-Juraha — Aa NA 

Ka“, Nieśwież, ul. Wileńska 34. Sprzedaż 

owoców południowych i. delikatesów. 
  

ELEKTROWNIA nieświeska chcąc uprzy- 
stępnić szerokim masom ludności korzysta 
nie z prądu elektrycznego nie tylko do oś- 
wietlania ale przede wszystkim dla potrzeb 

gospodarczych i domowych wprowadziła za 

zgodą władz nadzorczych tzw. taryfę blo- 
kową, obnižającą „cenę jednostki zużytego 
prądu do 21 groszy za kilowat—godz. Celem 
szybkiego wprowadzenia w życie tej przy- 
stępnej taryfy — elektrowria w Nieświeżu 
już sprzedaje na raty po 2 złote miesięcznie, 
żelazka, kuchenki, grzejniki itp. Ułatwienia 
te niewątpliwie zachęcą szeroki ogół miesz-   kańców Nieświeża i Klecka do taniego, bez- 

  

  

LEKARZE 
DR MED. JANINA 

Piotrowicz Jurczenkowa 
ordynator szpitala Sawicz. 

Choroby skórne, weneryczne i kobiece 
ul. Jagiellońską 16 m. 6, tel. 18-66, 

Przyjmuje od 5 do 7 wiecz. 

    

DOKTOR 

Blumowicz 
choroby weneryczne, skórne i moczopłelone 
ul. Wiełką 21, tel. 921. Przyjmuje od godz. 

9—13 i 3—8. 

  

DOKTOR MED. 

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

Zamkowa 3 m. 9. 

  

DOKTÓR 

J Zeldowicz 
Choroby skėrne, wenervczne, syfilis, narzą- 
dów moczowych, od godz. ©—1 1 5—8 w. 

powrócił = 

DOKTOR 

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

Wileńska Nr 28 m. 3, tel. 277. 

  

  

DOKTÓR 
Wolfson 

Choroby skórne, weneryczne i moczo > 
płciowe Wileńska 7, tel. 10.67. Przyjmuje 

od godz. 10—12 i 5—8 wiecz. 

AKUSZERKI 
„AKUSZERKA b 

Ma Laknerowa 
przyjmuje od godz. 9 rano do godz. 7 wiecz. 
— ul. Jakuba Jasińskiego 1a—?%, róg ul. 

3-gó Maja obok Sądu. 

      

AKUSZERKA 

Zofia Malewska-Kubiūska 
z dlugoletnią praktyą 

przyjmuje codziennie 

ul. Połocka Nr 1 m. 2. 
  

AKUSZERKA 

M Brzezina 
masaż leczniczy 1 elektryzacja. Ul. Grodz- 
ka Nr. 27 (Zwierzyniec). 

drobniejsze 

  
drgnienie powierzchni 

  

„AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, 

LOKALE 
VVYYYYYY 

LOKAL 4-pokojowy na biuro — wolny 
od 1 stycznia 1939 r. przy ul. Miekiewicza 
Nr 12. O warunkach dowiedzieć się w cu: 
kierni B. Sztralla. 

    

«2 POKOJE z wygodami, używalnością 

kuchni i obsługą, w centrum miasta. Adres 
w Redakcji. 

  

POKÓJ 1 piętro front, Zygmuntowska 
22 m. 3. 

ROŽNE 
ТРАЛЛ 

PRALNIA BERLINSKA, W. Pohulanka 5; 

znižyla ceny: kołnierzyk 15 gr, koszulą 

sportowa 40 gr. 

SKÓRY surowe wszystkie skupujemy; 

FUTRA wszelkie dostarczamy — naprawia< 

my — modernizujemy. garbujemy — far< 

bujemy. Prowincja pocztą. Ilustr. Katalogi 

32, str. 25 gr. znaczkami. Przedstawicieli — 

skupujących — poszukujemy. Polska Centra- 

la Skór i Futer Sp. z 0. 0. w Poznaniu, Foż 

cha 27. 
od pr 

NAJRADYKALNIEJSZY środek dla cier= 

piących na najbardziej zastarzałą i najwię: 
kszą PRZEPUKLINĘ, gdy nawet operacja 

i opaski różnych zagraniczr ych specjalistów 

nie pomogły oraz wszelkie fałszywe wyna- 

lazki nie poskutkowały usuwa jedynie spe- 

cjalista z długoletnią praktyką dła cierpią- 

cych na rupturę za pomocą mojego opten- 

towanego bandaża Nr 12%, który przynosi 
prawdziwą pomoc mężczyznom i kobietom. 
S. KON, Warszawa, Sosnowa 13. PROSPE- 
KTY na żądanie bezpłatnie. Przestrzega! 
przed naśladownictwem mojego środka przez* 

fałszywych specjalistów. Kto zupełnie już 

stracił nadzieję, znajdzie u mnie prawdzi: 
wą pomoc. 
> 

POŻYCZKĘ 3000 lub wspólnika do chrześ 

cijańskiego magazynu wykwintnej Konfekcji 

damskiej, poszukuje. Oferty pod „Salon“, 
„Kurjer Wileński" Baranowicze, Ułańska 4. 

W. GIERWIATOWSKI — skład fortepia+ 
nów, został przeniesiony z ul. Wileńskiej 25 
na ul. Mostową Nr 9 m. 14 w Wilnie. Skład 

posiada wielki wybór instrumentów pierw- 

szorzędnych fabryk krajowych i zagranicz: 

nych. Firma chrześcijańska istnieje od roku 

1835. 
— 

POSZUKUJĘ przedsiębiorcy lub wspólni: 

Ka z kapitałem od 4—5 tysięcy zł. O wa: 

runkach dowiedzieć się ul. Zawalna 24—16, 

tel. 22-73. S 
Z 

Dnia 2 listopada rb. zgubiono na Cmen+ 

tarzu Rossa przy grobach Janiszewskich na 

wzgórzu prawej alei ślubną obrączkę z da: 
tą 4/VII 27 r. Uczciwego znalezcę proszę 
o łaskawe odniesienie za wynagrodzeniejfi 
pod adresem ul. Konarskiego 18—?2 dla M D. 

FIRMA „GALMAĆ niniejszynt unieważnia 

zgubione weksle: Wystawca: O. Gordon i H. 
Remigolski, Wylno, Niemiecka 21, na sumę 
zt 200, pł. 20 kwietnia 1939 r. i na zł 227 
gr 35 pł 30 kwietnia 1939 r. na zlecenie 
firmy A. Flakowicz i S ka Kalisz oraz weks 

le: wystawca M. Fryszberg, Równe, ul. 3 

Maja Nr 123 pł. 30 lipca 1939 r. na sumę 
zł 93 gr 50 i 31 sierpnia 1939 r. na sumę 

zł 100. 
NL 

DRZEWKA OWOCOWE, krzaki porze- 

czek i agrestu sprzedaje St. Herman. Anto- 

kol, ul. Senatorska 9. 

  

  
  

  

  

niewidzialnego 

Czciciele Wotana 
— Zabawa w chowanego? — śmiał się Alfred. — 

Dobrze, dobrze! Zaraz panią pochwycę. Jak to dobrze, 
že zdążyłem odebrać pani moją maszynkę. Napełnię 
ją benzyną i rozwidnię podziemie. Wyręczę w ten spo- 
sób wszystkie czary. Kwiat paproci może się nie fa- 
tygować. 

„ Umilkł i cisza trwała tak długo, że: Anka zanie- 
pokoiła się trochę. 

— (zy nie może pan znaleźć buteleczki z ben- 
zyną? 
„— Jest w. kieszeni marynarki — odkrzyknął we- 

soto. — A ja stoję właśnie przy tej pięknej części mo- 
jego stroju. Tylko, tylko namyślam się jeszcze... 

  

— Nad czym? 
— Jak zawsze nad rzeczą bardzo niezwykłą — 

odpowiedział żartobliwym tonem. — Sama pani po- 
wiedziała przecież, że dziś mamy świętojańską noc, 
więc... 

_— Więc co? — roześmiała się podchodząc bliżej 
4 kierując się dźwiękiem jego głosu. 

— A zatem tradycja wymaga, aby się wykąpać. 
Dziewczyna roześmiała się głośno. 
— (0, w tej lodowatej wodzie? Ależ pan jest na- 

prawdę szalony. 
W odpowiedzi zabrzmiał równie wesoły Śmiech. 
— Już po raz drugi obdarza mnie pani przydom- 

kiem szalonego. Protestuję, bo tym razem przynaj- 
mniej popełniła pani pomyłkę. To wcale nie jest sza-- 
leństwo. To tylko systematyczność. Muszę jeszcze coś 
uszczknąć z tego zatopionego skarbu. Intryguje mnie 
mianowicie okuta skrzynia   

maszynkę i zapalić. Ja bym poświeciła i miałby pan 
ułatwione "poszukiwania — tłumaczyła jak mogła, 
czując jakieś niewyraźne obawy. 

I znowu usłyszała jego Śmiech, tym razem jed- 
nak już z większej odłegłości, z czego wywnioskowała 
z pewnym niezadowoleniem, że Alfred oddalił się. 

— Pani jest niedomyślna — mówił wesoło. — 
Brak światła to w tej chwili mój najlepszy sprzymie- 
rzeniec. Proszę mi wybaczyć, panno Anko, ale ja mu- 
szę się rozebrać, bo skrzynka, jak mi się zdaje, stoi 
dużo głębiej niż beczki ze złotem, trzeba więc chyba 
dać nurka... 

— Niech pan tego nie robi, na miłość Boską! — 
krzyknęła z przerażeniem. 

Jedyną odpowiedzią był głośny plusk. Młody 
człowiek musiał dać nurka z niezwykłą energią. 
Świadczyła o tym fontanna wody, która skropiła An- 
kę nieoczekiwanym, a przeraźliwie chłodnym desz- 
czem. Potem nastąpiła cisza, która biednej dziewczy- 
nie wydała się wiecznością, w istocie rzeczy jednak 
mogła trwać najwyżej sekuńdę lub dwie. Niebawem 
nowy plusk i głośne parskanie dowiodły, że nurek 
wydostał się już na powierzchnię. 

To napełniło ją radością. Wytężyła słuch, nie 
mogąc opanować nerwowego dreszczu w nadziei, że 
usłyszy zaraz głos Alfreda. Zamiast » głosu jednak usły- 
szała z rozpaczą nowy plusk. Nurkowi widać nie po- 
wiodło się za pierwszym razem, postanowił więc zba- 
dać głębinę po raz drugi. 

Tym razem cisza trwała znacznie dłużej, a każdy 
ułamek sekundy znowu wydawał się Ance wiecznością 
i wzmagał jej obawy. Wytężała wzrok na próżno, usi- 
łując wypatrzyć coś w głębokich nieprzeniknionych 
ciemnościach, bezskutecznie nadstawiała uszu, próbu- 
jąc pochwycić bodaj najmniejszy plusk wody, naj-   

jeziora. . 
Nic i nic. Słyszała tylko przenikliwe, żałosne piski 

nietoperzy. Krążyły widocznie jeszcze pod sklepieniem 
w poszukiwaniu swych legowisk, z których wypłoszyło 
je Światło nie istniejącej już latarki. 

I wreszcie serce dziewczyny znowu przepełniło 
się radością. Usłyszała plusk wody, a potem — o dzi- 
wo! — trzepot skrzydeł... jakby jakiś wielki ptak wy- 
chynął z głębiny i szorując całym ciałem po po- 
wierzchni na wpół leciał, na wpół płynął ku przeciw- 
ległemu brzegowi. 

Ale w ślad za tym usłyszała i głos Alfreda. 

— Gdzie pani jest, panno Anko? 
— Tu jestem! Tu — odkrzyknęła rozradowana 

przestępując niecierpliwie z nogi na nogę. — Czy pa- 
mięta pan, gdzie jest ubranie? : 

Miarowy, powtarzający się w równych odstępach 
czasu plusk wody świadczył, że nurek zbliża się coraz 
bardziej. 

— Ależ pamiętam — mówił. — Pamiętam dosko- 
nale. Znajdę wszystko po omacku. Proszę mi tylko 
powiedzieć, czy pani czasem nie ruszyła się z miejsca. 

— Nie mogłabym, choćbym chciała — roześmiała 
się. — Stoję przez cały czas jak przykuta. 

— To bardzo dobrze. Orientuję się po głosie pani, 
odnajdę już właściwą drogę do moich szatek. O, już 
je mam. ` 

Usłyszała w tej chwili jak zaszeleścił ubraniem 
o jakieś kilkanaście kroków dalej. Nie mówił zrazu 
nic, ale niebawem odezwał się znowu. 

— Nie ma pani pojęcia, co to była za głębia — 
- powiedział równym, spokojnym głosem. — Nigdy w 
życiu chyba jeszcze nie dałem takiego nurka, a i tak 
ledwie, dostałem dna. 

(D.-e.-n.). : 
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