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Święto militaryzmu sowieckiego 
Gdyby nawet państwo Stalina od 

szeregu lat nie dostarczało niezliczo- 
nej ilości namacalnych dowoduw, za 
dających kłam reklamie, wystarczy- 
łoby samego faktu z. niebywałym 
przepychem obchodzonej 23 lutego 
ćwudziestej rocznicy armii czerwo- 
nej — do stwierdzenia tej elementar- 
nej prawdy, że w Rosji Sowieckiej nie 
ma żadnego socjalizmu. 

Socjalizm i militaryzm — to prze 
cież jeszcze w nie tak dawnym ujęciu 
Lenina i stworzonej przezeń doktry- 
ny ortodoksyjnego bolszewizmu — 
ogień i woda, nawzajem wykluczają- 
ce się pojęcia, które kojarzyć i łączyć 
miogli jedynie różnego rodzaju „zdraj 
cy sprawy robotniczej i socjalizmu”, 
„agenci kapitału, reformiści, oportu- 
nišci“ itp. Marksizm zaś konsekwent 
ny, marksizm rewolucyjny,. oczysz- 
czony przez twórcę partii bolszewic- 
kiej od wszelkich oportunistycznych 
naleciałości, wymagał bezwzględnej 
wałki z militaryzmem jako „najwięk 
szym złem ludzkości' i „nieprzejedna 
nym wrogiem robotniczego ruchu so- 
cjalistycznego*. Ustrój społeczności 
socjalistycznej, taki, jak go malowa- 
M nie tylko Lenin, ale i jego nauczy- 
ciele Marks—Engels, wykluczał sta- 
łą armię z jej hierarchicznie uszere- 
gowanym korpusem oficerskim, z jej 
dyscypliną wojskową itp. W. społe- 
czeństwie socjalistycznym w najgor- 
szym wypadku miała istnieć milicja 
ludowa i to przez krótki okres, zanim 
ludzie przyzwyczają się do przestrze- 
gania elementarnych reguł współży- 
tia. W razie zaś napaści wojennych, 
marzono o koncepcji uzbrojonego na 
rodu, nigdy natomiast o stałej armii 
— tym uosobieniu militaryzmu. 

Ironia jednak losu chciała, że wła 
śnie partia Lenina, partia nieprzejed 
nanych antymilitarystów, już niez- 
włocznie po zdobyciu władzy państ- 
wowej musiała pod naciskiem konie- 
tzności życiowych wyrzec się swych, 
jeszcze niedawno głoszonych koncep 
cji antymilitarystycznych i w począt 
Ku 1918 roku wydać dekret o tworze 
niu stałej, t. zw. robotniczo-włościań- 
skiej armii czerwonej, mając”j słu- 
Żyć walce z wrogami wewnętrznymi i 
zewnętrzymi. 

Ale o ile w okresie tworzenia ar- 
mii sowieckiej leninowski „wyłom mi 
litarystyczny* był przez samyci: bol- 
srewików traktowany, jako „zło ko- 
rieczne*, jako „chwilowe odchylenie 
od zasad socjalizmu”, które miało 
niezwłocznie zniknąć po zwycięstwie, 
wydawało się wówczas, tak bliskiej re 
wolucji w skali międzynarodowej — 
to dzisiaj, kiedy już w Moskwie has- 
ło rewolucji międzynarodowej jest 
traktowane jako proces, którego nikt 
poważnie nie bierze, militaryzm stał 
się nie tylko integralną częścią państ- 
wowej doktryny sowieckiej, ale pod- 
stawowym postulatem, dookoła któ- 
rego obraca się całe t. zw. budownic-   

two socjalistyczne. Hasło „wszystko 
dla armii* nigdzie bodajże poza Japo 
nią i Rzeszą Hitlera nie jest tak z bez 
względną konsekwencją realizowane 
jak w państwie Stalina. I dzisiaj po 
20 latach ustroju bulszewiekiego, tak 
jak w wyniku realizacji dwóch 
stalinowskich pięciolatek, został we- 
dług oficjalnych zapewnień sowiec- 
kich zbudowany socjalizm, bez prze 
sady można powiedzieć, że państwo 
Sialina jest najbardziej militarystycz 
nym państwem na świecie. 

Stała półtoramilionowa armia Wo 
roszyłowa i ćwierć milionowe wojs- 
ko Jeżowa, nie licząc różnych milita- 
ryzowanych organizacyj, jak wielo- 

milionowy Osowiachim — to prze- 

cież są siły zbrojne, jakich w czasie 

pokojowym nie posiada żadne pań- 
stwo na Świecie. A trzeba powiedzieć, 
że to nie jest ostatnie słowo milita- 
ryzmu sowieckiego. Właśnie, w ostat 
nich paru miesięcach miarodajne 
czynniki sowieckie ze Stalinem na 
czele zapowiedziały zwiększenie so- 
wieckich sił zbrojnych oraz zwiększe 
nie zbrojeń lądowych, morskich i po 
wietrznych. W swym liście do kom 
somolca Iwanowa, który wywołał 
szereg niedorzecznych komentarzy 
w prasie zagranicznej, a który miał 
przede wszystkim na celu usprawie- 
dliwienie w oczach wygłodniałych 
własnych obywateli i proletariatu za 
granicznego szalonych zbrojeń so- 
wieckich, Stalin między innymi pisał: 
„należy ze wszechmiar umocnić i spo 
tęgować naszą Armię Czerwoną, Flo- 
tę Czerwoną, Awiację Czerwoną, Oso 
wiachim. Należy cały nasz naród 
trzymać w stanie gotowości mobiliza- 
cyjnej w obliczu napaści wojennej, 
żeby żaden „przypadek* i żaden pod 
stę: naszych wrogów zewnętrznych 

nie mogły zaskoczyć nas niespodzia 
nie“. 

I aczkolwiek w swej agresywnej, 
pełnej panicznego strachu i histerii 
mowie, wygłoszonej z powodu 20 
rocznicy armii w dniu 23 lutego, mar 
szałek Woroszyłow zastrzegł się, že 

Rosja Sowiecka nie bierze udziału w 
szalonym wyścigu zbrojeń, który dziś 

ogarnął cały świat, tem niemniej jed 
nak musiał on przyznać, że „partia 
bolszewicka, rząd i generalny Stalin 
robią wszystko, by armia i marynar- 
ka sowiecka nie były gorsze, niż ar- 
mie i marynarki naszych sąsiadów*. 
I że w przyszłości będzie robione 
wszystko, by „nasza armia i mary- 
narka nieustannie otrzymywały wy- 
soką technikę bojową, by siły zbroj- 
ne socjalizmu były najbardziej potęż- 
te, najbardziej zmaszynowane* itd. 

Militaryzm sowiecki jednak, w swym 
niepohamowanym rozwoju „„socjali- 
stycznym* pod kierownictwem Stali- 

na, w ub. roku doznał niebywałej klę 
ski. Stalin bowiem, dążąc do ugrunto- 
wania swej władzy osobistej musiał 
wejść w kolizję nie tylko z własną par 
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tią, ale również z tak troskliwie przez 
szereg lat rozbudowywaną armią, ze 
strony której groziło mu największe 
niebezpieczeństwo. To też po przepro- 
wadzeniu krwawej czystki w partii, 
GPU i innych resortach, dyktator z 
całą bezwzględnością w czerwcu 1937 
r. rzucił się na armię. Walka z armią 
pociągnęła za sobą, nie tylko unicest- 
wienie 8 najwybitniejszych generałów 
sowieckich z marszałkiem Tuchaczew 
skim na czele, ale również krwawe i 
bezlitosne zgładzenie setek kadrowych 
oficerów wszystkich rodzajów broni. 

W jakim stopniu zostały przez 
Stalina wyniszczone fachowe kadry 
armii sowieckiej, świadczy fakt, że 
po prawie rocznej czystce szeregów 
oficerskich władze sowieckie w celu 
obsadzenia stanowisk w armii są zmu 
szone awansować młodych lejtenan- 
tów nie tylko do rangi majorów, 
lecz i pułkowników. Urząd zaš wy-   

szkolenia bojowego, przy Ludowym 
Komisariacie Obrony, jak pisze „Kras 
naja Zwiezda” z 21 lutego, od przesz- 
ło pół roku nie znajduje odpowiednie- 
go naczelnika i jego zastępcy. Sowiee 
cy zaś generałowie, którzy tam są 
przysyłani, okazują się albo łajdaka- 
mi i pijakami, albo „wrogami naro- 
du*. Także szereg podobnych faktów 
rzuca niezmiernie charakterystycz- 
ne Światło na armię sowiecką. 

Błędnym jednak byłoby wyciąga- 
nie z teko wniosku, że militaryzm so- 
wiecki to kolos na glinianych nogach. 
Fachowcy twierdzą, że ostatnie rany 

armia sowiecka zagoić może w dość 
szybkim czasie, wysuwając na miejs- 
ce zgładzonych wodzów nowe, młode 
siły. 

Dziś natomiast, władza sowiecka 
ze Stalinem na czele robi wszystko 
ażeby podporządkowaną sobie armię 
wzmocnić i po likwidacji jej najwy 

bitniejszych a niepewnych przywód- 
ców zapewnić sobie przyjaźń i popar 
cie ze strony nowych. Urządzony z 
wielką okazałością obchód 20 roczni- 
cy armii, któremu zupełnie świadomie 
nadano charakter święta narodowego, 
jest wyraźnym tego dowodem. Z oka- 
zji bowiem tej rocznicy, odznaczono 
ponad 25.000 oficerów specjalnym 
orderem jubileuszowym oraz nadano 
około 1500 orderów Lenina, Czerwo- 
nego Sztandaru itd. 

Czy jednak święto militaryzmu so- 
wieckiego, tak suto skropione desz 
czem orderowym, stanie się dniem po- 
jednania pomiędzy Stalinem a armią 
sowiecką — nie sposób powiedzieć. 
Tak samo, jak nie sposób powiedzieć, 
jakie niespodzianki _ przygotowuje 
światu, a przede wszystkiem sąsiadom, 
zmilitaryzowana i uzbrojona od stóp 
do głowy „socjalistyczna* Rosja So- 
wiecka. | Zet. 

Senat francuski odrzuca żądania 
związków zawodowych 

PARYŻ. (Pat). Senat w ciągu dzi 
siejszego dnia prowadził obrady nad 
dwiema ustawami wchodzącymi w 
skład kompleksu ustaw o t. zw. ko- 
dcksie pracy. Plenum senatu poparło 
stanowisko komisji, która wprowa- 
dziło daleko idące zmiany i popraw- 
ki do projektów uchwalonych przez 
Izkę, utrącając cały szereg postano- 
wień, które włączone zostały do u- 
sławy na kategoryczne żądanie Ge- 
neralnej Konfederacji Pracy i stron- 
nietw lewicowych. Ogromna więk- 
szość senatu łącznie z senatorami ra 
dykalnymi wystąpiła przeciwko tym 
postanowieniem, wprowadzonym 
przez związki zawodowe, stając za- 
sadniczo na stanowisku nieprzychyl- 
nym wobee całej linii wytycznej tych 
projektów.   

Obrady senatu prawdopodobnie 
przeciągną się przez niedzielę i dwie 
pierwsze ustawy, które są specjalnie 
pilne ze względu na to, że mają zastą 
pić dotychczasową ustawę prowizo- 
ryczną, wygasającą od 1 marca, po- 
wrócą w poniedziałek do izbl i w 
przeciągu poniedziałku będą prawdo 
podobnie kiikakrotnie przechodziły z 
izby do senatu i odwrotnie dia wy- 

nalezienia kompromisu. 
W kuluarach parlamentarnych wy 

rażają przekonanie, że bez kategory- 
cznej interwencji rządu i postawienia 
przez rząd sprawy zaufania kompro 
mis będzie niemal niemożliwy: Posta 
wienie zaś sprawy zaufania przy tej 
sprawie, czy w senacie, czy w Izbie, 
może wywołać poważne komplikacje 
i niespodzianki. 

Anglia nie chce się ancażować 
w sprawy austriacke-niemieckie 

LONDYN (Pat) Korespondent P. 
A. T. dowiaduje się, że w piątek wie 
czerem ambasador brytyjski w Pary 

žu doręczył premierowi Chautemps 
list od premiera Chamberlaina. 

Należy przypomnieć, że ambasa- 
dor Corbin złożył 18 lutego b. r. min. 
Edenowi wizytę i pozostawił mu me- 
moriał, w którym rząd francuski 
czynił konkretną propozycję podję- 
cia przez Wielką Brytanię i Francję 
wspólnych kroków w Wiedniu i w 
Berlinie w związku z rozmowami Hit 
lera i Schuschnigga w Berchtesgaden. 

Rząd francuski proponował wów 
czas udzielić Schuschniggowi zapew- 

Polowanie reprezentacyjne w Białowieży 

  Pan Prszydent Rzeczypospolitej i Jego gość marszałek Goering w drodze na po- Marszałek Goering przed 

lowanie w Puszczy Białowieskiej.   upoicwaną 
przez siebie zwierzyną w dniu 24 bm.   

nienia o gotowości Wielkiej Brytanji 
i Francji udzielenia Austrii pomocy 
finansowej i gospodarczej, oraz pod 
kreślenia w Berlinie, że Wielka Bry 
tania i Francja w dalszym ciągu za- 
interesowane są w utrzymaniu nie- 
podległości Austrii. 

Udzielenie premierowi Chautemps 
zapewnień na piśmie uważane było w 
Londynie za konieczne, aby popra- 
wić przykre wrażenie wywołane w 
Paryżu w skutek faktu, że Wielka 
Brytania nie uprzedziła Francji o za 
miarze wznowienia rokowań z Wło- 
chami. 

St'tek angielski 

ostrzelany przez 

nowsfsńców 
BARCELONA. (Pat.) Donoszą oficjal- 

nie w czasie wczorajszego bombardowa- 

nia Sagonty przez samoloty powsłańcze, 

odniosło rany 3 członków załogi ang'el- 

skieg statku „Bremsen”. Jeden z rannych 
walczy ze śmiercią. 

W ciągu wczorajszego popołudnia 2 

wodno-samoloty powstańcze bombardowa 

ły i sirzeliwały z karabinów maszynowych 

miejscowości Ilizos i Blennas na wybrzeżu 

Katalońskim. 

ЕНОБСМИЧНИЛИНЫ 

Jeremi Wasiutyński 

„Wiadomości 
WARSZAWA (Pat). Nagrodę lite- 

racką za roku 1937 „Wiadomości Li- 

terackich* jury zebrane w dniu 26 b. 

  
  

Zgon generała Maxymowicz 
Raczyńskiego 

  

Wczoraj zmarł nagle w Berlinie dowódca 
polskiej broni pancernej gen. Maxymo- 
wicz-Raczyński, bawiący w stolicy Rzeszy 
z wycieczką na wystawę samochodową. 
Na zdjęciu — podobizna zmarłego ge- 

nerała, 

P:emier Goering 
powrócił do Berlina 
BIAŁOWIEŻA (Pat) Premier i 

feldmarszałek Goering wyjechał. w 

piątek wieczorem z Białowieży, uda-* 

jąc się do Berlina. ы ы 

Se!m się zbierze 
3 marca r. b. 

WARSZAWA (Pat) Plenarne posie 

dzenie sejmu wyznaczono na dzień 3 

marca na godz. 10-tą. Porządek dzien 

ny obrad nie został jeszcze ustalony. 

Mobilizacja naredowa 

Mandžukuo 
TOKIO. (Pał.) Agencja Domei donosi 

z Hsinkingu, że mobilizacja narodowa 

Mandżukuo zosłała ogłoszona w formie 

rozkazu cesarza. Rozkaz został zredago- 

wany w tych samych słowach, co tekst 

projektu ustawy o mobilizcaji narodowej, 

dyskutowanej obecnie w parlamencie ja 
pońskim. Akt mobilizacji Mandżukuo prze 

widuje upoważnienie rządu do rozciąg- 

nięcia, w razie wojny, lub konfliktu zbroj- 
nego, kontroli nad eksploatacją wszyst- 

kich bogaciw narodowych, 
        

otrzymał nagrodę 
Literackich” 

m. przyznało p. Jeremiemu Wasiu- 
tyńskiemu za monografię p. t. „Ko 
pernik“. E - 
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Komisja Budżetowa Senatu 
uchwaliła ustawę skarkową na rok 1938-39 

WARSZAWA. (Paf.) Komisja Budżefo- 
wa Senatu rozpatrywała dziś projekt usta 
wy skarbowej. Referował ustawę sen. Ros- 
iworowski. Po dłuższej dyskusji oraz prze- 
mówieniu wicepremiera Kwiatkowskiego | 
min. Poniatowskiego ustawa skarbowa zo- 
stała przyjęła wraz z preliminarzem bu- 
dżetowym jednogłośnie. 

Spośród zgłoszonych rezolucyj Komi- 
sja przyjęła podaną wyżej rezolucję sen. 
Rdułłowskiego w sprawie planów użytko- 
wania lasów państwowych, Prócz fego zo- 
słały przyjęte rezolucje sen. Jaroszewiczo 
wej w sprawie wysiłku rządu w celu obni- 
żenia ceny cukru, sen. Leszczyńskiego w 
sprawie uporządkowania długów  rolni- 
czych oraz w sprawie wzmożenia działal- 

ności ministerstwa rolnictwa w kierunku 
podniesienia produkcji rolnej i zapewnie- 
nia opłacalności warsztatów rolnych, sen. 
Petrażyckiego dotyczącą programów nau 
czania w uniwersytetach ludowych, sen. 
Evesta zmierzającą do wydania odpowied 
nich zarządzeń, by strajk w warsztatach 
pracy był wynikiem jedynie bezprośed- 
niego i tajnego głosowania  pracowni- 
ków. 

Sen. Gołuchowski  podłrzymał jako 
wniosek mniejszości rezolucję sen, Bispin- 
ga, wzywającą rząd do wyzyskania przy- 
szłych możliwości budżetowych na pod- 
niesienie budżełu funduszu kuliury naro- 
dowej Józefa Piłsudskiego do kwofy 2 
milionów złotych. 

Dziś odsłonięcie tabiicy 
ku czci Ruszczyca w Warszawie 

WARSZAWA (Pat). W niedzielę 
dnia 27 bm. o godz. 12.30 odbędzie 
się uroczyste odsłonięcie tablicy pa- 
miątkowej ku czci Ferdynanda Ru- 
szczyca przed domem w Alejąch U- 
jazdowskich 19 róg ulicy Szopena. 
gózie zmarły artysta zamieszkiwał w 
toku 1904. 

Tablicę wykonaną przez miejską 
$zkołą sztuk zdobniczych w Warsza 

wie pod kierownictwem prof. Bohda 
nowicza ufundował komitet stołecz- 
ny uczczenia pamięci Ruszczyca pod 

, przewodnietwem marszałka Senatu 
Aleksandra Prystora, który też doko 
na odsłonięcia tablicy. Przemówienie 
okolicznościowe wygłosi rektor Aka- 
demii Sztuk Pięknych Wojciech Ja- 
strzębski, który przekaże tablicę pod 
opiekę zarządowi miasta. 

  

WSZYSTKIM, KTÓRZY ZŁOŻYLI MI ŻYCZENIA 
DNIA 14.1. 1938 R. Z OKRZJI MEGO JUBILEUSZU, 
SKŁADAM TĄ DROGĄ SERDECZNE PODZIĘKOWANIA 

ROMAN MIŁKOWSKI 
DYREKTOR K. K. O. W WILNIE   

Na dwa fronty 
Niemcy doradcami i instruktorami 

armii chińskiej 
HANKOU. (Pat.j Od 

oblegały tu pogłoski, że 
niemiecka, działający przy rządzie chiń- 
skim zostanie odwołana w związku z uz- 
naniem przez Rzeszę Mandżukuo, Jak do- 
noszą, misja niemiecka dofychczas urzę- 

pewnego czasu | duje pod kierownictwem gen. von Fal- 
wojskowa misja | kenhausena. W skład misji niemieckiej 

wchodzą oficerowie, którzy pełnią funk- 
cję Instruktorów I doradców technicznych 
armii chińskiej, 

Bitwa 68 samolotów 
Nealot japoński 

SZANGHAJ, (Pat.j Agencja Domel do- 
nosi, że Japońskie lofnicfwo morskie do. 
konało nalotu 18 samolofów na Klangsl- 
Nanczang, podczas kiórego doszło do 
walki powietrznej z 50 samolofami chiń. 

sklmi. Strącono 37 samolot. chińskich przy 
czym Japończycy stracili tylko 2 samolo. 
ty. Inna grupa Japońskich wodno-samo- 
lotów bambardowała lotniska w prowin- 
cjach Klangsi, Czeklong I Fukłen. 

ten, Perhing umierający 
NOWY JORK. (Pat.) Stan zdrowia gen. czego zastosowano flen. Z San Antonlo 

Pershinga, b. nacz. d-cy wojsk amerykań- | w Texas, na polecenie Deparłamenlu Woj 
skich we Francji w czasie w. wojny, uległ ny, przybył do łoża chorego dowódca 8 
pogorszeniu. Chory generał osłabł, wobec | korpusu armii, gen, Herbert Bress, 
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Wyniki polskich 
narciarzy w Lshti 
LAHTI. (Pat. Na mistrzostwach narciar 

skich świała w Lahfi rozegrany zosłał w 
sobofę bieg na 18 km otwarty i do kom- 
binacyj. 

Bieg ten zakończył się zdecydowanym 
zwycięstwem Finów i Szwedów nad Nor- 
wegami. Narciarze norwescy zajęli zaled- 
wie 8 i 23 miejsce, 

Z zawodników środkowo-europejskich 
najlepszy wynik uzyskał Włoch Demec, 
klasyfikując się na 34 miejscu. 

Z Polaków najlepsze miejsce uzyskał 
Nowacki — 72 za trzema Włochami i Ju- 
gosłowianinem, _ Nowacki wyprzedził 
wszystkich Niemców, Czechów, Szwajca» 
rów, Austriaków, Estończyków i Japończy 

minuty lepszy od najlepszego Niemca. 
Drugi z Polaków Karpiel zajął 112 miejs- 
ce, Wnuk był 150, Wawryko 166, a Sta- 

nisław Marusarz 171,   

  

Tajemnica 
NIGDY | 

NIE STARZEJĄCEJ 
SIĘ kobiety 

Jleż ma ona lał 25czy40? 

       

A"! jednej zmarszczki w wieku 45-ciu lat! Gład- 
ka, jasna, nieskazitelna cera młodej dziew- 
tyl Robi to wrażenie cudu, ma jednak nau- 

we uzasadnienie, Jest to cudowne działanie 
Biocelu”, zdumiewającego wynalazku Profesora 

Uniwersytetu Wiedeńskiego D-ra Steiskal. Biocel 
jest to cenny, naturalny, odmładzający składnik, 
niezbędny dla każdej gładkiej, nie pomarszczo. 
nej skóry, Wchodzi on obecnie w skład Kremu 
Tokalon koloru różowego, spreparowanego wed- 
tug oryginalnego, CE przepisu znako= 
mitego paryskiego Kremu Tokalon. Odżywia 
i odmładza skórę podczas snu. Budzi się Pani 
młodsza z każdym rankiem. Zmarszczki są муе 
Ёпа:опе. W dzień natomiast należy stosować 
dżywczy Krem Tokalon koloru białego (nie 

tłusty), Rozpuszcza wągry i usuwa wszelkie 
wady cery. Odmłódź się o dziesięć lat i po- 
zostań młoda! Połóż kres zwiotczałym mięśniom 
twarzy! Pozbądź się nieczystej, zwiędłej cery] 
Odzyskaj jasne, jędrne policzki i delikatną uradę 
dziewczęcych Tai Będziesz zachwycona cudow- 
nym działaniem obu Odżywczych Kremów To- 
kalon. W przeciwnym razie chętnie zwrócimy 
Pani pieniądzie. 

cz 
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wykonują tylko 

ZAKŁADY GRAFICZNE „ZNICZ” 
WILNO, BISKUPA BARDURSKIEGO 4, TEL. 3-49 

WAJESTETYCZNIEJ 

NAJSZYBCIEJ 

NAJDOKŁADNIEJ 

TANIEJ 

        

ków. Czas Nowackiego był prawie o 2 |   

  

Ich ćreje w Soestdyk 

  
Mamy okazję zreprodukować dzisiai Czyielnkom „Kurjera” pierwsze, jakie została 
w fych dniach zrobione, zdjęcie ks. Juliany, ks. Bernarda i ks. Beatricze — razeme 

  

na zamku Soestdyk 
  

  

„I což dalej...“ inwalido polski ? 
Na X Kongresie Legii inwalidów Poiskich 

Ц. 
Poprzednio mėwilem о stosunku spole- 

czeństwa i państwa do inwalidy. 

Teraz niech mi wolno będzie scharakte- 

ryzować odwrotną stronę medalu. 

Będę pisał o postulatach polskich inwali 

dów i o ich organizacji. 

Na wstępie jednak muszę z całym naci- 

skiem podnieść wysoce obywatelskie i pat- 

riotyczne stanowisko tak inwalidów pol- 

skich jak i organizacji. 

Jest bieda, wielka bieda, a nieraz nędza 

w szeregach inwalidzkich i _ uczestników 

walk o niepodległość, jest z tego powodu 

zupełnie usprawiedliwione pewne rozgory- 

czenie, ale nigdy nie wylało się ono na zew 

nątrz w formie niepożądanej. Konieczności 

państwowe zawsze znajdują pełne zrozumie 

nie w szeregach inwalidów. Czego dowodzi 

naprz. fakt, że obcięcie rent o 10 proc., 

tych mizernych rent od kilkunastu do kilku 

dziesięciu złotych lub obniżenie rabatu od 

wyrobów tytoniowych o 2—3 proc. zostało 

przyjęte bez szemrania. 

Ale gorsze jest to, że obowiązujące prze- 

pisy i ustawy inwalidzkie, nie zawsze są w 

pełni stosowane w praktyce, szczególnie, je 

Śl idzie o zatrudnienie 1 ulgi w opłatach 

szkolnych. 

Każdy rozumie, że ciężkiej fizycznej pra 

cy inwalida nie podoła w 100 proc., ale przy 

dobrej woli w każdym przedsiębiorstwie wię 

kszym, na 33 miejsc, znajdzie się taka pra 

ca, którą inwalida wykonać może bez zarzu 

tu. Teraz co do opłat szkolnych. Ustawa mó 

wi o zwalnianiu dzieci inwalidów od tych- 

że opłat. W praktyce — kuratorium (np. wi 

leńskie) wydaje okólnik (z 1 września 1934 

r. ), że należy na 10 proc. zwolnień od о- 
płat w gimnazjach dać pierwszeństwo dzie 

ciem inwalidów „niezamožnych“. Wtrącono 
ta słówko „niezamożnych*, którego nie ms 

w ustawie. Na domiar złego czynniki decy 

dujące o zwalnianiu uważają np. posiada 

nie kiosku lub renty (kilkadziesiąt zł.) — 

za stan zamożności i zwolnienie prysło. 

„Legia“ inwalidzka na Pomorzu, sforme 

wała minimalne postulaty na przyszłość 
które zapewne znajdą echo na Kongres'e 
Pomorze żąda: 1) Komisje odwoławcze win 

ny przy rozpatrywaniu związku przyczyno 
wego okaleczenia ze słażbą wojenną uznać 
za wystarczające akty szpitalne, a nie żądać 
świadków (po 18 Iatach!). 2) Skasowanie 10 
proc. potrąceń, jak mówi zresztą ustawa bu 
dżetowa, po upływie 2 lat, tj. do 1 kwietnia 

b r. 3) Przyznanie zniżek 50 proc. od bile- 

tów kolejowych według obecnej taryfy, nie, 
jak dotychczas, według starej, co daje w re 

zultacie tylko 33 proc. zniżni kol. 4) bezpłat 

nej, ogólnej pomocy lekarskiej, 5) Nadawś 
nia inwal. rolnikom osad rolniczych przy 

parcelacjach państwowych (na Pomorzu in- 
walidzi zostali pominięci). 6) Ścisłe wykony 
wanie prawa pierwszeństwa przy udzielaniu 
koncesyj monopolowych, a nie oddawanie 
tychže osobnikom, ktėrzy z obroną kraju 
nic wspėlnego nie mieli (w Wilnie nadano   

2 podhuriownie tyt. niewojskowym, nie-Po 

lakom i nieinwalid. 7) O zwoln. od podat- 
ku lokalowego za mieszkania do 3 pokoi. 8) 
Ulgi w opłatach w wyższych i średnich u- 
czelniach (dla dzieci). 

Inwalidzi armii polskiej uważają nadto 

za słuszne, by ustawodawstwo wyodrębnia- 

łe ich od inwalidów innych kategoryj. Pol- 

ska racja stanu tego wymaga. Załatwienie 

tej sprawy w najbliższej przyszłości jest ko 

niecznością państwową militarną i moral- 

ną. Budżet nie stoi na przeszkodzie, gdyż z 

rcku na rok zmniejsza się liczba inwalidów 

wcjennych. W. roku 1931/2 wydatki budże- 
towe na zaopatrzenia inwalidzkie prelimi- 
ncwano w wysokości 160.000.000 a na rok 
1037/38 już tylko na 94 milicny. 

Tych najbardziej opieki godnych inwalł 

dów grupuje Legia. Inwalidów Wojennych 

W. P. im. gen. Sowińskiego. Organizacja 

ta rośnie z roku na rok, jakkolwiek po- 

wstała ona znacznie później, niż inne, bo w 

rokn 1926 na wyraźne życzenie Marszałka 

Piłsudskiego. 

  

„Legia* wydaje miesięcznik p. n. „Front 

Inwalidzki“, 

Kompania wileńska zainicjowała założe- 

nie Spółdzielni Tytoniowej, która wielkie 
sumy wydatkuje na cele kulturalno-społecz 

ne. Wileńska „Legia* posiada nadto b.bl:o- 

*ckę liczącą kilkaset dzieł. Kompania wileń 
sFą uczestniczy we wszelkich pracach społe- 
czmo-państwowych 1 ze swoich szczupłych 
dcchodów popiera materialn'e najbiedniej- 
szych członków (zapomogi) — jako też cele 

ogólne: FON, FOM, Pomnik Marszałka Pi:- 

sudskiego, ścigacz morski itp. 

Największą troską przejmuje Zarząd Le- 

gi: to, że niskie renty wymagają koniecznie 

zatrudnienia inwalidów, a mimo istnienia w 

tym względzie ustaw o zatrudnieniu inwali 

dów uczestników walk o niepodległość w 

stosunku 1:33 pracowników — sprawa ta w 

realizacji natrafia na nieprzezwyciężone tru 

dności. Kwestia taka nie istnieje naprz. w 

państwach zachodnich i USA, gdzie renty tą, 
tak wydatne, że nie ma tam mowy o bezre' 
brciu inwalidów, ale u nas musi ona zo- 
stać rozwiązaną i to jak najszybciej w dro- 
fze intensywnego zatrudnienia tak inwali-, 
dów, jak i uczestników walk o niepodleg- 
łość w ogóle k. w. 

a Teumatycz ariretycznyć. 
 inerwobólach stosuje siętah: 
8 letki Togal. Togal stosuje się. 

s w dawkach po 2tabletki3lub 5 
Lrazy dziennie. Togal jest 
dobrym środkiem g 
tiwbólo - przynośi 
ulgę w cierpieniachi  



„KURIER“ (4375) 

Przemówienie 
generała Lucjana Żeligowskiego 

na pienum Seimu w dniu 22 b.m. podczas debaty 
nad budżetem min. rolnictwa 

Polska jest krajem wybitnie rolniczym, 
gdyż 800/0 ludności pracuje na roli, Prze- 
szło 3/4 iych rolników, to drobni rolnicy— 
chłopi. I kiedy mówimy o naszym rolnict- 
wie, to powinniśmy myśleć przede wszyst- 
kim o fych wielkich rzeszach chłopskich, 
które uprawiają ziemię i o typie gospo- 
darstw rolnych, które tam panują. Ażeby 
należycie zrozumieć ten problem musimy 
cołnąć się o 100 lat wsłecz. 

Był to okres, kiedy Polska przegrała 
ł powstanie Kościuszki i wojnę 30—31 r 
Był fo okres kiedy brzmiał głos Staszyca 
Kołłątaja, a połem Lelewela, Mochnac- 
kiego i innych, kiedy nasza emigracja roz 
siana po wszystkich państwach Europy wy 
łężała swoją myśl 1 starała się odpowie-, 
dzieć na pytanie: Dlaczego Polska licząca 
20 mil. ludności, tak łatwo dała się zwy 
ciężyć?! | dochodziła zgodnie do przeko. 
nania, że słało się to dlałego, że Polska 
nie miała uregulowanej sprawy chłop- 
skiej, 

Myśl ta nurtowała we wszystkich nie- 
mal umysłach ludzi czołowych, zwłaszcza 
zaś członków Tow. Demokratycznego, da 
Jąc wyraz w licznych uchwałach. 

Jednakże ten święty zapał słygł po 
woli, aż zarakło go zupełnie, kiedy wy- 
buchło powstanie 63 roku. Rezulłały 
dobrze są znane. Państwa zaborcze sko- 
rzystały z tego, by z wielką hipokryzją 
wziąć w swe ręce dzieło uwłaszczenia 
włościan. 

Zdawało się, że sprawa ta, choć z uj- 
та @'а naszego honoru narodowego, Jest 
załatwioną. To co mogllśmy i powinniśmy 
byli zrobić sami, zrobiły wrogle nam pań- 
stwa. 

Wielka reforma nie dała pozytywnych 
reżulłatów, gdyż zrobioną została nie 
przyjazną, a wrogą ręką, 

Chłop, aczkolwiek uwłaszczony, po- 
zosiował nadal upośledzony gospodarczo 
pod rządami państw zaborczych. 

Przyszła wojna 20 r. Chłop polski za- 
pomniał o wszystkich krzywdach | wspól 
nie z innymi warstwami wział udział w 
największym zwycięstwie, jakie Polska 
\2ос! dowództwem Marszałka Piłsudskiego 
Ibdniosła... 

Wszystko się zmieniło, 
Polska stała się wielkim I silnym pań- 

$łwem, które muszą szanować nawet naj- 
bardziej niechętni sąsiedzi. 

Polska ma silną i zdrowo moralnie ar- 
mię, co świadczy o zdrowej psychice ca- 
lego narodu, z którego ta armia pocho- 
dzi. Lecz Polska w dalszym ciągu ma na 
swoim sumieniu niezałatwioną sprawę lu- 
dową. » 

      

Kronika tygodniowa 

  

Żeromski w swym „Słowie o Bando- 
sie", mówi, że los na drogi rozwojowe 
Polski rzucił wielki kamień w postaci spra 

wy ludowej. | kamień, ten niestety dotych 
czas nie jest usunięty. 

Przypominają o tym i tragiczne wy- 
padki przeszłego roku i gospodarka, któ- 
rą prowadzimy na Kresach Wschodnich. 
I to jest najważniejszą przyczyną naszej 

niemocy. : 

Kiedy to usuniemy z naszej drogi, Pol 
ska dziesieciokrotnie urošnie w sily. Je- 
żeli nie potrafimy tego zrobić, przyszłość 
Polski musimy widzieć w czarnych ko- 
lorach, 

W 20 lat po odzyskaniu niepodległo- 
ści te wielkie zagadnienie znowu stanęło 
nam przed oczyma. | o nim właśnie na» 
leży wspomnieć przy dzisiejszym omawia- 
niu budżetu Min. Rolnictwa, gdyż mini- 
sterstwo musi być patronem tych spraw 
i wiedzieć o wszyskich prądach istnieją- 
cych w rolnictwie. Minister rolnictwa bo- 
wiem nie tylko stoi na siraży codzienne- 
go życia, lecz wskazuje drogi na przy- 
szłość, tworzy ideologię, daje impulsy 
i inicjatywę. Polityka Ministerstwa odbija 
się na całym życiu gospodarczym, dając 
dobrą lub złą krew. 

Sprawa ludowa ma dwie strony: po- 
lityczną i gospodarczą, 

O politycznej dziś nie będziemy mó- 
wili. Znalazła ona swój wyraz w tym, że 
w obecnym Sejmie jest niestety tak mało 
posłów-chłopów.  Wszysko to razem 
świadczy o tym, iż w ciągu ubiegłych 100 
łał w fej dziedzinie zaszły fak nie 
wielkie zmiany. 

Będziemy mówić o gospodarce, włat- 
nie o dziedzinie, która bezpośrednio do- 
tyczy Ministerstwa Rolnictwa. 

Zaczniemy od rodziny rolnika włościa 
nina, złożonej z kilku osób. Ta najmniej- 
sza komórka jest jednocześnie podsta- 
wową komórką organizmu życia państwo- 
wego. 

Na mocnych, zdrowych i zamożnych 
rodzinach opiera się był państwa. 

Ta komórka jest u nas zdrową morał. 
nie. Jest ona już pewnym wyrazem samo- 
rządu, ^ 

Drugą komėrką jest gromada, Jest juž 
bardziej skomplikowana. Składa się z kil- 
kunastu osiedli, liczących kilkuset miesz- 
kańców, ma paręset gospodarstw. | kiedy 
pytamy, Jaka tam Jest gospodarka, dowia- 
dujemy się ze zdumieniem, że nie ma żad 
nej, organizacja jakakolwiek nie istnieje, 
rada gromadzka jest fikcją. Że samorządu 
w ogóle nie ma. 

Bierzemy wyższy szczebel, gminę, 
która obejmuje kilkanaście tys. mieszkań 
ców i 2—3 tys. gospodarstw. I tu nie ma 
żadnej organizacji gospodarczej, nie ma 
samorządu, 

| wtedy kiedy we wszystkich cywilizo- 
wanych państwach Idea samorządu do- 

prowadzona jest do doskonałości, wtedy 

  

| WIELKANOC RZYMIE 

    

Nieómierielny „kapiłan z hozponich: 
Polesie jest, jak wiadomo, kra- 

jem biednym. Ale nie wszyscy o tym 
wiedzą. Istnieje pewne miasto na 
świecie, w którym Polesie ma dobrą 
opinię. Ba, co to dobrą! Najlepszą, 
chicagowską,  południowo-afrykańs- 
ką, złoto-diamentową? 

Jeżeli nie wiefzycie, to posłuchaj 
cie, co Express Poranny pisze o szcze 
gółach niezacnego Zacnego z ag. Wiel 
koryta na głębokim Polesiu: 

„W małej agencji zapanował nie- 
zwykły „ruch”. Kierownik agencji wy- 
robił książeczki oszczędności na nazwi 
ska: właściciel dominium Wielkoryta — 
Józef Szaflikowski, lekarz — dr Jerzy 
Rajski, inż. Julian Kędzierski, Stanisław 
Józef Batewski, książę Leon Łyszczyń- 
skl-Trojekurow, Stanisław  Szaplicki 

1 wiele Innych. 

„Genialny” pocztowiec zaaranżo- 
wał fakże inne fikcyjne transakcje. 

Fikcyjny ks. Łyszczyński-Trojeku- 
row kupli za pośrednictwem agencji 
pocztowej wielki paklet akcyj w Banku 
Polskim w Warszawie, właściciel do- 
minłum Szaflikowski sprowadzał 4 i pół 
proćeniowe listy zastawne Banku Ziem 
skiego w Poznaniu, Inni klienci kupo 
wall obligacje 4 i pół procentowej Po 

  

łyczki Wewnęfrznej, lub 5-procentowe 
Nsty zastawne m. Łodzi. 

Do Brześcia n, Bugłem, do dyrekcji 
okręgu, do centrali w Warszawie szły 
z malutkiej Wielkoryty stosy wykazów 
ł rachunków na wpłaty, wypłaty, zali- 
czenia i pobrania pocztowe, 

TYSIĄCE NA PAPIERZE 

Wszysiko to oczywiście figurowało 
fylko na papierze. W rzeczywistości 
skromny lokal agencji pocztowej w. 
Wielkorycie świecił tak, jak dawniej 
— przed przybyciem nowego kierow. 
nika — pustkami. 

Ale Kulczycki osiągnął swój cel. 
Coraz to nowe I coraz większe sumy 
pieniędzy płynęły do małej Wieł- 
koryty“. 

Panowie, panowie, bójcie się Bo- 
ga! Jakże mogliście uwierzyć, że ma 
leńka agencja pocztowa na Polesiu 
interesuje się listami zastawn. Ban- 
Ku Ziemskiego w Poznaniu, albo ta- 
kimiż miasta Łodzi! Ale mało tego 
okazuje się, że Agencja w Wielkory- 
cie sprowadzała „zegarki, wieczne pić 
ra, garnitury, futra, aparaty fotogra- 
ficzne*... dla kogo? Dla chłopów pa - 
leskich? 

  

  

u nas ta dziedzina leży odłogiem. Istnie- 
ją różne samorządy jak: samorz. miast, 
samorz. przemysłu | handlu, samorz, te- 
rytoriałny. Nie ma tylko najważniejszego 
samorządu gospodarczego gromad | 
gmin. Tu wszystko jest w rozsypce, chodzi 
samopas. Do tej dziedziny nie dotknęła 
się niestety myśl ani inicjatywa państwa 
A podatki, które na cel ten są przezna- 
czone, jak się zużytkowuje?! Idą do dy: 
spozycji przeróżnych organizacyj dobro- 
wolnych.w postaci dołacji i subsywiów, 
które służą najczęściej nie gospodarczym, 
a poliłycznym celom. 

Polska nie miała szczęścia do mini- 
strów roln. To też objęcie teki przez Min. 
Poniatowskiego, budziło największe na- 
dzieje. Na czele tego najważniejszego re 
sorłu stawał człowiek, który uchodził nie 
tylko za szczerego demokratę w dobrym 
stylu, lecz i za człowieka gruntownie zna- 
jącego największe zagadnienie: sprawę 
ludową. Niestety spotkał nas zawód. Nie 
wiem jak się stało w dziedzinie polityki 
lecz sądząc ze słów Premiera Rząd nie 
był poinformowany przez Min, Roln. o na 
strojach wsi, wiem ałoli co się stało w 
dziedzinie gospodarki. Właśnie w tym 
trzechłetnim okresie, kiedy tekę min. pia- 
słuje p. Poniatowski samorząd gromad i 
gmin został całkowicie zaniechany. Nato- 
miast w fym okresie nastąpił największy 
rozkwił organizacyj dobrowolnych. 

Przyjęło za zasadę zawsze winić Usta- 
wę Sam. 23 marca 1933 r. Trudno być jej 
zwolennikiem. Był to akt, który całkowi. 
cie przekreślał samorząd gospodarczy 
drobnych jednostek, jakimi są gminy I gro 
mady, zdając go na łaskę | niełaskę władz 
nadzorczych. Wiemy co z tego wynikło 
Jednakże ta ustawa, czyniąc starostę nie- 
mał dykłatorem gospodarczym  powiału 
nie wskazywała dróg jakimi Iść należy. 
Kropki nad „i“ posławiło Min. Rol. wy- 
suwając, subsydiując i pałronując Org. 
Dobr. 

System 'Org. Dobr, przypomina wiel- 

a as, " 

  

  

  

która wypompowuje środki ką pompę, 
z organizmu gospodarczego, najwięcej 

ubogiego, a z drugiej napompowuje tru- 
ciznę do serc ludzkich, szerząc odrazę do 
państwa. 

Ta pompa wszędzie inaczej wygląda. 
Na górze jest reprezentowaną przez lu- 
dzi osobiście uczciwych i kulturalnych, któ 
rzy walczą o wpływy polityczne, gdzie 
wchodzą w grę ambicje. Tu odbywa się 
poniekąd sport poliłyczny na wielką ska- 
lę, wałka o władzę. W środku ło dzie- 
dzina materii, to posady, subsydia, wpły- 
wy na adminisirację. Jeszcze niżej to apa 
raf wykonawczy. Scementowany silną dy- 
scypliną, wyposażony materialnie, To apa 
rat przeważnie agiłacyjny, niechętny do 
wszelkiej kontroli. Mówiąc to myślę o sło 
sunkach panujących ha Kresach Wschod- 

nich. Ę 

Młodzież. Słyszymy ciągłe utyskiwania, 
że nie ma pracy, nie ma celów w życiu, 
nie ma ideałów. Tak to prawda. Nawet 
chłopski syn, który otrzymał wykształce- 
nie nie wraca do swej zagrody, ażeby pra 
cować na swym własnym zagonie. Bo cóż 
by łam miał robić? Nie ma gospodarki 
zbiorowej, niepotrzebna jest wiedza, nie 
ma opinii, nie potrzebna inicjatywa, szko 
dliwą staje się wszelka śŚmielsza myśl. A 
więc bardzo prędko ten wykształcony 
chłop czuje się tylko zjadaczem chleba 
a nawet człowiekiem podejrzanym poli- 
tłycznie. Więc ucieka, jeżeli jest uczci- 
wym i nie chce wstąpić do Org. Dobr 
by głosić często za pieniądze i chleb po- 
fitykę sprzeczna z inferesami środowiska 
z kłórego pochodzi. 
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udziela pożyczek 
na zastaw papierów państwowych 
komunalnych i hipotecznych 
notowanych na giełdach krajowych 
oraz akcyj Banku Polskiego 

Informacje w Centrali PK O — Biuro Pożyczek Lombardowych 

oraz w Oddziałach = Działy Bankowe . 

  

Jak to, więc nie było ani jednego 
ekspedienta, ani jednego urzędnika, 
który by pomyślał „coś w tym jest, 
jak to, na Polesiu takie rzeczy kupu- 
ją, a pieniądze to skąd, z wigrów?*. 

Szkoda, że nowoczesne ofiary Zac 
nego-Kulczyńskiego nie czytały już 
rawet nie „Buntu rojstów". czy re- 
portaży Wańkowicza ale pewnego 
wierszyka w pewnym dość popular- 
nym dziele: 

„Dał dla córeczki szlachcic hołota 
dziegciu dwie beczki, grzybów wia- 
nuszek wiłsów garnuszek 1 lechę błofa”. 2 

A tu tymczasem zegarki, biżuterie, 
płyną rzeką, jak na eksport do Afry 
ki Południowej. 

* ® * 

W tej calej smutno-zabawaej ate 
rze tkwi pewien morał. Urzędnicy po 
winni znać cały kraj, w którym pracu 
ją. Powinni mieć czas na rozwój iate 
ligencji własnej. Praca w Police jast 
zbyt długa i źle zorganizowana. 
Świat zachodni żyje pod znakiem 
trzech ósemek. 8 godzin pracy, 8 go- 
dzin rozrywki, 8 godzin snu. 

W naszych warunkach dla nieu- 
przywilejowanych, a tacy właśnie naj 
częściej ekspediują towary i czeki 
istnieje / szesnaście godzin źle 
cpłaconej pracy, prowadzącej do 08 

łupienia. Pracą otępiała i mech imiez- 

na, strach przed zwróceniem uwagi 
naczalstwa, które „same wie aajle- 
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piej co robi* oto prosta droga do po- 
wodzenia agencji nowożytnego „kapi 
tana z Koepenick“. 

* # * 

Od czasu kiedy pisałem o potrze- 
kie wprowadzenia kary głównej dla 
wielkich i cynicznych defraudantów, 
skradziono już w Polsce dobrych kil 
La milionów, tych właśnie milionów, 
tak bardzo potrzebnych, tak bardzo 
rozrywanych przez inwestorów. 

Zdaje się, że jednak w końcu opi- 
nia publiczna zwróci uwagę-na strasz 

| liwe zniszczenie, jakie tego rodzaju 
wielkie afery sieją w masach ludo- 
wych. W bogatej Francji dziesięcio- 
krotnie większe Koepenickiady  sta- 
nowią materiał do anegdot. Nasza cię. 
żka walka o grosz nie uspasabia do te 
go nawet ludzi zamożnych. 

*** 

Istnieje jednak w  Koepenick'ia- 
dzie z Wielkoryty i czynnik wręcz 

fantastyczny. Któż by mógł pomyśleć 

ż: mała agencja pełeska może wywo” 

łać haussę na rynku akcyjnym w 

Warszawie: A jednak tak było. Wiel- 

koryta (warto od dziś nazywać ją 
Wielką Wielkoryta) zakupiła papie- 

rów wartościowych na całe 100 tysię- 

cy, wywołując tym, jak pisze Express 
„zwyżkę na giełdzie". Niewiełki mu- 
siał być ruch w styczniu, jeżeli Wiel- 

koryta Wiełka mogła wywrzeć 
wpływ: tak piorunujący. 

  
| kanizacji, 

  

Nasza młodzież ma przed sobą wiel- 
kie i doniosłe zadanie właśnie w dziedzi- 
nie rolnictwa, w dziedzinie sprawy ludo- 
wej. lnteligencja nasza musi iść służyć 
sołtysami, wójłami, lekarzami, weteryna- 
rzami, spółdzielcami, inżynierami. | nie 
dlatego, ażeby do naszych wiosek prze- 
nosić niezdrową kulturę miast, lecz dłate- 
go, ażeby tam przenieść wiedzę, która 
otrzymała na koszt ogółu. 

Któż lepiej, jak nie Min. Roln. cele te 
musi znać i na nie wskazywać, do nich 
zachęcać. 

Tylko zorganizowany samorząd da 
oparcie młodzieży, szerokie pole dla jej 
energii, Inicjatywy i samodzielności. One 
powiąże swą pracę z służbą dla Narodu. 
Włedy ona będzie niosła wiedzę de 
swoich gromad i gmin, a spotkają ją ja- 
ko pożytecznych I pożądanych ludzi. 

Obecnie Ministerstwo Roln.  prowa- 
dzi politykę błędną i niebezpieczną. 

| nie tylko dlatego, Że nie organizuje 
mas rolniczych, kierując ich dynamizm na 
podniesienie dobrobyłu ludności, nie 
tylko dlatego, że zużywa środki na orga- 
mizacje polityczne, dążące do niewiado- 
mych celów, lecz szczególnie dlatego, że 
w rządzie nie potrafiło wysunąć na czoło 
wiełkiego zagadnienia sprawy ludowej, 
które zamiast wejść na arenę w atmosie- 
rze powagi i życzliwości do rządu i spo- 
łeczeństwa przybiera charakter wstrząsów 
fak bolesnych i niebezpiecznych dla Na- 

rodu i Państwa. 

Sireszczam co powiedziałem: Sprawa 

łudowa, kiórej nie doceniafiśmy w żad- 

nym okresie historycznym i która stala się 

źródłem naszej niemocy obecnie stała się 

centralną. 

Sprawa ła ma dwie strony: polityczną 
i gospodarczą. Mówię o stronie gospo- 
darczej. 

Ministerstwo Roln. kierując życiem 
gospodarczym wsi zamiast skierować wy- 
siłek na tory gospodarki najmniejszych 
komórek, jakimi są gromady i gminy, da- 
ło wolną rękę organizacjom  dobro- 
wolnym a w rzeczywistości subsydiowa- 
nym i płatnym, które pochłaniając wiele 
środków, nie tylko zatamowały, lecz spa- 
czyły wielkie linie gospodarki samo- 

rządowej. 

Jedynie samorząd może podnieść do- 
brobyt mas rolniczych, uspołecznić je 
1 wychować zdrowy instynkt państwowy. 
Mam szacunek do ministra Poniatowskie- 
go, jako człowieka, lecz nie mam do nie- 
go zaufania, jako ministra rolnictwa. 
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* * * 

Jesteśmy zamęczeni formalnościa 
mi, które dybią na nas ze wszystkich 

stron. Tu meldunek, tam papierek, 
wszędzie dowód osobisty, świadectwa, 
podańko, rejestracyjka, curricułum 
vitae.. zacni przez małe „z* żyją w u- 
stawicznej trosce, czy aby nie są w 
kolizji z prawem. I napewno są. Ale 
pomimo tych gąszczy i siateczek, Zac 

roże Z mogą najspokojniej 
| buchnąć 100 tysięcy, chociażby na o- 

peracje tak fantastycznie mało praw- 
dopodobne, jak zakup biżuterii i zło- 
tych zegarków przez ubogą wioskę na 
Polesiu. I wydaje mi się, że jednak 
zacnych trzeba zostawić w spokoju, 
a zabrać się do Zacnych. Pokbłażli- 
wość dla dobrych safandułów i su- 
rowość dla niesafandułów, czy to nie 
słuszne? 

No, a inteligencja w wieku amery 
specologii, pogardv dla 

szerszego horyzontu, troszeczkę szer- 
szego, czy to mie ważna rzecz w tej 
sprawie tysiąca oszukanych speców, 
zapewne dobrych speców? 

; Sprawa małej Wiełkoryty jest waż 
tiejsza, niż się na pierwszy rzut oka 
wydaje. W tej kropelce, jak w luster- 
ku, ukazała się prawda naszego žy- 
cia, smutna prawda: ignorancja dziel 
nicowa, apatia. no i mętna woda 
(czy tylko w Wielkorycie?) przydat- 
na dla wszelkiego rodzaju rybek. 

Tyłem do Zacnych, frontem do za- 
cnych, mošcipanowie!!! 

Kazimierz Leczycki<



„KURIER“ (4375] 

K. Iakowiczėwna w Belgii 
W szeregu krajów, które miały za 

szczyt gościć u siebie naszą poetkę, 
znalazła się także Belgia, po której 
przyszła kolej na Holandię. P. K. Hła 
kowiczówna wygłasza wszędzie odczy 
ty o Polsce i o Marszałku Piłsudskim, 
zbliżając w ten sposób do nas ludy 
nam obce, a równocześnie odwiedza 
kolonie polskie i opowiada im o Pol 
sce i o sobie. 

W Belgii p. K. Iłłakowiczówna wy 
głosiła kilka odczytów dla poszczegól 
nych okręgów emigracji polskiej dla 
okręgu Limburgii odczyt odbył się w 
Waterschei, parotysięcznej kolonii 
górniczej. 

Górnikowi naszemu na emigracji 
trudno zaimponować. Sam on prze- 
szedł twardą szkołę i w tej szkole na 
uczył się nie tylko znać swoją war 
tość, ale też lekceważyć wartość in- 
nych, zwłaszcza tych, którzy przyjeż 
dżają z kraju, żeby się pokazać, po 
mówić trochę i potem odejść bez śla 
dy Nie imponuje im, że ktoś był se 
kretarzem Marszałka Piłsudskiego. Co 
tam! Górnik widział już niejednego 
ministra, a niektórzy nawet z minist 
romi. (przyjeżdżającymi z Polski) roz 

> i siedzieli przy wspólnym sto 
© 

To też zapowiedź przyjazdu wiel 
kiej poetki nie wywołała większego 
wrażenia. Jedni, drudzy wybierali się 
na odczyt, inni mieli zamiar zaprosić 
prelegentkę na swoje zebranie, w koń 
cu jednak, kiedy nadszedł wyznaczo 
ny dzień, zebrała się dość nieliczna 
grupa słuchaczy, jak na parotysięcz 
ną rzeszę rodaków z okolicy. 

Salę przy „kafejce* belgijskiej 
przybrano paru wstęgami o barwach 

polskich. Na tle wileńskiej tkaniny u- 
mieszczono portret Marszałka Piłsud 
skiego. 
„P. K. lilakowiczėwna po wejšciu 
do sali najpierw sklada przed portre 
tem Marszałka wiązankę żywych 
kwiatów i od razu zaczyna mówić: o 
sobie, o swoim dzieciństwie, o kraju, 
lat dziecinnych, o swych znajomych, 
o bohaterach Polski przedwojennej. 
potem o walkach o zachowanie pol- 
skcści, o ks. K. Butkiewiczu, zamor 
dowanym przez bolszewików, wresz 
tie o Marszałku Piłsudskim — czyta 
:we utwory. 

Rodacy z początku słuchają bar- 
dzo uprzejmie, prędko jednak spo 
strzegają, że do nich dotąd nikt tak 
nie przemawiał. Nie słyszą wznios- 
tych zdań, które już sami nauczyli się 
przy każdej okazji powtarzać. Z ust 
poetki słyszą proste zdania, każde z 
nich jest pełne treści, a każde jest 
tak piękne, że trudno się zorientować, 
kiedy autorka przechodzi od prozy 
wykładu do poezji wiersza i na od- 
wrót. Przy fragmentach legendy o ks. 
K. Butkiewicza wszystkie głowy się 
wyciągają, by lepiej każde słowo u 
chwycić, nic nie uronić. Starsze babu 
sie i młodzi mężczyźni jednakowo 

    
  

skupieni nadstawiają uszu, a gdy z | choć tak niedoścignionymi w wielko 
kolei poetka przechodzi do wierszy | $ci czy świętości swego bohaterstwa. 
o Marszałku, uszy, zda się, wyciągają 
się coraz mocniej, a wzrok na ustach 
mówiącej zawisa. 

Czar poezji polskiej, urok ślicznej 
mowy rodzinnej ogarnął wszystkich 
słuchaczy: Znikły wszelkie uprzedze- 
nia, wszelkie reminiscencje z odczy 
tów, wygłaszanych przez programo- 
wo - patriotycznych mówców. 

Ciekawy i piękny odczyt p. Iłłako 
wiczówny odniósł wielki sukces. Sa- 
mo piękno języka ujęło słuchaczy, a 
postaci bohaterów opisywanych zstą 
piły ze swych portretów i stały się dla 
słuchaczy ludźmi żywymi i bliskimi, 

Obok odczytów dla starszych p. 
K. Ilakowicz6wna wygłasza także 
pogadanki dla dzieci, na których m. 
in. recytuje swe wiersze i powiastki, 
przeznaczone dla nowych polskich 
czytanek szkolnych. Nie wszystko mo 
gły tutejsze dzieci zrozumieć, jednak 
niejednokrotnie wybuchami śmiechu 
przyjmowały bardziej przystępne 
wierszyki o brudasach, leniuchach 
czy tchórzach. 

Na zakończenie tych pogadanek 
dzieci śpiewają „pani, co pisze wier 
sze'* polskie piosenki. 

St. Stupkiewicz.   
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NA WI 
POZDROWIENIA NA KONGRES 

STR. LUDOWEGO. 

Na kongres ludowców w Krako- 
wie prześlą listy z serdecznymi życze 
niami Ignacy Paderewski i Wojciech 
Korfanty oraz cały szereg wybitnych 
osobistości z kraju, jak prof. Grabski, 
prof. Bujak, prof. Rymar i wielu in- 
nych. Z ramienia Polskiej Partii Soc- 

Brużyna Oxfordu już trenuje 
    

  

    

    
  

  

    
  

  

Widocznie mamy wiosnę za pasem, skoro wioślarze już myślą o swoich rekordach i rozpoczynają pracę, Na zdjęciu widzi- 

my, jak instruktor daje wskazówki przez megafon z łodzi mołorowej posuwającej się po Tamizie za sławnym zespołem 

uniwersytetu w Oxford, który już, jak widzimy, rozpoczął treningi przed zawodami z zespołem Cambridge. 
PETA TASTE TT ES TSS TTYKDIPASTKSIES NA 

Sanatorium dla... milionerów 
Mogłoby się wydawać dziwnym, iż | swoich prawdziwych nazwisk, ale zapisy- 

spragnieni kuracji odpoczynkowej milio- 
nerzy amerykańscy szukają i — co ciekaw 
sze — znajdują ją w Europie, ale tak jest. 
Oto lekarz nowojorski, dr. Lionel Strang 
ford, nabył zamek Emslieb pod Salzbur- 
giem (Austria), gdzie urządza... swo'sty 
zakład odpoczynkowy dla milionerów, 
swoich rodaków. Zamek przebudowany 
jest wewnątrz gruntownie, dopasowany 
do zachcianek i gustów magnatów z Dol 
laryki tak, iż w lecie bieżącego roku ot- 
worzy już swoje podwoje dla pacjen - 
tów. 

Dr. Strangford, który zna dobrze oby 
czaje i psychikę swoich rodaków, zapro- 
wadza w sanatorium regimę specjalny, w 
którym wykluczone będzie wszystko, co 
choćby zdaleka mogło nasuwać myśl o 
byznesie. Pacjentom nie wolno będzie 
czyłać dzienników, dysponować papie- 
rem do pisania, nawet pióra wieczne i о- 
łówki ulegają konfiskacie na czas pobytu 
w murach sanatorium. 

ASN Aby oddalić od swoich gości + > Г y oddali swoich gości wszys! 
й рзнщёёзі;‘:!з A, ko, co mogłoby ułatwić jakikolwiek kon- 

ё * takt świat: ! , dr. St EBE SZOFMANA оаа taleton, ba, zarządzi nawe 
DER, MYDŁO, KREM, OLIWA TOALETOWA 

aby goście — pacjenci nie podawali 

  

  

wali się pod jakimś pseudonimem, rów- 
nież w rozmowie z sąsiadami nie wolno 
im ujawniać swojego nazwiska. 

Ale co mają robić cały dzień ludzie 
przyzwyczajeni do business'u, do gorącz 

kowej pracy i pogoni za interesami? Jeść, 
pić, spać — ło frochę za mało. Dr. Strang 
ford sięgnął łułaj po przykład I wzór do 
zamku w Doorn, gdzie przbeywa Wilhelm 
II: zalecił swoim pacjentom rąbanie ! piło 
wanie drzewa, co według niego doskona 

50-lecie „urodzin“ 
Wszyscy znają przygody 

detektywa Sherlocka Holmesa, który po- 
wstał w wyobraźni Artura Conan-Doyle'a, 
ale nie wszyscy wiedzą o tym, że posłać 
ła narodziła się właśnie przed pół wie- 
kiem. Conan Doyle był lekarzem, zanim 
poświęcił się całkowicie literaturze. Do 

stworzenia posłaci detektywa o genialnym 
zmyśle dedukcyjnym posłużyły mu fakty 
zapamiętane w młodości. Niezwykły ta- 
lent dekucyjny posiadał profesor oseph 
z wydziału medycyny na uniwersytecie w 
Edynburgu. — М/ pamiętnikach Conan 

Walia ze szczumasmi 
Na wiosnę r. b. podjęta będzie w szer- 

szych rozmiarach walka z plagą szczurów 

w Warszawie i w większych miastach, gdzie 

giyzonie zagrażają zdrowiu mieszkańców, ro 

znosząc rozmaite zarazki, oraz wyrządzając 

wielkie szkody materialne. Walka ze szczu 

rami datuje się od dawna, gdyż plaga ta 

Jest. również dawnej daty. 

+ Szczur wędrowny, który pojawił się w 

Europie około pierwszej połowy XVIII we 

ku, przybył z głębi Rosji i, przedostawszy się 

frzez Wołgę, jak to podają stare kroniki, 

miał zaatakować miasta i wsie, stając się 

przyczyną klęski głodowej i epidemii, wypę 

dzając całkowicie szczury domowe z ich do 

tychczasowego królestwa. 

Znakomity współpracownik i uczeń Pasteu 
ra, prof. Colmette, wskazał na konieczność 

walki ze szczurami dla ochrony przed wie 
lcma chorobami, jak na przykład tyfusem, 
wścieklizną i zarazą pyska u zwierząt; od 
czasu rozwoju bakteriologii walka ze szczu 
rami stała się jednym z najistotniejszych na 
kazów zdrowotnych i znalazła najszersze 
zrozumienie we wszystkich krajach europe" 
skich, a zwłaszcza tam, gdzie podstawą go 
gjpodarki jest rolnictwo i związane z nim   

dziedziny przemysłu. Tak więc do ostrej wal 

ki ze szczurem przystąpiła odrazu Francja, 

Dania, Holandia, Czechosłowacja i Polska, 
Wojna europejska przyczyniła się w dużej 
mierze do osłabienia tej akcji, lecz już od 

kilkunastu lat „deratyzacja* prowadzona 

jest w tych krajach systematycznie, zwłasz 

jcza w porze wiosennej, 

Metody walki ze szczurami są wielora- 

kie. Naprzykład w Danii jednym z najceęś 

ciej stosowanych sposobów jest podrzuca- 

nie tym gryzoniom małych kawałków chle- 

ba, nasyconego pewną kulturą bakteryj, za- 

chowujących żywotność około trzech miesię 
cy. Jeżeli ten środek nie daje zadawalają- 

cych rezultatów, podrzuca się szczurom trut 

ki z wyciągu cebuli morskiej, które się u- 

mieszcza w miejscach najbardziej zaszczu- 

rzonych, układając je pomiędzy wędzonymi 

rybami, zjełczałym serem, lub mięsem. Wy- 

ciąg z cebuli morskiej jest środkiem nieza- 

wodnym. 

W Polsce usiłowano tępić szczury przy 

pomocy psów foxterierów, które gą groźny 

mi przeciwnikami tych gryzoniów. Okazał 

się jednak, że sposób ten jest zbyt kosztow 

ny. Zastosowano więc trutki z cebuli mor-   

skiej 1 ta metoda daje najlepsze wyniki, 
zwłaszcza we wszelkich składach żywnościo 
wych i halach targowych. W wielkich por 

tach europejskich, gdzie szczury stanowią po 

ważne niebezpieczeństwo, stosuje się spec 

jalny rodzaj pułapek, które chwytają szkod 
niki przy wyjściu z otworów; doprowadza 

się do nich przewody gazowe. Znany jest 
również t. zw. aparat Glaytona, polegający 
ns truciu szczurów gazem cjanowodorowym 

Najlepszą trutką na szczury jest Środek, 

wyraleziony przed kilku laty przez prof. 

Danysza, Polaka z pochodzenia, osiadłego 
we Francji, doskonałego zoologa i bakterio 

loga. Profesor Danysz sporządził następują 
cą mieszankę: znalazł pewien „virus”, który 

połączył z wodą, zawierającą mały procent 
soli kuchennej; płynem tym nasycił przemie 
lony z grubsza owies a następnie poddał go 

do fermentacji przez 2 do trzech godz. Na 

jedną taką „porcję” trzeba zmieszać 10 kg 
zboża z „virusem*, rozpuszczonym w 3 lit 

rach wody z przymieszką 10—20 gramów 

soli kuchennej. Po dziesięciu dniach stoso 

wania tej trutki Śmiertelność gryzoni, któ 
rym podrzucono trutkę, wzrasta od 85 do 

95 proc. OM. 

słynnego , 

le wpływa na stan zdrowia i usposobienie 
pacjenta i uspokaja nerwy. Jeśli komuś z 
milionerów ten tryb życia przypadnie tak 
bardzo do gustu, iż nie będzie chciał się 
z nim rozstać, dr. Strangford ofiaruje mu 
za pewną cenę działkę gruntu w pobliżu 
zamku w Doorn, gdzie przebywa Wilhelm 
sobie wygodny cołłage. Opłymizm dra 
Strangforda sięga tak daleko, iż sądzi on, 
że w niedalekim czasie powstanie w oko 
licy Emslieb cała kolonia willowa zamiesz 
kana przez milionerów amerykańskich, 

Sherlocka Holmesa 
Doyle'a znajdujemy następujący przykład 
niezwykle szybkiej orientacji proł. Bella, 
Stanął kiedyś przed nim pacjent w cywil- 
nym ubraniu; między pacjentem a leka- 
rzem zawiązał się dialog: 

— Pan służył w wojsku? 
— Tak jest. 
— Zwolniono pana niedawno? 
— Tak jest, 

— Służył pan w szkockim pulku? 
Tak jest. 
Pan jest podoficerem? 
Tak jest. 
Garnizon w Barnabie? 

— Tak jest. 

Po wyjściu pacjenta, prof. Bell wyjaš- 
nił słuchaczom swój sysłem dedukcyjny: 

— Człowiek ten odnosił się do nas 
z szacunkiem, ale nie zdjął czapki. W woj 
sku iego się właśnie nie robi. Gdyby daw 
no opuścił szeregi, nabyłby już manier 
cywilnych. Posiada pewien aułorytef, nie 
był więc zwykłym żołnierzem. Każdy z 
was zauważył chyba, ' że jest Szkotem. 
Jeśli mowa o garnizonie, pacjent ma elep 
hantiasis, co zdarza slę u ludzi zamieszka- 
łych w Indiach zachodnich. KF 

  

POKARM DLA DZIECI CESU 

    

      

DOWNI 
jalistycznej ma powitać osobiście Kon 
gres przywódca tej partii red. Mieczy 
sław Niedziałkowski. 

KANDYDATURA GRUSZKI 

BĘDZIE ZGŁOSZONA. 

Uchodzi dziś za rzecz pewną, że 
na niedzielnym kongresie Stronniet- 
wa Ludowego zostanie zgłoszona kan 
dydatura b. posła dra Gruszki na sta- 
nowisko prezesa Rady Naczelnej 
Stronnictwa Ludowego. 

P. P. S. WSPÓŁPRACUJE 

Z KLUBEM DEMOKRATYCZNYM 

W szeregu miast w Polsce Polska 
Partia Socjalistyczna nawiązała współ 
pracę z Klubem Demokratycznym. O- 

statnio w Łodzi odbyło się wielkie. 
zgromadzenie P. P. S., Klasowychi 
Związków Zawodowych i Klubu Dee 
mokratycznego. Na zgromadzeniu 
tym przemówienia wygłosili przedsta, 
wiciele P. P. S., Klasowych Związków 
Zawodowych oraz prezes Klubu De 
'mokratycznego w Łodzi dr. Więckow 
ski, który w swym przemówieniu oś- 
wiadczył, że Klub Demokratyczny 
pragnie wspólnie walczyć z P. P. S.i 
innymi ugrupowaniami demokratycz 
nymi o Demokratyczną Polskę Ludo 
wą. 

PROCES DR DROBNERA 21 MARCA 

Proces dr. Drobnera rozpisany zo 
stał na czas od 21 marca do 2 kwiet- 
nia, odliczając więc niedziele zostaje 
12 dni procesowych. Drobner jest os- 
karżony o przygotowywanie przewro 
tu, mającego obalić ustrój państwa. 

W najbliższej kadencji sądu 
przysięgłych, przed którym staje Dro 

bner, sądzona będzie też w dniu 7 mar 
ca sprawa oskarżonego o działalność 
wywrotową komunistyczną Józefa 
Kramarza. 

W dniach 5 i 6 kwietnia odbędzie 

się proces sekretarzy ZZZ Głucho- 
wskiego i Barańskiego, oskarżonych 
o publiczne nawoływanie do zbrodni 
stanu. Obaj zostali w poprzedniej ka 
dencji uniewinnieni, lecz sąd wyrok 

zasystował. 

OKRADLI DOLĘGĘ-MOSTOWICZA. 

W Warszawie z mieszkania Tade 
usza Dołęgi-Mostowicza, znanego po 
wieściopisarza, skradziono: futro męs 

kie na bronzowych nurkach z kołnie 
rzem fokowym i palto skórzane sa- 
mochodowe ogólnej wartości 
1500 zł. 
  

     

    

    ŻĄDAJCIE PROSZKÓW „MIG 
TYLKO W NOWEM OPAKOWANIU 

ь TO R EBKACH HIGIENICZNYCH, 

  

    
  

   

  

W długie zimowe wieczory 
ksłążki z 

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

OSTATNIE NOWOŚCI — klasyczne 
literatura szkolna — naukowa, 

Czynna od 11 do 19 godz. 

Abonament miesięczny — 1 zł 50 gr. || 

     
    

       

   

     
    

Kaucja 3 zł. 
Wysyłka na prowincję. 

  

Teatr Muzyczny „„LUTNIA““ 
DZIŚ teatr będzie czynny trzykrotnie 

o godz. 12 wp. Kapryśna królewna 
Widowisko dla dzieci i mtodzieży. Ceny propagandowe 

o godz. 4.15 p.p. Cza МИа @Й ceny zniżone 

o godz. 8.15 w. Marina uu Srm iCCHua 
Ceny propagandow,



Rady Okregowe 0. Z. N. 
na terenie niektórych okręgów ziem 

północno - wschodnich 
Jak wynika z nowej struktury organi- 

zacyjnej OZN, na terenie Okręgu działa 
Rada Okręgowa Obozu. W skład Rady 
Okręgowej, na czele której stoi przewod. 
niczący Okręgu, wchodzą powołani na 
Jeden rok przez szefa OZN członkowie 
Obozu oraz z urzędu zastępcy przewod- 
niczącego Okręgu, senałorowie i posło- 
wie OZN z terenu Okręgu przewodniczą- 

cy Okręgowej Komisji Weryfikacyjnej. 
Okręgowego Sądu Koleżeńskiego i Okrę 
gowej Komisji Rewizyjnej, sekretarz Okrę 
gu, przewodniczący wszystkich obwodów 
| Okręgowi kierownicy Oddziałów Spraw 
Ruchu Zawodowo - Gospodarczego i 
*Spraw Młodzieży. ; 

Ponad to Rada ma prawo dokoopto- 
wać do swego grona członków w ilości 
Jednak nie większej niż połowa miano- 
wanych przez szefa OZN członków Rady. 

Zadaniem Rady Okręgowej jesi usła- 
lanie wespół z przewodniczącym Okręgu 
planu działalności Obozu na terenie Okrę 
gu, szczególnie w dziedzinie gospodar 
czej i społecznej, — rozstrzyganie ! opi- 
niowanie zagadnień, przedkładanych 
przez przewodniczącego Okręgu oraz wy 
bór członków Okręgowej Komisji Wery- 
fikacyjnej, Okręgowej Komisji Rewizyjnej 
| Okręgowego Sądu Koleżeńskiego. Ra- 
da w razie potrzeby może wyłonić sekcje, 
na czele których stają przewodniczący, 
mianowani przez przewodniczącego Ok- 
ręgu. 

W związku z dalszymi pracami orga- 
nizacyjnymi w OZN — szef Obozu po- 
wołał do Rad Okręgowych następujące 
osoby: 

ORĘG WILNO. 

1. Fela Józef, 
osadnik, Wilno, 

2. Grodzicki Kėzimierz, wiceprez, 
miasta, działacz społeczny, Wilno, 

3. Goebel Kazimierz, wicedyr, Okr. 
Poczł i Telegr., Wilno, 

4. Grabowski Leonard, prac. umysło- 
wy, Wilno, 

5. Górski Konrad, prof. USB w Wilnie, 
6. Głazek Wacław, dyr. DOKP, Wilno, 
7. Gejrzewski Mieczysław, działacz 

samorz, wójł gm. Turgiele, pow. Wilno— 
Troki, - 

8. Hillerowa Marla, 
1 samorządowa, Wilno, 

9. Hermanowicz Piotr, prezes Zw. 
Rzemieślników, Wilno, 

10. Kowalski Edmund, kupiec, Wilno, 
11. Kowalski Jan, rolnik, Dobrowola, 

pow. Wilno—Troki, 

12. Kolendo Stefan, rolnik, działacz 
samorz., Rudziszki, pow. Wilno—Troki, 

13. Kuryłło Mieczysław, działacz rol- 
alczy, Wilno, 

14. Lesiecka Maria, kier. szk. roln., 
działaczka wiejska, Antowil, pow. Wilno 
— Troki, 

15. Łuczyński Wincenty, adw., Wilno, 
16. Łastowski Wacław, prof. uniwers., 

Wilno, я 
17. Mularonek .Stanisław, robotnik, gi- 

ser, Nowo-Wilejka, 
18, Muczyń Benedykt, 

Wilno — Troki, 
19. Perepeczko Adam, działacz społ. 

Wilno, 
20. Poczobułt-Odlanicki Stanisław, st. 

asystent USB, Wilno, 

21. Rudziński Henryk, 
umysłowy, Wilno, 

pracownik umysłowy, 

działaczka społ. 

rolnik, pow. 

lekarz, prac. 

LEON MOENKE 

  
   

22. Rakowski Eugeniusz, osadnik, dzia 
łacz społeczny, Wilno, 

23. Ruszczyc Zygmunt, działacz spo- 
łeczny, Wilno, 

24, Swidowa Zofia, 
Wilno, 

25. Sajkowski Mieczysiaw, rolnik, dzia 
łacz roln., Filipowy, pow. Wilno — Troki 

lekarz, ZPOK, 

26. Srokowski Edmund, dyr. Centr 
Kasy Sp. Rolnicz., Wilno, 

27. Strumiłło Justyn, działacz społ. 
i roln., Korwie, pow. Wilno — Troki, 

28. Wysłouch Bernard, kier. szkoły 
rolniczej, w Opsie, 

29. Węckowicz Jan, działacz roln. 
I samorz., Rudomino, pow. Wilno—Troki, 

OKRĘG WOŁYŃ. 

1. Mgr. Dziadosz Ignacy, dyr. Izby 
Rolniczej, Łuck, 

2. Bietkowski Tadeusz, działacz społ. 
Łuck, 

3. Grochowska Wanda, 
ZPOK, Łuck, 

4, Dr Habich Witold, prezes Federacji 
PZOO i ZOR, Łuck, 

5. Karlikowski Walenty, osadnik, dzia- 
łacz rolniczy, Łuck, 

6. Kretowicz Jarosław, osadnik, dzia- 

łacz społeczny, Łuck, 

7. Kurze] Kazimierz, osadnik rolniczy, 
w Krzemieńcu, Podhajce, 

8. Laskowski Jan, dyr. gmin. państw., 
działacz społeczny, Łuck, 

9. Ledóchowski Aleksander, rolnik 
prezes Zw. Ziemian Wołynia, Smordwa 

pow. Dubno, 
10. Mańkowski Kwiryn, prezes Prac. 

Kom. Porozum. | prezes Słow. Urzędn. 
Państw., Łuck, 

11. Reuss Konstanfy, prezes -lzby 
Rzem., prezes Zw. Rzem. Chrz., Łuck, 

12. Ks. Inf. Skalski Teofil, proboszcz 

kościoła rzym.-kaf. w Łucku, 

13, Smoleński Józef, osadnik, wójt 
gm. Dubno, działacz społ. Bortnica, pow. 
Dubno, 

14. Świetliński Tadeusz, prac. umysł. 
działacz rolniczy, Łuck, 

15. Szyszko-Bohusz Adolf, rolnik, pre- 
zes OTO i KR w Sarnach, Tomaszgród 
pow. Sarny, 

16. Tomaszewski Erazm, osadnik, kier 
szkoły roln. w Bałmażu, pow. Zdołbunów 

17. Dr Wadowski Feliks, dyr. Oddz 
Centr. Kasy Sp. Roln., Łuck, 

18. Zakrzewska Janina, prezes Okr. 
Kółek Gospodyń Wiejskich, Hołoniów— 
Zamczysko, pow. Horochów. 

wiceprez. 

OKRĘG POLESKI. 

1. Cichowicz Cezary, nacz. wydz. 
Kur. Okr. Szk., publicysta, działacz społ., 
Brześć n-B., 

2. Jankiewicz Wacłów, kier. Oddz. 
Syndykatu Emigrac., osadnik, Brześć, 

3. Jałowiecki lan, ziemianin, członek 
Wydz. Powiał. pow. Brześć, 

4. Kamiński-Dołęga Tadeusz, agro- 
nom, prezes Zw. Leg., osadnik wojsk., 
Żabczyce, pow. Pińsk, 

  

   

      

  

  

„KURIER“ [4375] 

5. Małarewiczowa Marla, działaczka 
społeczna, Brześć, : 

6. Inż. Mazurowski, działacz społecz- 
ny, Brześć, 

7. Milewski Alfred, wójt gm. Święta- 
Wola, pow. Kosów Poleski, 

8. Masojūda Edmund, nacz. Wydz. 
Ośw. Pozaszk., działacz spółdz,, Brześć, 

9. Inż. Moliński Tadeusz, 
prezes Okr. Zw. Strzel., Brześć, 

10. Inż. Pacześniak Franciszek, dzia- 
łacz robotniczy, Brześć, : 

11. Piefraszek Jen, przemysłowiec, 

prezes Izby Rzemieśln., Brześć, 

12. Rodziewiczówna Marla, literatka, 
Hruszczowo, pow. Kobryń, 

13. Sadowski Eugeniusz, 
prezes Okr. POW, Brześć, 

14, Sklrmunt Henryk, ziemianin, Mo- 
łodów, pow. Drohiczyn. 

agronom, 

nauczyciel, 

OKRĘG BIAŁYSTOK. 

1. Antonowicz Witold, dyr. 
Białystok, 

2. Bernacki Leon, komisarz Izby Rze- 
mieślniczej w Białymstoku, 

3. Budzanowski Teofil, inspektor szko) 
ny, działacz społeczny w Białymstoku, 

4, Bielecki Józef, rolnik, działacz społ 
w Grajewie, 

5. Czarnocka Helena, działaczka społ 
ZPOK w Białymstoku, 

6. Kozoń Bolesław, działacz społecz- 
ny w Grodnie, 

7. Kruszewski Władysław, dyr. Oddz, 
Banku Polsk. w Suwałkach, 

8. Klełczewski Bohdan, ziemianin, 
działacz społ. w pow. Wysoko Maz., 

9. Kawełczyński Michał, rolnik w pow. 
Ostrów Maz, - 

10. Mūchalicowa Maria, 
wiejska w pow. Łomża, 

11. Oilwa Adam, pracownik umysł., 
działacz społeczny w Białymstoku, 

12. Sawko Czesłów, rolnik, wójł gmi- 
ny, działacz samorz. w pow. Wołkowysk, 

13. Szorc Łongln, rolnik, działacz spo- 
łeczny w pow. Białystok, 

14, Ścisłowski Sfefan, mistrz blachar- 
ski, działacz robotn. w Suwałkach, 

gimn. 

dzlałaczka   15. Smurzyński Stanisław, kupiec w 
Łomży, 

16. Walicki Jan, działacz społeczny 
w Grodnie. 

  

ŚWą 
A DŁONI 

3-PENTODOWY LUESUSCWY ODBIORNIK 
W-CENIE POPULARNEJ. 3 ZAKRESY FAL. 
DUŻY DYNAMICZNY GŁOŚNIK. REGULA- 
TGRY: SELEKTYWNOŚCI, BARWY TONU I 
SIŁY ODBIORU. UNIWERSALNY PRZEŁĄ- 
CZNIK NAPIĘĆ. PIĘKNA ORZECHOWA 
SKRZYNKA ZAMYKANA NA DRZWICZKI 

LUB ŻALUZJE 

za gotówkę Zł. 260.— 

Spiaty 15 r-ž. 

    

    

Dziś, 27 lutego 
w restauracji 

  

Wiadomości radiowe 
ZŁOTY ZEGAREK DLA RADIOABONENTA 
KTÓRY ZAREJESTRUJE SIĘ POD LICZBĄ 

900.000. 

Uwaga radiosłuchacze! Kto jeszcze nie 
jest abonentem Polskiego Radia, niech nie 

odkłada rejestracji. Wszyseęy nowi abonenci 

mają w bieżącym tygodniu największe szan 

że, gdyż lada dzień, może lada godzina, urzę 

dy poczt. zarejestrują abonenta Nr 900.000 

Polskie Radio wręczy mu pamiątkowy 

złoty zegarek. Czterej inni najbliżsi abo- 

nenci otrzymają cenne upominki. 

Hotel EUROPEJSKI 
Pierwszorzędny = Ceny przystępne. 
Telefony w okojch Winda osobowa 

  

    
  

ARTRETYZM 
POWSTAJE WSKUTEK ZŁEJ PRZEMIANY MATERII. 

Zanieczyszczoną krew może po- | 
wodować szereg rozmaitych dolegli- 
wości, bóle artretyczne, wzdęcia, od- 
bijania, bóle w wątrobie, niesmak w 
ustach, brak apetytu, skłonność do 
tycia, plamy i wyrzuty na skórze 
CHOROBY ZŁEJ PRZEMIANY MA- 
TERII NISZCZĄ ORGANIZM I PRZY 

ŚPIESZAJĄ STAROŚĆ. 
Racjonalną, zgodną z naturą ku- 

racją jest normowanie czynności wą- 
   2 

39) laną wszędzie radość, radość życia. 

troby i nerek. Dwudziestoletnie doś- 
wiadczenie wykazało, że w chorobach 
na tle złej przemiany materii, chro- 
nicznego zaparcia, kamieniach żółcio 

wych, żółtaczce, artretyzmie ma zae 
stosowanie „Cholekinaza“ H. Nie- 
mojewskiego. 

Broszury bezpłatne wysyła 'abor. 
fiz. chem. Cholekinaza H. Niemojew- 
skiego, Warszawa, Nowy Świat 5 oraz 
apteki i składy apteczne. 

DWUWATKI w PREPAROWATKI 
ULUBIONE GILZY WIĘKSZOŚCI PALACZY — TO PATENTOWANE 

1 Fabryki gilz „SOKOL“ W. Kwaśniewski i F. Pacholczyk w Warszawie 

  
„ZACISZE 

z udziałem całego zespołu artystycznego 

  

  

Kurs jazdy | 
na samochodzie i motocykia 
Przy Komendzie Grodzkiej Zw. Rez. w 

Wilnie z dniem 25 lutego rozpoczęły się 

zapisy kandydatów na drugi kurs P. W. mo 

torowego. 

Przeszkolenie P. W. obejmuje wyszkole 

nie teoretyczne i praktyczne w zakresie teo 

rii samochodu i motocykla oraz naukę jaz 

dy. 

Wykłady teoretyczne odbywać się będą 

trzy razy tygodniowo w godzinach wieczoro 

wych. 

Nauka jazdy w godzinach dogodnych dla 

słuchaczy. 

Po ukończeniu całkowitego kursu teore- 

tycznego i praktycznego słuchacze po zbada 

1iu egzaminu komisją egzaminacyjną Wileń 

skiego Automobil Klubu, otrzymają zielone 

prawo jazdy. 

Kandydaci zapisujący się na kurs P. W. 

moiorowego opłacają: 

a) Wpisowe jednorazowo przy zapisie — 

zt. 5. r 
b) Za wykłady teoretyczne miesięcznie— 

zł. 2. 

c) Za godzinę nauki jazdy samochodem 

== © 

d) Za godzinę nauki jazdy motocyklem 

zł. 5. 
Kurs teoretyczny obejmuje około 100 ge 

dzin wykładowych (38-ch miesięczny). 

Zapisy kandydatów na drugi kurs P. W% 

motorowego odbywają się codziennie od go 

dziny 12 do 15 w lokalu Federacji, ul. Św; 
Anny 2 (drugie piętro) i w poniedziałki, śrg 

dy i piątki od 17 do 20 lokalu 1-go koła Źw. 
Rez. ul. Tatarska 5. 

         
  

   
   

   

    

   

  

66 o godz. 17-ej 
FIVE O'CLOCK 

  

„Zakochany złodziej” 
Słow - fox, wyk. M. Fogg 

„Musiałem cię zostawić” 
Tango, wyk. Chór Juranda. 3 

эВы-Нцб 
fox - trot, wyk. M. Fogg. 

Najnowsze przeboje 

na najlepszych płytach. 

„SYRENA 
Do nabycia 

we wszystkich sklepach muzycznych. 

      

ZAŻYJ NATYCHMIAST 

MOTOPIAYNY 

  

Precz stąd! Do sali włoskiej! Gdzie nie ma skle- 

Stawka o życie 
Przelewających się wszystkimi barwami tęczy wi- 

nogron, błyszczących jabłek, pokrytych puchem brzo- 
skwiń, krwią nalanych granatów, żółtych cytryn, zło- 

cistych pomarańcz, czarno-srebrzysto-czerwonej har- 
monii morskich ryb i stworzeń; blasku atłasu, połysku 
aksamitu, bieli koronek i czerni matowej sukna, szty- 

wnych brokatów, opływających jedwabi; rozśpiewanej 
młodzieży, uśmiechniętych, tchnących zdrowiem, we- 
selem i radością twarzy mężczyzn i kobiet, humoru pi- 
jaków, iskier wina w szlachetnym krysztale, pełnych 
spokoju, powagi i dostojeństwa panów i mknących w 
lotnym biegu płochliwych jeleni, złocistego brązu i 
zimnej przeświecającej porcelany, kwiatów i jesz- 
cze raz kwiatów, światła, słońca i cieni, soczystej 
zieleni... Wszystkiego, eo jest piękne, radosne i pocią- 
gające na świecie. Tego pożądałem całą swą istotą i te- 

go było pełno, cały potop, w holenderskich i flaman- 

dzkich salach Ermitażu. 

Tam przebywałem całymi godzinami, całymi 

dniami przed obrazami Snydersa, Franz Halsa, van 

Dyka, Rubensa i in., podziwiając dary ziemi i morza, 

wytwory rąk ludzkich, moc i odwagę mężczyzn i peł- 

ne wdzięku postacie kobiece, a nade wszystko — roz-   

Obrazy Rembrandta, nawet najbardziej dramaty- 

czne z ostatniego okresu, nie wnosiły dysonansu do 

tego chóru radości, a zlewały się z nim w nierozerwal- 

ną całość. Tam nie było koszmaru hiszpańskiego. Z 
nich tchnęło jedynie głębokim pojednaniem z życiem. 

* * * 

Pewnego dnia stałem tak w zapomnieniu w sali 
holenderskiej, patrząc na martwą naturę. 

W wysmukłym kielichu płonął żółtymi ogniami 
trunek szlachetny. Kielich był bezbarwny i przezroczy- 

sty, jak kropla rosy, a cienki jak bańka mydlana. 

„Ale gdybym z niego pił, to bym napewno ust so- 

bie nie pokrajał* — pomyślałem i przypomniała mi 

się zielona szklanka, grubości palca, o ostre brzegi 

której wczoraj jeszcze pocięła sobie żona usta. 

Zapomnienie prysło. 
" Dokąd bym teraz nie skierował wzroku, wszę- 

dzie wstawała przede mną rzeczywistość sowiecka. 
Patrząc na jarzynowe, mięsne i rybne sklepy Snyder- 

sa, widziałem brud, niechlujstwo i wykrzywione, zde- 

nerwowane twarze bab moskiewskich, tłok, kolejki, 

krzyk i połajanki. Patrząc na gładkie, miękkie, czarne 

sukno, przypomniałem sobie włochate, brudno-szare 

sukno sowieckie. Patrząc na Śnieżnej białości obrusy, 

widziałem kleiste od brudu ceraty w stołowniach le- 

ningradzkich.   

pów, i mięsa, i ryb, gdzie nie widać z jakiego materia- 

łu są szaty na obrazach, gdzie pełno jest słońca, po- 

gody, błękitu nieba, harmonii barw i piękna obnażo- 

nego ciała, gdzie od obrazów religijnych wieje spoko- 

jem niebańskim i cichą radością, gdzie są Leonardo, 

Rafael, Tycjan, Correggio, Tintoretto... 
« 

* * * 

W sali włoskiej, patrząc na obrazy Leonardo da 

Vinci, przypomniałem sobie jego ,„Wierzeczę Pańską”, 
której kopia w postaci tkaniny gobelinowej wisiała w - 
stołowym pokoju rodziców i przeniosłem się my- 
ślą do domu rodzicielskiego, do czasów wczesnego 
dzieciństwa... 

Stanąłem teraz przed „Madonną z Dzieckiem* — 
Rafaela, zapatrzony w misterny błask na jasnych jej 

włosach. Wtem zatrzymał się mój wzrok na pełnej 

tkliwości macierzyńskiej i zadumy twarzy. W tejże 

* chwili zniknęły przede mną drzewa, woda i dalekie 

góry i sama twarz przybrała inne rysy. Pozostał jedy- 
nie jej wyraz... У 

Na zaułku Kamergierskim przy ścianie domu na 

zaprószonych śniegiem schodach siedziała chłopka z 

dzieckiem, oboje atuleni w. jeden kożuch. I, jak przed 

paru zaledwie miesiącami, potoczyła się na nowo 

nasza rozmwa. 

IB),
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ftecepiy ma poezje 
1. Gacie na maszcie 
„Awangarda“ rozsypała się, — Ten 

fakt bardzo radosny, zamiast stać się źród 
łem zdrowego optymizmu jako argumeni 
przeciwko wszelkim „ruchom” kombino- 
wanym w gronie znajomych celem obrony 
doraźnych wspólnych interesów — wywo- 
łał żale, kwasy, niepokój i tozdrażr.ienie, 
przerasłające, jak się okazuje, próg wy- 
trzymałości nerwowej zainteresowanych 
Wszyscy piszą dziś o awangardzie i nie- 
boszczka więcej ma komenłatorów, niż 
kiedykolwiek, w okresie swej najlepszej 
koniunktury i pseudo-rozkwitu, 

Cóż to było: „awangarda”? Sukces 
artystyczny kilku rzetelnych talenów nie- 
uznawanych przez oficjalne koterie skupił 
dokoła nich gromadkę adeptów tym bar- 
dziej pozbawionych szans na uznanie, że 
obdarzonych talentami całkiem misrnymi. 
Wystarczyło zaś zsolidaryzować się z za- 
poznawanymi mistrzami nowaforstwa | z 
ich rąk otrzymać barwy biłewne, by tym 
samym zdobyć we „własnym” już „obo- 
zie” opinię (i związane z nią fory psy- 
chiczne) artysty, złośliwie niedoceniane- 
go, rzecz jasna, przez możnych. Barwy 

te zdobyć było wcale nie trudno, gdyż 
utalentowani rozdawcy wyżywali się w tej 
zeremonii mając złudzenie wzrostu wpły- 
wów. Na usterki | niedociągnięcia mery- 
łóryczne panów neofifów przymykano 
pezy: — tak ładnie wielbili nową poezję, 
łak ulegle patrzyli w oczy przywódcom, 
tyle mieli dobrej woli... nWyrobią się" 
(eszcze, dociągną do stawki... W ten spo- 
sób powsłał obóz „awangardy” — ten 
sgród nie plewiony młodej poezji pol- 
skiej, odpowiednik liłeracki przeróżnych 
„salonów Niezależnych”. 

Gdy jednak pierwotne względy presti 

towe okazały się na wielelefnie co dzień 
niewystarczające, gdy dobrowolni tabo- 
tyci nowatorstwa przekonali się, że... nie 
dostaną furażu, gdy — co więcej — awan 
garda prawdziwa zaczęła odczuwać nie- 
wygody i skrępowania związane z wle- 

czonymi w marszu I boju tłumokami — 

operetkowy obóz zaczął się wyszczerbiać. 
Znaleźli się maruderzy, zdrajcy, szpiedzy, 
kondotierzy — wszelkie znane możliwości 
zostały wypróbowane. Ten i ów poczuł 
w sobie ambicje do odegrania roli Kse- 
nonta. Np. Stanisław Czernik, których chca 

awangardową  anabasię zakończyć w 

Ostrzeszowie... Autentystycznel... 

Nie należą do najprzyjemniejszych opi 

Jy powrołu do domów rozpuszczonego 
pospolitego ruszenia, Nie należy też do 

najp*zyjemniejszych lektura tych co dzi- 

siaj wszędzie wylewają swe pretensje do 

„obozu”, który nie zrealizował pokłada- 

nych nadziei. — W inieresującym mie- 

sięczniku krakowskim „Nasz Wyraz”, czy- 

tam wydrukowany na prawach wolnej try- 

buny artykuł Józefa Andrzeja Frasika p. t. 

„Hurtownie, dełaliści a my”. Frasik jesł 

jak wiadomo spod znaku Czernika. Pole- 

mizuje więc z wywodami Brzękowskiego, 

wylicza grzechy awangardy i odpowiada 

na pyłanie, czy poezja nasza mogłaby 

stać się wielką: 

„Mogłaby pod warunkiem wyrzecze- 

nia się formalizmu na rzecz nowej treści”. 

Interesujące również i pełne swoiste- 

go wdzięku jest zakończenie tego sądu 

aad umarłymi: 

„Nie moją intencją jest negować bez- 

sprzeczne zdobycze awangardy, Pisałem 

o nisj gdzie indziej, że wzbogaciła język 

o nowe środki artystycznego wyrażania, 
że ukazała wzruszające związki słowne— 

ich asocjacyjne piękno. Tak. Pewne rze- 

czy, pewne osiągnięcia, należą już do hi- 

storii, Lecz zaczyn nie może być chlebem. 

Wartość awangardy leży tylko w slermen 

towaniu współczesnej poezji. Tyle. Nowe 

wartości stworzy kło inny... 

Może to będzie autentyzm albo zgoła 

co innego, Nie wiadomo jeszcze na jakich 

drogach szumi wielkość. Ale już nadciąga. 

Słyszycie?" 
Tu skończył, lecz róg trzymał; wszysł- 

kim się zdawało... — Nie pora jednak na   

żarty. Artykuły takie dowodzą, że ich au- 

torzy nie rozumieją — między innymi — 

o co chodziło w ogóle. Wizja awangar 

dowości (żeby odróżnić od „awangardy' 

jako „obozu”) jest u nich taka: — kilka 

wynalazków „formalnych”, umieszczonych 

pod kloszem, jak preparaty, a dokoła klo- 

sza, zapatrzeni, fanatyczni młodzieńcy po- 

pijający swą „beztrešciwą“  poetyczną 

wodę „w nagladku”... Recepta ocalenia 

prosta: — rzucić, wycofać się, zrezygno- 

wać, Wdziać znowu parciene gacie | w 

tym kosłiumie zacząć raz jeszcze od pie- 

ca, Co do Frasika, czyłałem parę jego 

zasługujących 

mógłbym więc jego osobiście obarczać 

wierszy na lekturę, nie 

wszystkimi insynuacjami wyrażonymi po- 

wyżej, ale też sama okoliczność siaje się 

żałosna, gdy pomyśleć, że nawet ci, kłó- 

rzy mogliby inaczej, też chodzą zdezorien 

towani i szerzą zamęł. 

2. Francuska chs:aba 
„Awangarda” rozsypała się, na szczęś 

cie. Ale nim się to stało, ci, którzy chcieli 

ratować resztki, zdążyli jeszcze nabroić 

| napaskudzić w najlepszych, rzecz jasna, 

intencjach. Nie obeszło się bez względów 

konkurencyjnych: — Skamender prawym 

swoim skrzydłem ogląda się na poezję 

francuską, więc i awangarda nie gorsza 

Ostatnio byliśmy świadkami wzmożonej 

akcji pokrzepiania serc przy pomocy prze 

kładów z nadrealistów francuskich. Ci sa- 

mi ludz'e, którzy w doprawdy nieprze- 

intelektualizowanej Polsce boleją nad zni 

komością zasięgu swych wpływów i po- 

czyłności zaczęli raptem narkotyzować się 

sukcesami największych kombinatorów i 

zawilców literatury — sukcesami w „sto- 

licy świała"l 

| znowu zaczyna się parszywy kompro 

mis! Weźcie kiłka z tych tak entuzjastycz- 

nie feraz tłumaczonych wierszy | spróbuj- 

cie przedyskutować je z którymś z pols- 

kich nowałorów, Nie znam takiego, co by 

się podpisał pod nimi bez zastrzeżeń. A 

kto ! gdzie te zastrzeżenia formułuje? 

Jeden Przyboś, z tego choćby tytułu god- 

"| ny najžywszego uznania, Ale i on, tak 

oględny w teorii — w praktyce zdaje się 

ulegać „francuskiej chorobie”, Inni zaś 

narkotyzują się na całego jako tłumacze 

i komentatorzy. 

To nie jest już sprawa błaha, gdyż 

angażuje umysły wyższej marki i talenty 

czołowe. Chciałoby się krzyczeć, budzić 

poetów, którzy wpadają w nowy trans, 

niepomni, że obudzenie mus! być przyk- 

re. Gadać o przygodzie intelektualnej, 

owszem, proszę bardzo, ale to jeszcze nie 

wystarczy za program, ani naweł 7a kry- 

terium oceny. 

W. przedrukowanym obok artykule z 

„Pionu” Przyboś podkreśla słusznie, že 

awangarda poetycka Francji dzięki wyso- 

kiemu poziomowi  inłelektualnemu  jesł 

awangardą liferałury francuskiej. Dobrze, 

zgoda. To jednak jest stwierdzenie socjo- 

logizzne, a my szukamy recept na dobrą 

poezją i — co za tym idzie — na rację 

bytu i zdrowe nerwy dla panów poełów. 

Więc stwierdźmy konsekweninie skoroś- 

my już przy socjologii, że rola tych właś- 

nie poetów we Francji jest inna niż u nas, 

że organizacja życia artystycznego stwa- 

rza łam inne niż u nas rekompensaty za 

nowałorstwo, że wreszcie pisanie „dzi- 

wacznych” wierszy jest zwyke tylko jedną 

z funkcyj literackich, spełnianych przez 

nowałorów tamtejszy, nadeł jeśli uważają 

się za poełów „czysłej krwi”. Ołóż, aby 

nasi poeci .„„czysłej krwi”, poświęcający się 

jak wiadomo liryce niemal wyłącznie, mo- 

gli swe nerwy ułrzymać w przyzwoitym 

słanie, muszą dawać — i dają — nie szki- 

ce I prospekty intelektualne, ale skończo- 

ne w sobie dzieła liryki. Dlatego to każ- 

dy z nich — przy całym szacunku dla za- 

chodniego kolegi — pokręci zawsze no- 

sem ned jego wierszami, 

Mam nadzieję, że ten świadomie u- 

proszczony obraz pozwoli jednak zrozu-   

mieć zasadniczą różnicę, a co za tym 

idzie, nabrać rozsądnej miary w krygo- 

waniu się na wzór paryski, 

3. C9 to jest „Styl 
mówiony" 

W frzecim tomia „Życia Sztuki! *) 

Leopold Kielanowski rozważając poezję 

współczesną z punktu widzenia możliwoś 

ci recytacyjnych dochodzi do wniosku, że 

jedną z głównych przyczyn małej popular 

ności poezji w społeczeństwie współczes 

nym jest jej „styl pisany”, który odróżnić 

należy od „stylu mówionego”. Rozróż- 

nienie to wymyślono, jak się okazuje, rów 

nież we Francji. Profesorowie fonetyki 

ks, Rousselot ! jego 

kontynuator Marcel Jousse wykładający w 

Sorbonie „o nowej psychologii języka” 

stworzyli teorię godną uwagi pp. poetów 

chorych na nowatorstwo w stylu francu- 

skim. 

Teoria ta wywodzi słowo z gestu. Sło- 

wo jest więc tu koroną reakcji psycho- 

fizjologicznej, ostatnim ełapem całego 

kompleksu gestów, odczuć I emocyj, Styl 

mowy ludzkiej wiąże się więc organicz- 

nie z całokształłem dyspozycyj psycho- 

fizjologicznych mówiącego, a także I na 

słuchaczy oddziaływuje w sposób wielc- 

rakl. Natomiast styl pisany, z którego po- 

wsłania możemy być słucznie dumn!, jako 

z dokumenfu przezwyciężenia praca móz- 

gu kompleksów bardziej pierwotnych — 

jest *ym samym o te wszystkie kompleksy 

uboższy. 

Myślę, że każdy nie tylko twórca, ale 

I wrażliwy odbiorca wierszy lirycznych 

doceni w całej rozciągłości ile stracić 

można pisząc „stylem pisanym”, a zanie- 

eksperymenłalnej: 

*) Życie Sztuki, pod red. Z. L. Zaleskie- 

go, Warszawa, 1938, Kasa im. Mianowskie- 

go. Ten ze wszech miar ciekawy rocznik 

omówimy niebawem obszernie. * 

  

  

dbując „stylu mówionego”, który łączy 

się organicznie ze źródłami gestu, rytmu 

i wzruszenia, — A poeci francuscy — w 

przeciwieństwie do rosyjskich — bez wy- 

jątku niemal piszą stylem pisanym... A 
wiersze naszych poetów awangardowych 

z rzadka tylko nadają się do recytacji... 

Spróbujmy teraz zebrać 

się sformułowania: 

— Różnica między wierszami „do czy- 
tania" a wierszami „do słuchania" jest 
dostrzegalna powszechnie, żaden jednak 
artysta nie wyciągnął z tego dla siebie 

konsekwencyj warsztatowych. Piszą „jak 

idzie”, 
— Znamy wiersze nowatorów i fo naj 

lepszych, gdzie emocjonalizm, refleksje 

intelektualne, retoryka itp. pomieszane są 

bez jakiejkolwiek myśll formalnej, 

— Brak świadomości artystycznej, wy- 

boru i opowiedzenia się oraz stale popeł 

niane niekonsekwencje każą przypuszczać, 

že naweł I najwięksi szamani w praktyce 

traktują „technikę awangardową” jako ro- 

dzaj dobrze przyswojonej, wygodnej |-— 

w kręgu wielbicieli — automatycznie dzia 

łającej maniery. Bzdrum-bzdrum, znany 

podpis, jołopy i tak zrozumieją — jak pi- 

saliśmy kledyś z Jerzym Zagórskim. 

— Technika liryki awangardowej roz- 

ważana z aspektu „stylu mówionego” 

musi doprowadzić do akcentowanego 

przeze mnie od lał (wbrew wszystkim 

frankizującym) postulatu nałuralizmu w 

eksp'esji poetyckiej. Niech sobie Francu- 

zł rezygnują z liryczności na rzecz „przy- 

gód intelektualnych", co do mnia wolę 

te przygody notować na marginesie czy- 

tłanych książek, a w wierszu lirycznym 
mieć przede wszystkim destylat liryczńy, 

8 nie surowiec — wszystko jedno, czy w 

posłaci długiego ogona, czy też teorii 

kwantów. 

— Naturalizm w ekspresji, „styl mó- 

nasuwające 

  

  

ANATOL MIKUŁKO, 

WYZNANIE WIARY 
Od muzyki duszno i mdło. 

Muzyka gmachem kołysze 

I trąb ogniem parzy. 

Rumienią się szyby. Mimo to 

w nas sfygnąca czai się cisza 

| zmarszczkami wypełza na fwarze, 

Za prędko chcieliśmy biec, za prędko 

Cóż, że piach pryskał spod nóg 

t Hum oczami klękai 

na skrzyżowaniu bltych drėg. 

Chytra przyszłość za wcześnie 

spopieliła zasieki na żużle. 

Dwudzlestoletnim już 

źle jasność dni widzieć tylko we śnie. 
J 

Nie potrzeba kwitnących ogrodów, 

jabłka piersi kobiecych feż na nic 

dla tych, co za młodu 

w wir dostal się mgławic, 

Poprzez noc mroźną, 

zakutaną w wełniste obłoki 

huczy w muszlach przestrzeń daleka. 
Ostrożnie = gie 

rozwinąć sztandary wysoko 

1 uciekać, uciekać, uciekać. 

Przeżartych zdarzeń krostą 

— pokonanych friumf jedyny: 

ładowane na ostro 

dzieciom rozdawać karabiny. 

EPS EET ESET TSS 

wiony“ wymaga nie byle lakiej starannoś- 

cl o formę dźwiękową wiersza, a jedno- 

cześnie zmusza do poważnej pracy nad 

rytmiką wiersza, wykluczając niemal zupeł 

nie możliwość zwrotki regularnej. Cała 

„poełyka awangardowa”, tak chętnie trak 

towana jako lamus gotowych rekwizytów 

musiałaby ulec gruntownej reorganizacji 

I odświeżeniu. Józef M2sliński. 

  

KILKA UWAG 
Jak słabo nasi krytycy i recenzenci orien 

tują się w zasobach współczesnej poezji eu- 

repejskiej! Jak mylnie wyznaczają żródła i 

dopływy dzisiejszej liryki polskiej] Pam'ę- 

tam: po pierwszym numerze Linii musiałem 

w odpowiedziach odżegnywać się od „futu- 

ryzmu”, o który nas pomawiał głuchy spra- 

wozdawca któregoś dziennika. Jeszcze wte- 
dy, to znaczy w r. 1931, podciągano pod na- 

zwę futuryzmu zarówno wszelkie przejawy 

nowatorstwa artystycznego, jak i wszelakie 

kawały i dziwactwa; futurystą był zarówno 

błahy „dadanaista* Młodożeniec jak i Pei- 

per, który przecież wytoczył całą kolubrynę 

przeciw włoskiemu futuryzmowi. 

Teraz, kiedy powszechnie wiadomo, że fa 

turyzm w praktyce poetyckiej oznacza „sło- 

wa na wolności” — nikt już nikomu lakko- 

myślnie nie zarzuci „futuryzmu”, ale wielu 

dostrzega wszędzie „na przykład „poezjė czy 

stą”. Czegóż u nas nie nazywa się czystą p3- 

ezją! Wszystko co nieokreślone, bezkyztalt- 

ne, — mglistošė, sentymentalizm lub miro- 

derię. 

A tymczasem bardzo niewiele z tych do- 

mniemanych idei zachodnich oddziałało bez 

pośrednio na naszą poezję. Wczytując się we 

współczesną poezję francuską, zdumiewałem 

się stwierdzając co wiersz, jak bardzo od- 

biega ona od moich upodobań poetycx ch. 

Nie, „najskrajniejsze osiągnięcia" Eluardów 

i Bretonów* nie odpowiadają mojemu poczu 

ciu stetycznemu, zetknąłem się z nimi po raz 

p'erwszy, i wbrew domniemaniu Zawodziń- 

skiego (Pion, nr. 1/222) nie były one, nie 

mogły być dla mnie wzorem. Ale właśnie te 

najskrajniejsze osiągnięcia nadrealistów, uz 

rane dawno w oficjalnej krytyce francuskiej 

powinny się stać dla nas przykładem konsek 

wencji i bezkompromisowości. Nie wzorem, 

lecz przykładem, jak należy realizować wła- 

sne założenia twórcze. O inności poezji fran 

cuskiej w stosunku do tego co się pisze w 

Polsce łatwo się przekonać, czytając numer 

francuski Kameny, w którym  zgrupowano 

najbardziej reprezentacyjne nazwiska nowa 

torów od Lautróamonta do Marca. 

Malarze nadrealiści namalowali wiele o- 

hydnych okropności; poeci tej grupy odda 

wali się wyuzdanej rozpuście pisania auto- 

matycznego, an jednak, mimo iż bardzo częs 

t: trudno mi było ich utwory po 

dziwiałem ie wA© 1 E więcznie czynną 

viespokojn 

   

    

  

nej, która w swojej zachłannej zdobywczo'- 

ti nie cofa się przed żadnym ryzykiem. Na- 

wet przed ryzykiem przekreślenia artyzmu. 

Zawodziński opowiada się za „orientac- 

ją" rosyjską w poezji polskiej. Jego miłość 

poezji zajęła się od liryki rosyjskiej, której 

tak przekonanym jest wielbicielem i płonie 

niezmiennie równym ogniem ilekroć we 

współczesnej poezji polskiej spotka odblask 

natchnień mowy Tiutczewa i Błoka. Nic też 

dziwnego, że właśnie Tuwimowi, którego 

twórczość jest najlepszym przewodnikiem li- 

tycznych prądów rosyjskich, przypisuje ro- 

lę analogiczną do roli Horacego, przeszcze- 

piającego mowie latńskiej wzory greckie. Sza 

nuję w aZwodzińskim jego szczerą miłość 

poezji, lecz nie cenię równie wysoko przed- 

miotu tej miłości. Nie godzę się na tak nie 

botyczną ocenę poezji rosyjskiej, nie wierzę 

w roztrąbioną wspaniałość tej poezji, w jej 

rzekomy prymat w liryce światowej. Nie wie 

rzę, powtarzam — gdyż moje odczucie poe- 

zji rosyjskiej czerpię, niestety, tylko z prze- 

kiadów. Zdany więc jestem na wiarę lub nie- 

twiarę. Nie umiem po rosyjsku i ten fakt 

tłumaczy wiele. 

Można by zaryzykować twierdzenie, że 

sytuację liryki w Polsce określa kwestia zna- 

jemości lub nieznajomości języka rosyjskie- 

go Dla czytelnika z zachodu oPlski niepoję 

ty jest zachwył, jakim darzą poeci ze środo- 

w'ska warszawskiego swoich rosyjskich mi- 

sirzów lirycznych. Pamiętam, na wieczorze 

autorskim przed kilku laty w Warszawie wy 

raziłem publicznie zdumienie, że w stolicy 

głośniej jest o Borysie Pastiernaku, który 

z przekładów wydał mi się poetą miernym, 

niż o Adamie Ważyku. Odezwanie się = 

wzięli mi za złe tamtejsi poeci i to nawet ci 
którzy nie płynęli na fali Skamandra. Uprw- 

miali mnie, że Pastiernaka nie można sądzić 

po przekładach, że poeta ten jest w orygi- 

nale nadzwyczajny, że przełożyć go po pro- 

stu niesposób.. Cóż można odpowiedzieć na 

taki argument? Milezalem. 

Czyżby istota liryki rosyjskiej była niedo 

stępna w przekładach na obce, języki, — 

przyjąć ją trzeba na wiarę? Przypomina mi 

się w tej chwili artykuł Jana Cocteau, za- 

mieszczony w Ce goir. Cocteau, przyjaciel 

Litara, narysował ciekawy afisz wzywający 

na wystawę puszkinowską zorganizowaną 

przez słynnego tancerza, musiał się też na- 

słuchać gorących zachwvtów dla największe   

go poety Rosji. Pragnął jakoś wytłumaczyć 

sobie tę dziwną sprzeczność: wiersze i opo- 

wieści Puszkina czytane po francusku wy 

dały mu się banalne, a trudno mu było nie 
wierzyć w szczerość i prawdę odczucia jego 

sagyjskich przyjaciół. Wyjaśnił to sobie dość 

n'eoczekiwanie przymieszką krwi murzyń- 

skiej Puszkina. Cocteau widział w Ameryce 

Murzynów wpadających w ekstazę na dźwięk 
piosenek afrykańskich, które na białym nie 

robią większego wrażenia. Podobnie w'ęc 

jęst z fenomenem Puszkina: to widocznie 

dźwięk mowy, muzyka sylab, czar niedostę- 

pny dla cudzoziemskiego ucha, tak zacza- 

rowują Rosjan... . 

Nie znając więc liryki rosyjskiej w orygi 

nale, nie mogę się opowiedzieć ani za ani 

przeciw „orientacji* rosyjskiej w naszej po 
ezji. Lecz wolno mi stwierdzić słaby, moim 
zdaniem, rezultat artystyczny tych wpływów 
na współczesnych poetów polskich. Ta od- 
rosyjska liryka polska rozpętała nie kończą 

ty się infantylizm. 

Zawodziński mówi o samodzielności sym 

bołizmu rosyjskiego, o tym, że ruch ten czer 

pał z zasobów rodzimej tradycji, że nawią- 

zywał do popularnych piesenkarzy, do re-, 

imansów cygańskich. Jeśli dobrze pamiętam 

zasadniczy artykuł o liryce umieszczony w 

pierwszym numerze wznowionego Skaman- 

dia, Zawodziński wymienia jako jeden z at- 
rybutów poezji lirycznej pewną naiwność po 

stawy poetyckiej, wykluczającą zbytnie ob 

ciążenie „myślą”, problematyką. Ta cecha 

jest zapewne powszechna w poezji rosyjsk'ej 

t ona to ulatwila jej zdobycie popularnošei. 

Może przesadzam, ale liryka w tym rozu- 
mieniu byłaby uartystycznienioną popularną 

picsenką, uszlachetnionym romansem cygań 

skim. Liryka tak pojęta — to bezpośredni 
wyraz serca, spokrewniony z melodią, „za-! 

Śpiewający”, zaczarowujący słuchacza dobo 
rem syłab i rytmów. 

Otóż: sądzę, że takie pojęcie poezji (mniej 

sza o to: głuszne czy nie) nie przystaje do 

największych osiągnięć Zachodu i Polski, 

We Francji jest inaczej. Od czasów Baudelai 
rea poezja nie przestała tam być prometej- 

skim szturmem o najwyższą prawdę huma* 
mistyczną. Ani Baudelaire ani Rimbaud nie 

bvii lirykami w tamtym rozumieniu, to bylł 

* 

(Dokończenie na str. 9) ' 
Julian Przyboś.



  

Z žycia wsl 

„KURIER“ (4375} —. 

_. Zebranie organizacyjne 
Marcin W. wrócił z rynku i ogłosił są- 

siadom, co znaczy sie trzeba bendzi wys 

łać furmanka na wagzał po dwiuch pa- 
nów, bo majon sie założyć u nas orga- 
nizacja, kab lekczej żyć było chłopu. 

— To może ty, Piotry, założysz ka- 
byłka do saniów i przywieziesz- tych pa- 
nów. Do tego świentem, czasu bendzi. 

— O, nie dziaćka, dość być durniem 
na świecie. W przeszłym roku całyn dzień 
przestać zimowo poro na szosy z koniem, 
a tei, tak samo jakiści starszy, a nijakim 
afłab sem ni przyjechał. 

—To raćja sonsiedzie, ale spodzie- 
wam sie, co te pewniakiem przyjado, to 
takie dylikatne panowie. Jeszcze u mnie 
wionzki kupili i drożej zapłacili. Mówio 
— nichaj nasz liszni grosz na wioska idzi 
To dlatego za chłopa stojo. 

— To kiedy tak, pojada. 
Przyszła niedziela. P, Piotr założył ko 

nia do „rozwałek”, siedzenie przykrył 
dywanem z łóżka i ruszył na dworzec ko 

* lejowy. 
— Hej, która to furmanka z... (wymie 

nili nazwę wsi)l 

— O, ta panoczki, prosza siadać. — 

(Siadają). 
— Cóż fo „kolega” takie niskie sie- 

dzenie zrobił ? 

Milczenie, gdyż furman nie przypu- 
szczał, że słowa te odnoszą się do niego 
Dopiero na powtórne wezwanie odrzekł: 

— | tego nie było z czego zrobić. 
IW tym roku mało poszoru, szusza była 
wysmaliło i słoma i ziarno. W naszej wio 
sce wszystkie kończajo chleb. Do Wielka 
nocy nicht nie dociongni. 

— Nic, nic, proszę nie narzekać, po 
staramy się o dokarmianie. Nie damy wam 
głodować. W Afryce gorzej suszyło I 
nikt nie głoduje. 

— Dzienki Bogu, rzekł furman, ru- 
szając w drogę powrotną. 

Za godzinę byli już w wiosce. Pasaże 
rowie wsłąpili na chwilę do mieszkania 
furmana. 

— Co, u was jeszcze żarna? Cha, cha, 
cha i cep w sieniach stoi? No, tego pry 
mitywu dosyć! Nie, fo stanowczo trzeba 
będzie zmienićl Właśnie po to tu przy 
jechaliśmy. Idziemy więc na zebranie. 

W obszernej izbie sąsiada Marcina 
zeszli się ludzie z całej wsi. Jak zebranie 
ło zebranie, schod po dawnemu. 

— Cicho, już. ido... 
Dzień dob. ааоа ва аа, 

(Cisza). — Zebranie otwarte, 
— My tu właśnie przyjechaliśmy zało 

żyć organizację, bo tu taka jeszcze ciem 

noła! Czegoś podobnego w kinie nie og 
* lądaliśmy, Nawet žarna i cepy widzieliś- 
my tutaj. Myślimy wziąć ło z powrotem 
na pamiątkę I oddać do muzeum, a fu mu 
si być młyn i kierat. Ale zanim do tego 
przystąpimy — musimy się przedstawić, 

— Mam laf 30. Jestem łeż ze wsl, je 

no po wojnie zamieszkałem w mieście. 
I nie patrzcie, co ja w białym kołnierzy 
ku i krawacie. Jestem więc waszym kole 
gą | tym słowem do was się zwracam 
Kolega mój, lat 24, też pochodzi ze wsi, 
ukończył tam 3 oddziały szkoły powsze 
chnej, a teraz jest u nas na kursie КиНига\ 
nym. Słowem, i on nasz kolega. Poter 
udzislę mu głosu. 

— Czy kło,w fej sprawie chce zab- 
rać głosu? 

Jedna ze starych kobiet, lat około 70 
podaiosła rękę, chcąc poprawić na gło- 
wie chustkę. 

— O, tamfa koleżanka chce zabrać 
głos, proszę, proszę. (Ogólny śmiech) 
Niech koleżanka się wypowiada. 

Głos: Co, spowiada? 
— Ależ koledzy i koleżanki, musicie 

się rozruszać... 

8 Głos: Prosza przynieść kilko litrów, 
ło na konto ruchu biedy ni bendzi. 

— Wiem, wiem, ale teraz miesiąc 
trzeźwości, więc... 

Głosy: Teraz same wesela, o, za para 
łygodni, pośle zapustów — to I trzeźwość 
najdzi sie. 

— W fen sposób nie dogadamy się 
Mianuję młodszego kolegę sekretarzem 
zebrania i on będzie zapisywał zgłasza. 
jących się do zabierania głosu. — Czy 
nikt nie ma sprzeciwu? (Szmery na „„sali”: 
musi chce zapalić, kiedy mówi — krze 
siwu. Dasz, to jeszcze powie, co nie 

sztemflowanel), 
Nikt, w takim razie proszę zgłaszać 

się do głosów u kolegi za słołem. A tym 
czasem proszę słuchać: 

Oł wy macie czasami mięso, ale czy 
umiecie go zgotować? (Głos — aby tyl 
ko bylo co gotować). To wasze mięso 
ma smak rozgołowanej żaby (wszyscy 
zaczynają pluć na podłogę). Koledzy | 
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koleżanki, proszę nie pluć na podłogę, 
bo w ślinie waszej mogą się kryć lasecz- 
niki Kocha. 

(Głos: co, on już o kochaniu mówił). 
Ale ja nie skończyłem o gotowaniu, Z 
kartołli np. można przyrządzić więcej jak 
sło potraw, a u was tylko bliny, kasza 
(kartofle tłuczone), kartofle całe, gotowa 
ne lub pieczone. 

(Głos — i tej prędko nie bendzi) 

Widzicie więc, jak to źle bez kultury 
Za granicą kasztany są jadalne, a łu, czy 
kto potrafi kasztany przyrządzić? 

(Głos — u nas świnie kaszłanów nie 
jedzo, tylo dzieciuki strzelajo z nich w 
ogniu, albo w szkole rachunków sie z nich 

uczo) 

Ta wszystko musi się zmienić, Założy- 
my organizację  kulłuralno-społeczną | 
wioska do wiosny zmieni się nie do poz 
nania. 

(Głos — co, on nas namawia do Poz 
nania?). Ale na pierwszym zebraniu tego 
nie dokonamy. Dzisiaj przystąpimy da 
werbowania członków. — Aha, kolego 
sekretarzu, czy zapisał się kto do głosu? 

— Sekretarz: A nikt, fu musi wszyst- 
kie analfabety. 

— Tak, tak, widać, widać, To może 
teraz udzielę koledze głosu, a potem bę 
dziemy zapisywali ich na członków. 

— Sekrefarz: Proszę. 
-— Udzielam głosu koledze 

rzowi tak licznego zebrania, 
(Głos kobiecy: musi bendzi śpiewać). 

RT, 

ŻART NA STRONIE 

sekreta- 

W stałej rubryce gazetowej — obję- 
tej ogólnym tytułem „oryginalnych ob- 
razków z kraju" — pojawia się petiłem 
czaraym wydrukowana korespondencja: 

„Ciepłe Przymrozki wierne swojej 

świeflanej tradycji, oraz w roku bieżącym 
entuzjastycznie wzięły udział w obcho- 
dzie Dnia Apoteozy Buraczków. Społe- 

czeństwo w podniosłym nastroju aczkol- 
wiek padał deszcz zebrało się i wysłu- 
chato. 

W sposėb sobie wlašci rzemówił 
r poruszyp zZEbr aleńców mece- 

nas Teobałd Wysoczek w ciągu dwóch 

godzin. W pochodzie  bratersko wziął 
udział zawsze aktywny komendant Malin- 

ka na czele Sekcji Siałecznego Gaszenia 

Dachów, Oddział Zwolenników, Koło Mi- 

łośników w historycznych mundurach, sto 
warzyszenie Mające Na Celu, Związek 
Członkiń, Organizacja Platformy i pomniej 
sze, jako też solidarnym rozniecone pło- 
mieniem. 

Chór „Jutrzenka” z poświęceniem mi- 

mo przeszkód i braku świałła odegrał 

dwie wzruszające szłuczki, z których 

pierwsza szczególnie”. 
* 

W domu komendanta Sekcji Statecz- 
nego Gaszenia Dachėw. 

Komendant wkłada na głowę pyszny, 
lśniący kask i zabiera się do wyjścia: 

— Alinko, žoneczko i życie moje, już 
idę na zebranie przygotowawcze, poświę 
cone obchodowi Dnia Apotezy Buracz- 
ków. 

— Nie, ja nie jestem taka głupia jak ty 
myślisz — łomocze pięścią w stół żo- 
neczka | życie komendanta Malinki. — 
Na zebranie przygotowawcze on już 
idzie, patrzcie go... Ehe, żeby z tą, ffu, 
paskudnicą Karsznicką poszepłać, niby to 
zebranie, a pod stołem nogami czulą sięl 
Nie, nie ma tak dobrze: w zeszłym roku 
oszukałeś, ale tym razem... Zdejmuj kaski 

* 

Władze Koła Miłośników od kilku dni 
przeżywają piekło krzątaniny i zabiegów 

Na uroczystość członkowie Koła muszą 

wysłąpić w historycznych mundurach (tak 

głosi instrukcja nr 729labc, tymczasowa) 

a skąd wziąć mundury? 
Wreszcie pani Matowska ofiarowuje 

trzy mundurki gimnazjalne swoich synal- 
ków. Pan Wytarzyniak przynosi pięć mun 
durków szkoły technicznej, kancelista St 
Pytek pokryjomu — obfiłą garderobę swa 
jej żony... Resztę posłanowiono dopožy- 
czyć w Lidze Niezrzeszonych. 

* 

Zebranie związków poświęcone pro- 
gramowi Dnia Apoteozy Buraczków. 

Prezeska Związku Członkiń: 
— Jeśli nasza organizacja nie będzie 

na czole pochodu, to w ogóle nie Irzebal! 
— Albo jeśli naszal — wskakuje 2 

krzesła sekretarz Organizacji Platformy. 
— Od wieków pochód otwierał Od 

dział Zwolenników... 
— Bujda! Sekcja Słałecznego Gasze- 

nia Dachów! 
— Głupi jesteś, czy co?! 
— Ty sam...   — A może przez losowanie porzą- 

8 < dek... < 

— Koledzy i Koležanki I d 
Przybyłem tu do was jako gość i chcę 

wam powiedzieć to, co mnie mówili: — 
nie zedzierać nosa, z każdym rozmawiać 
po koleżeńsku, być grzecznym, bo na wsi 
mogą dać w kość. Ale widzę, że tak nie 
jest, że tu ludzie nie takie dzikie jak 
mnie przed wyjazdem mówiono. (Prze- 
wodniczący trąca go łokciem i rzecze: 
ależ kolego, to była rozmowa ściśle po 
ufna!). Spodziewam się więc, że wszyscy 
zapiszą się do naszej organizacji i już 
na wiosnę wieś ta zmieni swój wygląd. 
(Głos: zazieleni sie). Składka miesięczna 
wynosi od członka 50 gr. To dla was 
zero. Wtedy będziemy silni i nie będą 
nami pomiatali. Na kolejach i po urzę. 
dach są napisy: dła panów, dla pań, a 
czy kło z was czytał, ażeby było gdzie 
napisane: dla chłopa, dla chłopki? A tego 
właśnie trzeba się domagać, bo chłop kat 
mi miasto, 

(Głos: sprawiedliwie mówi). 
No to kto zapisuje się na człoaka do 

naszej organizacji? 
Cisza. 
Przewodniczący: na tym zebranie za- 

mykam. 
Zebrani opuścili głowy i każdy wyśli 

zgiwał się z izby Marcina. 
Organizatorzy zebrania musieli iść pie 

chołą, gdyż wszystkie konie w wiosce 
„zachromieli”, 

Na tym skończyło się pierwsze 1... os 
łatnie zebranie „koleżeńskie”" we wsi   

  

Zapadłej. Jan Hopko. 

Ciemne strony dziejów 
— Już my wiemy, czym to pachniel 
— Moje panie, opuszczamy salę... 
— My pod magistrat! 
— My na czole.., 

* 

Już piąta próba zespołu teatralnego 
w świetlicy chóru „Jutrzenka”. 

W akcie trzecim Bohater całuje się, 
z Natchnieniem, symbolizowanym przez 

pannę Walę. ‚ 

ЩБКПЁ$ХГ-;'О'ПЁЁ‚‘°.'З':Ъ 43 pozwala Ra po- 
całunek z Nałchnieniem (panną Walą) 

w akcie trzecim. 
Jak dotąd, nie pomagają perswazje, 

że to tylko teatr nie mający z życiem nic. 
wspólnego, że zagadnienia teatralne trze 

ba ujmować pod kąłem jedynie kanonów 

estetyki... A w ogóle, że scena... 
— Ja wam zrobia scena... niechaj tyl- 

ko spróbuji pocałowaćsia, głowa rozszcze 
pia! — zapowiada nie dająca się przeko 
nać pani Piotrowska. 

= 

Mecenas Teobałd Wysoczek stawia 
już siódmą wódkę praktykanłowi z sądu. 
Obaj chwieją się przy bufecie. . Zaczer- 
wieniony mecenas całuje praktykanta naj 
pierw w szyję, połem w obojczyk. Ją- 

ka się: 
— Na.. napisz, mmalutki, tę mówkę... 

malutki, napisz! 
— Zobaczymy... 
— Nnapisz.., Tylko rraz, dwa! Muszę 

ją przygołować.. A atramentu nle żałuj! 
* 

Zdążający na akademię żelaźni stu- 
denci (w każdych Ciepłych Przymrozkach 
kilku takich jest!). 

Pierwszy student: 
— Znowu będzie ten Teobald Wyso- 

czek biedzić.., 
Drugi: 
— Fajnie, wygwiżdżemy! 
Trzeci 1 
— Pod żadnym względem! Przecież 

jego baba, to pierwszoklaśna kobita! 

* 

W stałej rubryce gazetowej — obję- 
tej cgólnym tytułem „oryginalnych obraz 
zów z kraju” — pojawla się petifem czar- 
nym wydrukowana korespondencja: 

„Ciepłe Przymrozki wierne swojej 
świetlanej tradycji, oraz w roku bieżącym 
enfuzjasłycznie wzięły udział”... 

Jan Huszcza. 

W kołach sądowych podnoszą w zwią 

zku ze sprawą groźnego bandyty Nikifora 

Maruszeczki, iż procesy Jego stanowią 

rzadki wypadek w kronikach spraw kar- 

nych. 
Przeciwko Maruszeczce zapadły bo- 

wiem w ciągu jednego tygodnia dwa wy- 

toki śmierci w sprawach sądzonych przez 

różne sądy okręgowe. (Ostatnio w Kafo- 
wiecach),   

Rzecz znamienna, Iž Maruszeczko, ml- 
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16) PYTANIA DLA DOMYšLNYCH 

(po 1 punkcie). 

1) Któremu lekarzowi pacjenci ręki nie 

podają. 

2) Męcz literę, a będzie narzędzie. 

3) Co Żydzi jedzą z Wieprza? 

4) Czarne, leci w powietrzu, ma 6 nóg. 

5) Co im starsze, staje się cieńsze. 

17) LOGOGRYF (3 p.) 
ułoż. p. Pleskaczewski z Żupran. 

т —н ее ее 
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—— X -—4— 

———-— Х — — — 
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Koń — instrument muzyczny. 

Miasto — objęcie wyższego stanowiska. 
Owad — taniec. . 
Drogi kamień — badacz dna morskiego. 

  

NIE CHCĘ BYĆ ŁYSYM. 

— Środek na porost włosów? Du- 
ża, czy mała flaszka? 

— Mała wystarczy! Chcę mieć kró 
tkie włosy! 

CYMERWAJS TURYSTĄ. 

Cymerwajs do przewodnika « gdy 
ten obwiązuje go linką: 

— Cóż to za kawały? Czy pan mi- 
szli, że ucieknę i nie zapłacę mu? 

PECH. 

— Sześć lat płaciłem składkę ubez 
pieczeniową, a co dostałem, gdy wre- 

szcie dom się spalił? 
— Dwa lata więzienia! 

-JAK TO SIĘ STAŁU? 

— Jak to się stało, że Bill został 

trenerem słoni? 
— Dawniej miał tresowane pchły, 

ale potem popsuł mu się wzrok i zo- 

stał krótkowidzem. 

WYKRĘCIŁ SIĘ. 

— Panie, jedna z pszczół z pańs- 

kiego ula ukąsiła mego chłopca! 

— O, bardzo żałuję! Niech mi pan 

ją wskaże, będzie ukarana! 

RZECZY DROBNE 
Pewien jegomość był taki uczciwy, że 

przez dwanaście lat, kiedy był dozorcą w ła 

zienkach, nie wziął ani razu kąpieli. 

* * * 

Paradoks: rozczarować się do czarującej 

kobiety. 
* * * 

O dwu tęgich jegomošcizch: oto dwie bra 

tnie tusze. 
* & * 

— Dyrektorze! — powiada artystka — 

chciałabym umieścić w teatrze moją siostrze- 

nicę! 
> 

— A czy posiada miłość sztuki? 

— Posiada sztukę miłości. 

' * % * 

Ileż cierpi człowiek, lubiący mówić o so- 

bie, gdy napotka kogoś kto posiada to sa- 

mo upodobanie 
* + # 

Okręt tonie. Wieloryb połyka Żyda, Ana 

mitę, krzesło i kosz pomarańcz. 

Nazajutrz harpuniarze chwytają potwo- 

ra, wyciągają na brzeg, rozpruwają mu 

brzuch i oto widzą Żyda, siedzącego na krze 

śle i sprzedającego pomarańcze Anamicie. 

MATERIAŁY DO „ŻARTU NA STRONIE" 

NALEŻY NADSYŁAĆ NA ADRES REDAK-   CJI „KURIERA WILEŃSKIEGO" DLA 

ANATOLA MIKUŁKI. 

  

Maruszeczko bedzie nowieszony 
w Warszawie 

mo wywiezienia go z Warszawy zaraz po 

procesie na nową sprawę w Wadowicach, 

nie zgłosił wcale zapowiedzi skargi ape- 

lacyjnej przeciwko zapadłemu w stolłcy 

wyrokowi śmierci. Termin ten formalnie 

minął już 5 bm. Maruszeczko będzie jesz- 

cze prawdopodobnie ponownie sprowa- 

dzony do Warszawy, gdyż uprawomoc- 

nienie się wyroku śmierci w Warszawie, 
powoduje obowiązek jego wykonania w 
stolicy. | 2 —* Ё = ER 
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umysłowe 
Rozgłos — zbiór pamiątek, 

Rzeka — środek lokomocji. 

Kłótnia — roślina doniczkowa. 

Imię męskie — miastc w Polsce. 

Miejsca oznaczone X są wspólną literą 

dla obu wyrazów; czytane z góry na dół dą 
dzą rozwiązanie. 

18) KRÓTKIE SZARADY po 2 punkty). 
1) Jeśli miasto przybrzeżne literę spoży« 

wa. 

W każdym hotelu, banku — jako od 

«zwierny bywa. ! 

2) Czemu to mój szaradzisto miły 

Jeśli masz nawał kar to i wesołą minęf 

19) U KUPCA. (4 punkty) 
ułoż. p. Ponomarew. 

— Czy ma pan wino? / 

— Oczywiście. Jakie pan sobie życzy? 

— Ile kosztują dwie flaszki? 

— Rozmaicie. Może pan kupić dwie flasz 

ki za 4,20 zł, 4,80 zł, 5 zł, 5,60, 5,80, 6.40 

7, 7,20 zł, 7,80 zł i 8,60 zł. 

Wobec tak bogatego wyboru klient posta 

nowił naradzić się z żoną. Po porozumieniu 

wysłał syna, aby kupił sześć flaszek najtań* 

szego gatunku. 

Syn jednak wrócił z pięcioma flaszkami, 

pięciu różnych gatunków wina, gdyż okaza 

ło się, że jest to cały posiadany przez kupca 

zapas. 
Ile Kosztowała każda flaszka z osobna? 

20. W KARNAWALE (7 punktów). 

Nie tylko pierwsze-siódme dusze 

Chcą użyć uciech w karnawale: 

Pierrotki, domina, kontusze 

Wdziewają nawet cnót wasale 

Nie wiem, azali trój-dziesiąta 

to, że nam czwarte-drugie minie 

rozpiera chęć rzucić do kąta 

i biec na wspak szese-0Sme, WINO, 

gdzie by się dziesięć oraz cztery 

wytańczyć, pośmiać się z dziewczyną, 

grającą rolę bajadery!?... 

Nie grzech to chyba, więc lecimy 

gdy chochlik osiem-pięć nam paleem. 

Niech rozerwiemy się raz i my, 

nacieszym się upojnym walcem... 

Pierwsza-dziewiąta jest czereda 

gdy tony walca w rytm ją wprawią, 

rozłączyć pary już się nie da... 

Wspak trzy bufecie jak się bawią? 

Tam dziewięć-siedem-pięć szampana 

usłużna dłoń ci arlekina, 

więc chcesz, czy nie chcesz, pij do rana: 

do sześć *)-drugiego starczy wina! 

Dziadek z Rakszty, 

*) wspak. 

POZWIĄZANIE ZADAŃ Z Nr. 43 z da. 13. U. 

6. Uzupełnianka. 

de 
st 
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о sk 
Zadania geograficzne: 1) Turan, 2) Alas: 

ka. 
! 

7. Zagadki: 1) Liman, 2) Katon-Karton. 

8. Szarada: Bar-cel-ona — Barcelona. 

9. Kwadrat magiczny. 
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10. Piękno okolie Wilna: Pośpieszka w 

białej szacie. 

ROZWIĄZANIE ZADAŃ NADESŁALI: 

Z Wilna: 

P. E. S. Balicki, Kłyszejko J. Juchnie- 

wiez A, Danysz E, Matwiejew P., Kalida W 

Łcjkówna J., Bowszycowa A., Kolieki J., Pró 

szyński. 

Spoza Wilna: E 

A. B. z Baranowicz, Jer ze Smorgoń, A: 

Mironowiczówna z Chożowa, M. Gawryleni 

z Baranowicz, E. Klemmowa z Lidy, Pleska4 

czewski z Żupran, S. Lasmanowicz z Land+ 

warowa, K. Tywański z Lipniszek k. Lidyę 

Zawadzki z Oszmiany, M. Poradnia ® Ossdź 

wa, S. Szubertowa z Dukszt Pijarskich, wę 

Gudanowa z Lidy, L. Piotrowska z Woro+ 

tyńca. 

NAGRODY PRZEZ LOSOWANIE OTRZY- 

MALI. > 

Pp. M. Poradnia z Ossowa p. Plissa (Kont 

piet reprodukcyj artystycznych); Kolecki Jai   z Wilna (książka „Quo vadis" Stenkiewi< 

cza). m L   
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List do redakcji 
Do Szanownej Redakcji 

„Kurjera Wileńskiego. 
W numerze niedzielnym „Słowa* zamiesz 

czony był artykuł p. A. P. K. pt. „Dalecy, ale 
czy blisey", w którym znałazło się kilka nie 
ścisłości zasadniczych. 

P. A.P. K. w artykule tym między in- 
nymi pisze, że bale i podwieczorki Polonii 
Zagranicznej organizowali „naprawiacze”, 

Otóż posługiwanie się nazwą „naprawia- 
cze” i wypisywanie o nich złych czy dobrych 
w 'adomości jest zarówno nieodpowiedzialne 
jak nonszalanckie, bo organizacja, od której 
ta żargonowa nazwa bierze początek od 10 
lat nie istnieje i nie ma przeto nikogo kto by 
mógł wiadomości o „naprawiaczach“ autory 
tatywnie czy formalnie sprostować. 

Trzeba było przede wszystkim umówić 
kogo pod tą nazwą się rozumie: informato- 
rów p. prez. Starzyńskiego o tym co o nim 
inyśli p. mec. Szumański „członków jajczars 
kich czy młeczarskich spółdzielni, bliźniąt 
Riernackich z Lidy, wszystkich robotników 
z ZZZ, kilkadziesiąt tysięcy młodzieży 
z „Siewu”, osadników, czy tylko członków b. 
„Zetu* | h. Zw. Naprawy Rzeczypospolitej. 

Sądząc, że autorka artykułu użyła tej naz 
wy dla określenia członków b. Zw. Naprawy 
Rzeczypospolitej, względnie b. „Zetu”, poz- 
walam sobie stwierdzić, że żadnej z pań, u- 
rządzającej podwieczorek czy bal Polonii Za 
granicznej w Wilnie (imprezy takie były tyl 
ko w Wilnie) nazwa ta dotyczyć nie może. 

Jedynym członkiem b. Zw. Naprawy Rze- 
czypospolitej a także b. „Zetu” pracującym 
w Okr. Wileńskim Tow. Pomocy Polonii Za- 
granicznej jest niżej podpisany, ale rzecz 
prosta, ten jednoosobowy udział w pracach 
Towarzystwa nie może kwalifikować ich ja- 
ka prac ,naprawiaczy”. 

Druga nieścisłość artykułu zawarta jest 
w ustępie w sprawie dysponowania pieniędz 

mi na Fundusz Szkolnictwa Polskiego za 

granicą przez „naprawiaczy”. Prezesem Fun 
duszu Szkoln. Polskiego Zagran. jest p. Bro 
nisław Hełczyński, prezes Najwyższego Try- 
bvrału Administracyjnego. Prezesem świato 
wego Związku Polaków Zagranicą jest wo- 
jewoda pomorski p. Władysław Raczkie- 
wicz. Prezesem Tow. Pom. Polonii Zagran. 
jest wiceminister komunikacji p. Julian Pia- 
sccki. Przewodniczącym Komitetu Zbiórki 
jest płk. Wł. Kiliński, szef gabinetu Ministra 
Spraw Wojskowych. Otóż żadna z tych osób, 
które z tytułu swoich prezesur mają chyba 
jskis wpływ na podział funduszów Szkoln. 

Pciskiego Zagran. do Związku Naprawy 

slowały państwowe urzędy, nie nalężały. 

Nazwisk protektorów zbiórki: P. Prezy- 

denta Rzeczypospolitej, P. Marszałka Rydza 
1Śmigłego oraz stałego działacza Tow. P. P. 
Z. Prymasa Polski Ks. Kardynała Augusta 
Honda w wykazach b. członków Zw. Napra 

wy Rzeczypospolitej też nie dostrzegłem. 

Nie znam nazwisk wszystkich prezesów 
okręgów Tow. Pomocy Polonii Zagran. Przy 

łoczę tu tylko te, które przypominam: otóż 
prezesem okręgu stołecznego jest p. wicepre 
zydent m. Warszawy Julian Kielski, preze- 
sem okręgu warszawskiego — sen. Beczko- 

wicz, okręgu lwowskiego — prezydent m. 

Lwowa dr. St. Ostrowski, prezesem okręgu 

poleskiego — p. kurator Petrykowski, kielec 

kiego — prokurator Otto Uhlig, tarnopolskie 

go — prezes Sądu Okręgowego Kaz. Ceglec- 
k:, gdyńskiego — dyrektor B. G. K. WŁ. Gra 

bowski. 

Komisję Rewizyjną stanowią: Wiktor Am 
proziewicz, Jan Dębski i dr. Tadeusz Kup- 
£zyński. 

Z tego niepełnego wykazu można się chy 

ku zorientować, że nie może tu być mowy o 
jakiejkolwiek wyłącznej reprezentacji tak 
lub inaczej rozumianych naprawiaczy, ani 

w Funduszu Szkoln. Polsk. Zagran. ani w 
Tow. Pom. Polonii Zagran. ani w Świato- 
wym Związku Polaków Zagranicą. 

Jeżeli liczny jest udziar b. członków Zw. 

Naprawy Rzeczypospolitej, czy też b. „Zetu” 

w pracach tych organizac. to z tego ani nie 

wynika, że jest tam jakaś wyłączność ani też 

Jie oni do organizacyj tych wstępują @а ja 

kichś innych względów, niż patriotyczne 

Praca jest bezinteresowna tak jak w Lidze 

Morskiej i Kolonialnej, w LOPP, a w więk- 

szości wypadków bezimienna. Pretensje o 

wykonywanie tej pracy porównać można do 

4oretensyj o dyskretne wrzucanie do skar- 

bcnki większych monet na cele społeczne. 

Dla ilustracji zarówno akcji zbiórkowej 

jak i rezultatów, które dzięki tym dorocz- 

nym zbiórkom można było osiągnąć w zakre 

sie szkolnictwa polskiego na obczyźnie, przy 

toczyć "mogę kilka najbardziej charakterysty 

cznych danych. 

Pierwsza zbiórka, przeprowadzona w la- 

tach 1930—31 z okazji obchodu 25-lecia wal 

ki o szkołę polską, przyniosła netto sumę 

zł 511.490,61. Ta właśnie pierwsza zbiórka 

s'zła się podstawą założenia Fund. Szk. Pol- 

skiego Zagran. Następna zbiórka w 1983 r. 

przyniosła na czysto zł. 359.669,71, zbiórka 

zaś w 1934 r. — 428.066,24 zł; zbiórka w 
1935 г. — zł 909.294,17 i wreszcie zbiórka 

zeszłoroczna zł 570.140,94. 

Zawdzięczając tym zbiórkom zarząd Fun 

duszu Szk. Polsk, Zagran. mógł w sposób 

wydatny poprzęć szkolnictwo polskie na ob 

czyźnie, utrzymując i subsydiując nowe oś- 

rodki szkołne. W r. 1932 ufundowane zo- 

s'ało pierwsze gimnazjum polskie na terenie   

„KURIER“ (43751 
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Dziś Leandra, Aleksandra 

Jutro Romana Op. 
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27 Wschód słońca — g. 6 m. 20 

Niedziela || zachód słońca — g. 4 m, 48 
boni 
Spostrzeżenia Zakładu Meteorologi USE 

w Wilnie dnia 2611. 1938 r. 

Ciśnienie 776 

Temperatura średnia — 2 
Temperatura najwyższa 0 
Temperatura najniższa — 3 
Opad: — 
Wiatr: połudn.-zach. 
Tendencja barom.: bez zmian 
Uwagi: pochmurno. 

NOWOGRÓDZKA 

— DRUKARNIA SEJMIKOWA ZOSTA 
NIE SPRZEDANA. Jak się dowiadujemy 
Wydział Powiatowy w Nowogródku po- 
stanowił sprzedać Drukarnię Sejmikową, 
którą dzierżawi od 1932 r. p. Zilberman, 
Za dzierżawę płaci rocznie 5500 zł. Dru. 
karnia fa kosztowała pono grube plenią- 
dze, gdyż przeznaczeniem jej było także 
drukowanie dziennika „Życie Nowogródz 
kle”, jednakże do 1932 r. przynosiła stale 
deficyt, sięgający jakoby rocznie do 10 
fys. zł. Drukarnia mieści sią w gmachu 
Radziwiłła, nabytym ostanio przez Syn- 
dykat Rolniczy, który wymówił już lokal 
dla drukarni, 

Jako przedsiębiorsiwo, drukarnia ta 
może dać egzystencję kilku rodzłnom. Ca 
ły sęk w fym, że potrzeba na to przed. 
sięblorstwo coś około 60 tys. zł. 

— Orlęta ZS Adampol. Dnia 27 bm 
o godz, 14 odbędzie się doroczne zebra- 
nie członków oddziału „Orląt” ZS zakła- 
du wychowawczego w Adampolu, Na ze- 
branie proszeni są harcerze, sympatycy, 
rezerwiści i goście z pobliskich miaste- 
czek, osad wojskowych, zaścianków szla- 
checkich i majątków. Po zebraniu nastą- 
plą popisy młodocianych strzelców. 

Lekarz - dentysta 

M. Lewin 
Nowogródek, Piłsudskiego 65 podaj: do wia 
domości, że w jego laboratorium wyrabia 

się porcelanowe korony. 

Niemiec w Bytomiu, a w roku ub. w Kwidzy 
niu. Następnie realizowana jest na terenie 
Niemiec budowa liceum żeńskiego w Racibo 
rzu Poza tym Zarząd Funduszu Szkolnictwa 
Polsk. Zagran. subwencjonował i inne tere- 
ny. W roku bieżącym zasilone zostały nastę 
pujące środowiska polskie za granicą: Cze- 
ckosłowacja, Francja, Rumunia, Dania, Ho- 
landia, St. Zjednoczone, Argentyna, Brazy- 
lia i Kanada. 

Rzeczą zrozumiałą jest, że szczupłe środ 

ki Fund. Szkoln. Polsk. Zagran, nie mogą 

«wyczerpać pomocy, jakiej państwo polskie 

ndziela Polonii Zagranicznej, a ta której u- 

dziela jest wysoce niedostateczna. Nie zapo- 

minajmy, że Polaków na obczyźnie statysty 

ki obliczają na 7 milionów. Jeżeli podejmuje 

się w kraju wielka akcja zbiórkowa, to dla 

łego właśnie, żeby środki te wzmóc. 

Impresje autorki artykułu na temat roz- 

mów, jakie miała z Polakami zza granicy 

(rzecz znamienna wyłącznie pijakami) „albo 

rozmowy z cudzoziemcami o Polakach (od 

k:órych dowiedziała się, że ce sont toujours 

dęs voleurs ou deg chomeurs) z jednej stro 

ny są dowodem, że autorka podczas swych 

podróży nie zechciała się zainteresować wiel 

ką robotą, jaka się od kiłku lat prowadzi na 

terenie zagranicy wśród Polonii, a która 

polega na tworzeniu szkół i orgańizowaniu 

życia społecznego, z drugiej dowodem ol- 
brzymich potrzeb tej Polonii. 

Jeszcze jedno: to ta polityka „naprawia- 

czy” na Litwie i Łotwie. Tak się składa, że 

biiżej znam zagadnienie litewskie i wiem, 

że polityką naszą w odniesieniu do tych 

państw kieruje wyłącznie Min. Spr. Zagran., 

wiem też, że zarówno p. min. spra. zagran. 

jak też wyższych czy niższych urzędników, 

którzy mają w ministerstwie te działy w 

swojej pieczy, uznać by można za „naprawia 

czy” chyba tylko przez dalsze rozciąganie 

w jakąś nieskończoność tego nadużywanego 

pojęcia. Е 

Byłbym bardzo rad, żeby artykuł „Dale- 

cy, ale czy bliscy” nie zaszkodził akcji zbiór- 

kowej, czego obawiała się autorka, a właśnie 

wydatnie jej pomógł. Akcja bowiem, wbrew 

przypuszczeniom p. A. P. K. jęszcze się n'e 

skończyła. Listy zbiórek są dopiero rozesła- 

ne, impresje zaś o wzmagającej się obojętno 

ści dla spraw polskich u spotykanych przez 

autorkę ciemnych i wynaradawianych ty- 

pów były tak niezwykle sugestywne i tak 

bardzo dla każdego Polaka bolesne. 

Zagadnienie, czy Polacy za granicą, za 

granicą niemiecką, czeską, litewską, Polacy 

na obczyźnie, są nam, narodowi i Państwu 

Pelskiemu bliscy czy też obcy, wydaje m 

się, mimo wszystko, bezsporne. 

Janusz Ostrowski 

Prezes Okr. Wil. T-wa 

Pemocy Polonii Zagran.   

— Z życia i działalności Oddziału 
OZN w Niehniewiczach. Teren niehnie- 
wicki uważany był zawsze za bardzo nie- 
sprzyjający dla wszelkiej akcji i poczynań 
społecznych. 

Życie i praktyka wykazały jednak co 
innego. Pzed miesiącem powstał tam Od- 
dział OZN. Późno, znacznie później niż 

| gdzieindziej, ale fo właśnie z powodu pa- 
nującego w Niehniewiczach pesymizmu 
Na zebranie organizacyjne przybyło 760/6 
sympatyków OZN. Mało, ale przewidy- 
wano, że przybędzie jeszcze mniej, Bez- 
pośrednio po zebraniu, gdy wezwano 
obecnych do zgłaszania się na kandyda- 
tów zaszedł znów nieoczekiwany  mo- 
ment. Oto 97/0 obecnych podpisało de- 
klaracje — chętnie opłacając zadeklaro- 
wane składki nawet za cały rok. 

Przed kilkoma dniami odbyło się po- 
siedzenie prezydium niehniewickiego Od 
działu OZN. Przewodniczący p. Henryk 
Poszwiński, składając sprawozdanie z do- 
tychczasowej działalności poinformował 
obecnych, że założono już ewidencję 
członków i zaprowadzono niezbędną księ 
gowość, uruchomiono na razie z braku 

własnego lokalu w gmachu Urzędu Gmi- 
ny świeflicę, zaprenumerowano do świetli 
cy nasłępujące czasopisma: „Głos Ziemi”, 
„Wieś Polska”, „Plon”, „Spólnotę” i „Ży- 
cie Nowogródzkie”. W najbliższych już 

dniach otwarła zostanie poradnia informa 
cyjna, która za zadanie będzie miała 
udzielanie porad w sprawach podaiko- 
wych, administracyjnych I gospodarczych. 
W wypadkach koniecznych na prośby naj 
biedniejszych obywateli w poradni pisa- 
ne będą bezpłatnie podania do władz 
| urzędów. 

W toku dyskusji nad najaktualniejszy- 
mi połrzebami terenu mówiono o konie- 
czności połączenia dwóch sąsiednich, 
a od wielu lat deficytowanych gmin 
Szczors i Niehniewicz, o brakach i niedo- 
maganiach miejscowej mleczarni i fermy 
rolnej, o potrzebach oświaty dla doro- 
słych I konieczności niezwłocznego uru- 
chomienia kursów dla przedpoborowych. 
Wreszcie, jako za jedną z najbardziej pa- 
lących potrzeb ogół członków prezydium 
wypowiedział się za budową domu lu- 
dowego w Niehniewiczach. Dokąd bo- 
wiem Ochotn. Straż Pożarna posiadała 

swoją remizę, a gmach fermy rolnej nie 

Wszechng = aołąiety."Rijąće Aa Tere 
nie gminy niehniewickiej organizacje spo 
łeczne miały możność przeprowadzania 
w tych gmachach zbiórek, odczytów, po- 

gadanek, akademii, przedstawień teairal- 
nych ifp. W sierpniu ub, r. remiza s!rażac- 
ka spaliła się, a we wrześniu gmach fer- 
my rolnej zosłał całkowicie wynajęty dla 
połrzeb miejscowej szkoły powszechnej. 
To też dzisiaj, z braku odpowiedniego lo 
kału, żadna z organizacyj pracy kultural- 
no-oświałowej należycie kontynuować 

nie może. 
Bardzo ożywiona również dyskusja 

powsłała w trakcie omawiania potrzeb 
ludności białoruskiej i pozyskania jej cał- 
kowicie dla państwowości polskiej. 

Pośród wielu wskazanych dróg wiodą- 
cych do racjonalnego wciągnięcia ludu 

białoruskiego w orbitę kultury polskiej za : 
jedną z ważniejszych uznano konieczność 
umożliwienia ogółowi bezrolnej i mało- 
rolnej młodzieży wsi białoruskich zdoby- 
cie zawodu a więc zdobycie warsztatu pra 

cy, którego na roli fa młodzież nie znaj- 
dzie. 

Za olworzeniem szkoły  rzemieślni- 
czej, jeżeli już nie w Niehniewiczach to 
w najbliższym terenie wypowiedzieli się 
wszyscy członkowie prezydium, zarówno 
przedstawiciele duchowieństwa jak i na- 
uczycielstwa, samorządu jak 1 organizacyj 
społecznych i gospodarczych, zarówno 
osadnicy wojskowi jak i sami przedsławi- 
ciele ludności białoruskiej. 

Obrady zakończono podpisaniem 
odezwy do niezrzeszonych jeszcze sym- 
pałyków OZN. 

H. G. 
BAŁAAA ADA AAA AD AAAA AAA DAAŻA AAA DAGA DCC AAA SA 

Kino „APOLLO“ 
w Baranowiczach 

wyświetla najwybitniejszy film fran- 
cuski ostetnich czasów p. t. 

Towarzysze broni 
W rolach gł.; Dita Parlo, Jean Gabin 

i wielu innych 
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BARANOWICKA 
— Nowy Zarząd Och. Sfr. Poż. we wsi 

Sawicze. We wsi Sawicze, gm. Wolna w 
lokalu szkoły powsz. pod przewodnict- 
wem Piołrowicza Tadeusza odbyło się 
walne zebranie członków Ochoł. Straży 
Pożarnej. Po omówieniu spraw organiza- 
cyjnych wybrano nowy zarząd w następu- 
jącym składzie: prezes Janiszkowicz Ka- 
zimierz, sekretarz Jewtuch Wiktor i skarb- 
nik Sulżyc Mikołaj. 

— Zarząd obwodu pow. LOPP w Ba- 
ranowiczach. wyznaczył wolne zebranie 
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C.ULRIC HODOWLA i SKŁADY NASION 
Warszawa — rok założenia 1805 

CENNIK GŁÓWNY NASION I NARZĘDZI OGRODNICZYCH na rok 1938 

NASIGNA 
wyszedł z druku i rozsyłany jest na żądanie 

warzywne pastewne 

kwiatowe оОР л@ 
Centrala — Ceglana 11, tel. 568-60 

FILIE: Moniuszki 11, tel. 609-28; — П-за Hala Mirowska, tel. 609-33 

na dzień 27.II, czyli w niedzielę o g. 13 
w lokalu własnym przy ul. Staszyca 13. 

— Wolne zebr. Koła Zw, Ofic. Re- 
zerwy. W dn. 27.II br. w lokalu Zw. Strze- 
leckiego przy ul. Mickiewicza 51 odbę- 
dzie się walne zebranie Koła Zw. Ofic, 
Rez. w Baranowiczach. : 

Początek o godz. 16. 

LIDZKA 

— Walne zebranie Ligi Kooperatystek. 
22 lutego w świetlicy spółdzielczej odby 
ło się walne zebranie lidzkiego koła Ligi 
Kooperatystek, Licznie zabranym koope- 
rałystkom przewodniczyła p. Maria Mię- 
kinowa. Na zebaniu był obecny starosta 
Gąssowski Stanisław, kierownik oddz. 
„Społem” p. Bieńkowski, kierown. spółdz. 
„Jedność" p. Rausz, p. Najda Bolesław 
przedstwiciel O, T. O. i K. R, I inni. 

Obszerny i wnikliwy referat p. + „Ro- 
la spółdzielczości w podniesieniu polskie 
go gospodarstwa nai lo” wygłosiła 
p. Emiljanowiczowa Jadwiga. 

Po referacie szczegółowe sprawozda- 
nie z działalności zarządu | plan pracy 
na rok następny zreferowała p. C. Bień- 
kowska, ustępująca przewodnicząca koła. 
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej złożyła 
p. Piwkowska, proponując udzielenie ab- 
solułorium ustępującemu zarządowi, co 
też zebranie jednogło'nie uchwaliło. W 
skład nowego zarządu weszły pp.: Maria 
Miękinowa, jako pzewodnicząca, Jadwiga 
Eimilianowiczówna — wiceprzewodniczą- 
ca, Tacewiczówna — skarbniczka, Fedora 
wiczówna Zofia — sekrefarka, Wujew- 
ska Ewa — referenika gospodarcza i Kas- 
prowiczowa Bronisława — ref. dochodów 
niestałych. Do Komisji Rewizyjnej zostały 
wybrane pp.: Michałowska Wanda, Ro- 
gojsz0 i Rauszowa. | (ii) 

— Kurs samochodowy. 7) marca br. 

zestanie uruchomiony w Lidzie Trzeci Teore 

tyczno-Praktyczny kurs Samochodowy Zw. 

Strzeleckiego dla kierowców zawodowych. 
—— 078 teoretyczne 
odbywać się będą codziennie przy ulicy 3-g0 

faja 32 od godz. 18 do W-ej. 

Zajęcia praktyczne i jazdy rozpoczną się 

w maju br. Całkowita opłata za kurs teore 

tyczny i jazdy zł. 95, płatne w 3 ratach mie- 

sięcznych. Kursy są wyposażone w warsztat 

remontowy dła samochodów, w którym od 

bywać się będą ćwiczenia praktyczne z mon 

tażu i naprawy silników oraz innych zespo- 

łów. 

Po ukończeniu kursu słuchacze poddani 

zostaną egzaminowi komisyjnemu w Lidzie 
na prawo prowadzenia samochodčw. 

— Zawody łyżwiarskie harcerzy. — 
W dan'u 20 bm, odbyły się w Lidzie zawo- 
dy łyżwiarskie organizowane przez Har- 
cerski Klub Sportowy z udziałem 21 ra- 
wodników. 

W biegu harcerskim młodzieży od lał 
13 do 15 wzięło udział 12 zawodników. 
Pierwsze miejsce zajął Wyrwał, uczeń 
szkoły powszechnej, osiągając na 240 m 
czas 40,2 sek. 

W biegu starszych od lat 16 I m. zajął 
Boryna, uczeń gimn. państw. osiągając na 
500 m czas 1.26,8. ; 

W jeździe figurowej zdobył | miejsce 
Moydo, a w jeździe popisowej Boryna, 
obaj z gimn. państw. Publiczności na za- 
wodach ok. 100 osób. 

    

    

Prywatne Koedukacyjne 

Kursy Kierowców 
Samochodowych 
Związku Strzeleckiego 

Powiatu Lida 
rozpoczynają się w dniu 7 marca br. 

o godz. IB.ej. 

Wykłady teoretycznie codziennie 
prócz niedziel I świąt w lokalu przy 
ul. 3-go Maja 32, o godz. 18—20. 

Zapisy i informacje tamże, 

      
       

       

        

— SKAZANIE KOMISARZA  ZIEM- 
SKIEGO W LIDZIE ZA NADUŻYCIA. 
Przed Sądem Okr. w Lidzie toczyła się 
sprawa przeciwko Edwardowi Żalińskie- 
mu, komisarzowi ziemskiemu w Lidzie 
(obecnie urzędującemu w Kaliszu) oraz 
Jerzemu Gruneriowi, mierniczemu, oskar= 
żonym o nadużycia pieniężne, 

Sąd Żalińskiego skazał na półtora ro- 
ku więzienia, z pozbawieniem praw oby» 
wałelskich na lat 3. Jerzego Grunerta ska- 
zał na 6 miesięcy więzienia z zawiesze- 
nłem wykonanła kary na lat 3. 

(1. B—ć). 

NIEŚWIESKA 
— Nawiązując do wzmianki pt. „Wy- 

kryło jaskinie gry“ zamieszczonej w kro- 
nice nieświeskiej Nr 46 z dnia 16 lutego 
wyjaśniamy, że znajdujący się w tym cza- 

sie w lokalu urzędnik Urzędu Skarbowego 
w Nieświeżu Tadeusz Śmiełana udziału w 
grze nie brał, a tylko przybył tam po żo- 
nę, kłóra jest spokrewniona z właścicie- 
lem lokału. 

WILEJSKA 

— Zainteresowanie wsi pszezelarsi- 
wem. W Drozdach, w ramach tamtejszego 
Koła Młodej Wsi utworzyła się sekcja 
pszczelarska, do której zapisało się 11 
osób. W. R. 

— Z prac Związku Młodej Wsi. Zarząd 

"Powiatowy Związku Młodej Wsi przeprowa- 
dził w Kościeniewiczach 1 DTOZUACH gia: wvj 

stomskiej kursy dla członków zarządów kół 

z terenu powiatu wilejskiego, w których 

wzięło udział 43 członków. Kierownikiem kur 

su był p. Balcewicz Ludwik, prelegentami — 

instr. ośw. pozaszkolnej, instruktorka woje 

wódzka Z. M. W., sekretarz gminy wojstom 

skiej i nauczyciełstwo. 

Na program złożyły się tematy oświato- 

we, społeczne, organizacyjne, spółdzielcza, 

samorządowe, rolnicze, P. W. i W. F., teat- 

ratne i świetlicowe. 

Praca oparta była na referatach, dyskusji 

instruowaniu i wykładach. 

W Drozdach w związku z kursem zwoła 

no nadzwyczajne posiedzenie rady gromadz- 

kiej na którym uchwalono, że gromada po- 

prze inicjatywę miejscowego koła M. W. dą 

żącego do zorganizowania w okresie żniw 

ipółkolonii dła dzieci od łat 3 do 7. 
W R. 

POSTAWSKA 
— Czytcić kominy. W kolonii Filipo- 

wo, pow. postawskiego, z powodu zapa 

lenia się sadzy w kominie domu Teofili 

Rowdo wybuchł pożar, który strawił dom 

I zabudowania gospodarcze, należące do 
niej. Pastwą płomieni padły także zbiory (AC M 
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Wielki pożar w amerykańskiej kopalni węgła 

  W największych w Ameryce złożach węgla w Massachusetts wybuchł niezwykle 
groźny pożar, powodując około 5 milionów dol. strał. Na zdjęciu — rzut oka na   ten niezwykły pożar w kopalni węgla.



„KURJER” (4375) 

imponująca uroczystość w Zułowie 
Wieści z półmetka marszu 

Rozpoczął się wczoraj wielki nar 
ciarski marsz z Zułowa do Wilna. 
Narciarze w ilości 522 zgromadzili się 
przed popiersiem Marszałka Józefa 
Piłsudskiego, ustawionym na wiel- 
kim cokole z lodu. Po odegraniu mar. 
sza Pierwszej Brygady mjr Czesław 
Mierzejewski, jako kierownik zawo- 
dów, zdał raport gen. Józefowi Olszy 
nie, który w krótkich słowach prze- 
mówił do zgromadzonych narciarzy, 
życząc im najlepszych wyników. Prze 
mówił następnie prezes P. Zw. N wi- 
ceminister Aleksander Bobkowski, 
który podkreślił wielkie znaczenie 
propagandowe tej imprezy. 

Wysłane zostały z Zułowa depesze 
do p: Marszałkowej A. Piłsudskiej, 
Marszałka Rydza-Śmigłego i Ministra 
Spraw Wojskowych gen. Kasprzyc- 
kiego. 

Por. Batog złożył ślubowanie spor 
towe. Rota ślubowania brzmi następu 
jąco: 

„W imieniu startujących zawodników w 
Iii Marszu Narciarskiego Zułów—Wilno ku 
czei Pierwszego Marszałka Polski Józefa 
Piłsudskiego ślubujemy, że walczyć hędzie- 
m; w duchu sportowym, przestrzegając za- 
sad szlachetnej rywalizacji”, 

Po złożeniu przysięgi patrol, któ- 
ry wylosował numer 1, złożył przed 
popiersiem Marszałka wieniec. Z 
miejsca urodzenia Marszałka pobra- 
na została ziemia, która przez patrole 
przywieziona zostanie dziś do Wilna 
I wsypana do urny, ustawionej na me 
tie. 

Po odegraniu . marsza Pierwszej 
Brygady rozpoczął się start zawodni 
ków. Pierwszy etap marszu. wynosił 
44 km, a przechodził z Zułowa przez 
Powiewiórkę, Podbrodzie i Różyszki 
do Niemenczyna, gdzie się iniešcil 
półmetek. Warunki śnieżne dobre. 
Śnieg miejscami ciężki, ale na ogół 
nośny. 

Pierwsze ruszyły ze startu sztafe- 
ty młodzieży szkolnej, a dopiero po 

pzm 

  

ten: patrole i zawodnicy indywidual- 
ni. 

Wśród 86 patroli uwagę zwracały 
przede wszystkim patrole z Zakopane 
go, a mianowicie: Zw. Strzel. i Zw. 
Rez. Bardzo dobrze prezentował się 
zespół Przysp. Wojsk. Leśników i 
patrol Zw. Rez. z Wisły, który bronił 
tytułu mistrzowskiego z roku ub. 

Z tymi to patrolami mieli stoczyć 
walkę patrole wileńskie, a przede 
wszystkim AZS i Ognisko. 

Na pierwszym punkcie kontrol- 
nym w Podbrodziu forma czołowych 
drużyn była bardzo dobra. Na dal- 
szych etapach zaczęła coraz bardziej 
ząznaczać się różnica między narcia 
rzami z Zakopaneggo a zawod. ikami 
Polski Północno-Wschodniej. Najlep 
szy czas na półmetku w Niemenczy- 
nie miał patrol Zw. Rez. z Zakopane- 
go: 4 godz: 07 min. Na 2 miejscu znaj 
duje się zespół Zw. Strzel. z Zakopa- 
nego: 4 godz. 09 min. 15 sek. Na trze 
cim — Przysp. Wojsk. Leśników ze 
Lwowa — 4 godz. 17 min . 05 sek. 
Na czwartym AZS wileński — 4 godz. 
25 min. 50 sek. Piąte miejsce ma ze- 
spół Ogniska — 4 godz: 31 min. 36 
sek., a piąte Zw. Rez. Wisła 4 godz. 
37 min. 02 sek. 

Forma poszczególnych patroli nie 
zła. Poziom naogół znacznie się pod- 
nić sł. 

W grupie indywidualnej młody za 
wodnik AZS wileńskiego Arwid Han 
sen uzyskał najlepszy czas dnia, bie 
gnąc jednak bez obciążenia. Hansen 
miał 4 godz. 03 min. 49 sek. Zajmie 
on niewątpliwie pierwsze miejsce w 
tej konkurencji. W grupie pań star- 
tuje tylko jedna zawodniczka, Ławry 
nowiczówna z Ogniska. 

W sztafecie szkolnej najlepszy 
czas uzyskali uczniowie z Państw. 
Szkoły Techn. Na dalszych miejscach 
znaleźli się uczniowie z Gimn. Ada- 
ma Mickiewicza, Nowej Wilejki, No- 
wych Święcian i z Gimn. Zygm. Augu 
sta z Wilna. 

  

  

    

  

Komunalna Kasa Oszczędności 
w Brześciu n/B. 

już obliczone, w związku z tym K. K. O. prosi posiadaczy książeczek 

oszczędnościowych o zgłaszanie się, celem dopisania procenłów 

Bardzo dobrze wypadły patrole 
siertujące w grupie zespołów regio- 
nalnych. 

Dziś narciarze z Niemenczyna wy 
startują o godz. 8 rano do Wilna. Dy- 
slans wynosi 41 km. Pod Wilnem w 
Kojranach odbędzie się strzelarie do 
sylwetek. 

Zawodnicy do Wilna przybyć po 
winni zaraz po godz. 11. Meta mieś- 
cić się będzie na stadionie sportowym 
na Antokolu. Wstęp bezpłatny. Roz- 
danie nagród nastąpi o godz. 20 w sa 
l Śniadeckich USB. 

* * 
a 

Do Zulowa przyjechaly wczoraj dwa po 

ciągi z narciarzami. Wagony były przełado 

wane. Pierwszy pociąg wiózł zawodników, 

drugi gości, młodzież szkolną i wszystkich, 

kiórzy interesują się sportem. 

W pociągu zawodniczym o niczym in- 

nym nie można było słyszeć, jak tylko o 

smarach i przeciwnikach. Jedni mówili o 

swych dotychczasowych sukcesach, drudzy 

wspominali zesłoroczny marsz, a byli i ta- 

cy. którzy już w wagonie zajadali z apety- 

tem zabrane z sobą zapasy. 

Nieco weselej było w pociągu popular- 
rym. Zakładano się, czy przyjedzie min. 

Behbkowski, czy też nie. Dyskutowano na te 

maty polityczne i rozważano zagadnienia 

mody na zbliżający się sezon wiosenny. 

W Zułowie wszystkie te rozmowy ucich- 

ły. Przed dworcem kolejowym uformował 

się pochód zawodników, którzy pośpieszyli 

na miejsce startu, a goście mieli nie lada 
przyjemność przejechania się prawdziwym! 

wiejskimi sankami, zakrytymi regionalny- 

mi kilimami. 

"Tymczasem w Zułowie wszystko już by- 

ło gotowe do złożenia hołdu Pamięci Pierw 

szego Marszałka Polski. 

Rozglądamy się dokoła. Jest prześlicznie. 

Brama strzelista wita gości. Trzepocą flagi 

niredowe. Patrzą w daleką białą przestrzeń 

wyrzeźbieni w lodzie narciarze, na najwyż 

szym postumencie stoi popiersie Marszałka. 

Na stopniach leży złożony przez narciarzy 

wieniec. 

Dźwięki marszu Pierwszej Brygady od- 

bijają się echem. Gen. Olszyna Wilczyński 
na zmianę z płk. Kowalskim wręczają patro 

1vm woreczki z ziemią.   —2-- —BAMYCH zawodników 
  

      
1937 zostały 

  
  

KRONIKA 
— Kary za prace w dni świąteczne, 

inspektor pracy w Brześciu n. Bugiem tępi 
b. ostro wykroczenia pracowników, za- 
trudniających robotników w niedziele 
| dni świąteczne. Ostatnio na terenie m 
Brześcia n-B. za pracę w dni świąłeczne 
I niedzielę ukarano 16 osób na łączną su- 
mę zł 445, 

Ponadło właściciel fabryki lemieszy 
w Brześciu n-Bugiem Boruch Kacap, uka- 
rany został za pracę w nocy, bez zezwo- 
lenia inspekłora pracy, sumą 200 zł. 

-— Stan zatrudnienia I bezrobocia na 
Polesiu. Na terenie wojew. poleskiego 
zatrudnionych jest obecnie przy robotach 
miejskich, wojskowych |! budowie dróg 
wodaych przeszło 1.730 bezrobotnych, w 
tym przeszło 200 bezrob. opłaca Fundusz 
Pracy. = 

Już na początku marca stan ten znacz- 
nie się zwiększy, w związku z projekto- 
wanym rozpoczęciem robół inwestycyj- 
nych. 

Stan bezrobocia wykazuje obecnie 
przeszło 5.600 osób, w tym przeszło 3.000 
w Brześciu n. Bug., 900 w Pińsku, reszta 
przypada na powiaty, 

© dodatkowe kredyty Funduszu 
Pracy dla Polesia. Wojewódzkie Biuro 
Funduszu Pracy w Brześciu n-Bugiem opra 
cowało plan robót na rok bieżący. Z pro- 
jektowanych robót należy wymienić: do- 
kończenie budowy dojazdu do przystan- 
ku kolejewego w Drohiczynie oraz bru- 
kowanie liuc w Brześciu, Pińsku, Kobry- 
niu, Prużanie i Słolinie. Na koszty wy- 
mienionych robół obliczane na 617.583 
zł, Fundusz Pracy przyznał kredyt tylko 
miastu Brześć  n-Bug. w wysokości 
100.000 zł. 

Z projektowanych robót rentownych 
na ogólną sumę 637.775 zł przyznano kre 
dyłu tylko na robofy wodociągowe w 
Brześciu  n-Bug. (120.000) i Pińsku 
(70.000). 

— Dożywianie dzieci szkolnych w Sto- 
linie. Komitet Rodzicielski przy szkole 
powszechnej w Stolinie rozpoczął doży. 
wianie 75 dzieci, co stanowi 10/9 wszyst- 
kich dzieci szkolnych. Posiłek spożywany 
na miejscu składa się z gorącej strawy, 
którą dzieci otrzymują w czasie dużej 
przerwy. Dyżury przy przygotowaniu i wy 
dawaniu posiłku pełnią poszczególni 
członkowie Komiłefu wraz z gronem na: 
uczycielskim, Na podkreślenie zasługuje   

POLESK 
fakt, ż w roku ub, w okresie dożywiania 
od 26.1 do 21.VI. 37 r. Komiłeł wydał 
11.699 obiadów, a dożywianych było 120 
dzieci, co stanowiło 18%/9 ogółu dziatwy 
szkolnej, Prezesem Komitełu był p. Sikoń 
Władysław, akcję dożywiania prowadziła 
p. Celichowska Janina. 
Zmniejszenie liczby dzieci dożywianych 

roku bież. spowodowane jest szczupłością 
środków. Prezesem Komiłefu jest p. Ku- 
liński Albin, akcją dożywiania kieruje p 
Minuczycowa Helena. 

— Nowy wójt w Chocieszowie. Od 
maja 1937 r. obowiązki wójta gminy cho- 
cieszowskiej, po ustąpieniu p. Wentlan 
da, pełnił podwójci gminy p. Koralin 
Ostatnio odbyły się wybory wójła. Na sta 
nowisko fo zosłał obrany znany powiecie 
koszyrskim działacz samorządowy i spo- 
łeczny p. Józef Michałowicz. 

Duchowieńswo prawosławne na 
dom społeczny. Z wiosną br. ma się roz. 
począć w Kamieniu Koszyrskim budowa 
domu społecznego. Społeczeństwo po- 
wiału przystąpiło do składania na po- 
wyższy cel dobrowolnych ofiar. Ducho- 
wieństwo prawosławne powiafu opodai- 
kowało się po 2 zł miesięcznie od każdej 
parafii poczynając od dn. 1 lipca 1937 r 
do kończenuia budowy domu. 

— Nowa placówka przemysłu drzew. 
nego na Polesiu. Powiat kosowski na Po- 
lesiu, dzięki lesistemu terenowi, ma wszel 
kie warunki sprzyjające rozwojowi prze- 
mysłu drzewnego. Poza licznymi tariaka- 
mi prywałnymi istnieje w Iwacewiczach 
duży i pomyślnie rozwijający się tarłak 
państwowy Dyr. L. P., który pod wzglę- 
dem urządzenia stawiany jest za wzór 
wszystkim placówkom drzewnym na Po- 
lesiu. W tych dniach uruchomiony został 
w Bronnej-Górze na terenie powiału no- 
wy tarłak państwowy Dyrekcji L. P., kłó- 
ry już obecnie zatrudnia 100 robo!ników, 
w najbliższej zaś przyszłości ilość ta 
wzrośnie do 300. 

  

DO WYNAJĘCIA 
LOKAL SKLEPOWY w pierwszo» 
rzędnym punkcie handlowym 
w Brześciu n/Bugiem przy ulicy 
Dąbrowskiego Nr 19 vis-4-vs 
Małego Rynku wraz z pokojem 
i kuchnią. Wiadom. na miejscu 

zebrało się przeszło pół tysiąca Młodzieży 

szkolnej przyjechało z 300 poza tym niezli- 
czony tłum. Wszystko to razem tworzyło 

imponujący obraz żywy i zmieniający się. 

Startuje patrol za patrolem. W Zułowie 

już coraz mniej narciarzy. Biegną do Nie- 

menczyna. Ciągnie się sznur czerwonych cho 

rągiewek. W Podbrodziu mieszkańcy wzno- 

szą okrzyki na cześć zawodników. Biją bra 

wa Padają nazwiska. Najpopularniejszy jest 

Łabuć, który w tym roku biegnie w patrolu 

pocztowym, nie mając większego powodze- 

nia, bo dźwiga aż dwa karabiny. 

Na trasie rozgrywa się zażarta walka. 

Patrole walczą o każdy ułamek sekundy, o 

każdy metr. Czasy powinny być bardzo do- 

bre. Śnieg jest nośny. Miejscami może się 

trachę lepi, ale to tylko tam, gdzie wkrada 

sie słońce. 

W Niemenczynie zawodników czeka za- 
służony odpoczynek. Szklanka gorącej her- 

baty, kanapka z szynką i kawałek pomarań- 

czy — to na pierwszy ząb wystarczy, a po 

teŃ wieczorem kolacja i spać. 

Dziś drugi i ostatni etap. 

Pedsumowanie wyników. Nagrody. J. N. 

TEATR I MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE 
Popołudniówka Dziś w niedzielę o godz. 

415 komedia Fodora „Mysz kościelna" z p. 
Jadwigą Zaklicką w roli Zuzi Sachs. Ceny 
propagandowe. 

Wieczorem, o godz. 8,15 komedia W. 
Szekspira „Wiele hałasu o rie*, W roli głów 
nej p. Jadwiga Zaklicka. 

Dnia 3 marca (o godz. 9 wiecz. utalento- 
wany pianista Mieczysław Miinz w ostatnim 
swoim recitalu daje nam nowy i ciekawy 
program. Ceny specjalne. 

Teatr Miejski na Pohulance przygotowu 
je premierę,, którą bedzie współczesna ko- 

media „Ostatnia nowość". 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA” 

Dziś o godz. 8,15 po cenach propagando- 
wych „Kraina Ušmiechu“. 

” Dzisiejsza popołudniówka w Lufni. Dziś 
o godz. 4,15 po poł. po cenach zniżonych о- 
peretka o czarownych mełodiach „Czar Wał 

ca“, 
Kapryśna królewna i zaczarowany króle 

wiez. Dziś o godz. 12 w południe grana bę- 
dzie czarodziejska baśń pod powyższym ty- 
tułem. 

Jutro po cenach propagandowych „Czar 
walea*. O. Straussa. 

'We wtorek po 1az pierwszy стапа będzie 

najsłvniiejsza operetka „Rose Marie* z Xe- 

nią Grey. 
Faust w Lutni. We wtorek 8 bm. planowa 

ne jest wystawienie opery Gounoda „Faust'. 
„Muszkieterowie Ludwika XIII“ oto tytut 

cpery komicznej Verney'a, ktėra w dniu 12 
bm. będzie wystawiona na obchodzie įubileu   szowym 35-lecia pracy scenicznej M. Dow- 
munta-Junczvsa. 

  

KRONIKA 
WILEŃSKA 

DYŻURY APTEK: 
Dziś w nocy dyżurują następujące ap- 

teki: Nałęcza (Jagiellońska 1); Augustow- 
skiego (Kijowska 23; Romeckiego (Wileń- 
ska 8); Frumkinów (Niemiecka 23); Rost- 
kowskiego (Kalwaryjska 31). 

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

     

   
   

  

   

  

HOTEL 

„ST. GEORGES" 
w WILNIE 

Pierwszorzędny == Ceny przystępne 

Telefony w pokojach 

  

MIEJSKA 
— Tow. „Wileńska Kołonia Kolejowa” 

nabyło w betonowni miejskiej 1000 sztuk 
płyt chodników, po 80 groszy płyła, to 
znaczy po cenie kosztów produkcji. Ko. 
lonia Kolej. uzyska więc chodniki. 

— Budowa drogi komińskiej. Zarządy 
ustalają obecnie roboty, które mają być 
wykonane w drodze zastępczego obowią 
zku wojskowego, Magistrat m. Wilna za- 
twierdził projekt zatrudnienia osób, pod- 
legających zastępczemu obowiązkowi słu 
żby wojskowej przy budowie drogi ko- 
mińskiej i wyasygnował 9.300 zł jako u 
dział miasta w budowie wspomnianej dro 
gi, której ogólny koszt ma wynieść 72.000 
zł. Większość tego wydatku ma być po- 
kryta przez samorząd wojewódzki. 

GOSPODARCZA 

— Komisja Odwoławcza. Po przerwie 
spowodowanej wyjazdem Komisji Odwo- 
ławczej przy Wileńskiej Izbie Skarbowej 
na ieren woj. nowogródzkiego, komisja 
fa obecnie wznowiła w Wilnie swe prace 

RÓŻNE 
— Zarząd Miejski postanowił powo- 

łać do życia fundację stypendialną im. 
Zygmunta Juszkiewicza utworzoną na mo 
cy zapisu testamentalnego fundatora w 
dniu 3 lipca 1910 r. Nieżyjący obecnie 
Zygmunt Juszkiewicz z zawodu Inżynier. 
technik i były kolegialny asesor k'erując 
się szlachetnym patriotyžmem  przezna- 
czył swój zapis w formie listów zasław- 

Zła dłypedłum" dis polskiej młodzieży 
po. studiującej na polskim Uni- 
wersyfecie w. Wilnie. 

Biorąc pod uwagę dałę zapisu należy 
podkreślić fakt proroczego przeczucia te 
słałora, który w r. 1910, na szereg lał 
przed wskrzeszeniem niepodległej Rze- 
czypospolitej przewidywał powstanie pol- 
skiego uniwersytetu w Wilnie. 

— Kontyngent uboju rytualnego. — 
Kontyngent mięsa z uboju ryłualnego na 
marzec dla m. Wilna władze miejskie u- 
staliły na 170.905 kg. 

— 20-dniowy kurs gotowania. Wilnianki 
Baczność! Podajemy do wiadomości, że kurs 
gotowania został przesunięty na marzec i 

jeszcze są wolne miejsca w komplecie. Wy 

kłady będą się odbywały od godz. 17—20 w 

liceum Gospodarczym ZPOK. Tam uzyskać 

można bliższe informacje. Ul. Bazyliańska 

2 cd 8—12, tel. 25-97. 

— CAFE „PRATER”. Dziś 12—2 pora- 
nek muzyczny. Od 5—8 five-o-clock z 
ulubieńcem publicznošci Antonim Ižykow- 
skim w swoim doskonałym repertuarze. 

ZABAWY 

— Wszyscy się spotykamy dnia 1 marca 

w salonach Szkoły Nauk Politycznych, Zy- 
gmuntowska 2 na tradycyjnym „Šledziu“, 
organizowanym przez Koło Pań przy P. A. 

K. Orientia. Początek o godz. 21. Wstęp wy 
łacznie za zaproszeniami, które otrzymywać 

można w lokalu K! Orientia, Arsenalska 8. 

EET PET TEKSTAI 

įsArmold Fihbiger““ 
niech każdy pamieta. Prze: 
lat 60 w służbie klienta — 

Kalisz, Szopena 9. 
Dostawca Polskieqgo Radia, 
Konserwator.. Statkow Mor- 
skich I Wytwórni Filmowych 
Przedstawiciei N. KREMER, 

Wiłno, vt Niemiecka 19 

  

  

Prywatne Dokształcające 

KURSY 

„WIEDZA“ 
Krakėw, ul. Pierackiego 14 

przygotowują na lekcjach zbiorowych w Kra- 
kcwie, oraz w dro ze korespondencji, za po- 
niocą zupełnie nowo opracowanych skryp- 
tów, programów i miesięcznych tematów, do: 

1) egzaminu dojrzałości gimnazjum sta- 
rego typu, 

2) egzaminu ukończenia gimnazjum o- 
góinokształcącego nowego ustroju, 

3) z zakresu I i II kl. gimnazjum nowego 
ustroju, 

4) egzaminu z 7 klas szkoły powsz. 
UWAGA: Uczniowie kursów korespon- 

dencyjnych otrzymują co miesiąc oprócz 
całkowitego materjału naukowego, tematy z 
6 głównych przedmiotów do opracowania. 
Nadto obowiązkowe egzami-y badają 3 ra- 
zy w ciągu roku szkolnego postępy uczniów. 

Wykładają najwybitniejsze siły fachowe. 
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RADIO 
NIEDZIELA, dn. 27. II. 1938 r. 

8,00 — Sygnał czasu i pieśń; 8,05 — Dzien 

nik por.; 8,15 — Gazetka rolnicza; 8.30 — In 

formacje dla Ziem Płn. Wsch.; 8.40 — Mu 

zyka por.; 9,00 — Transmisja nabożeństwa” 

10,30 — 1) Polskie chóry religijne; +) Jozef 

Haydn; 3) Jan Brahms; 11,30 — Reportaż z 

życia; 11,57 — Sygnał czasu; 12,03 — Pora- 

nek symfoniczny; 13,00 — W pracowniach 

plastyków wileńskich: „U Bronisława Jamon 

ta“ — felieton Kazimierza Kieniewicza; 13,10 

— „Uleczony samobójca — humoreska Kle+ 

mensa Junoszy; 13,25 — Muzyka ob:adowa; 

14,40 — Przedstawiamy speakerów — гидус 

ja Wielkiego Zimowego Konkursu Radiowe- 

go; 14,45 — Audycja dla wsi; 15,45 — .,Pącz 

ki w Bursie* aud. w wykonaniu wychowan- 

(sów Bursy Ziem Półn. Wsch. 16,05 — Reci 

tal fortep. Henryka Sztompki 16,25 Utwory, 

wicskie w wyk. Walerii Jędrzejewskiej; 16.15 

„Anielcia i życie" — powieść H. Boguszew- 

skiej; 17,00 — „Bawmy się wesoło” — pod- 

wieczorek taneczny dla młodzieży; ok. 17.00 

w przerwie — Chwila Biura Studiów; 15,00 

— „Patent* — premiera komedii Luigi P!- 

trandello; 19,25 — „Składziny weselne' — 

wieczorynka w opr. Rymszonka; 20,30 — Pro 

gram na poniedziałek 20,35 — Wil. wiad. sp.; 

20.40 — Przegląd polityczny; 20,50 — Dzien 

nik wieczorny; 21,00 — Transmisja skoków 

narciarskich na mistrzostwach świata w Lah 

ti; ostateczne wyniki mistrzostw;; wiad. sp.; 

21,30 — Muzyka taneczna; 22,50 — W przer 

wie Ostatnie wiadomości; 24,00 — Zakoń- 

czenie 

PONIEDZIAŁEK, dn. 28. II. 1938 r. 

6.15 Pieśń por. 6.20 Gimnastyka. 6.40 Mu 

zyka z płyt. 7.00 Dziennik poranny. 7.15 Mu 

zyka z płyt. 8.00 Audycja dla szkół 810 

Przerwa. 11.15 Audycja dla szkół 1140 

„Przed obiektywem fotografa". 11.57 Sygnał 

czasu. 12.03 Audycja południowa. 13.00 Wia 

domości z miasta i prowincji. 13.05 Chwilka 

LOPP Kolejowego i Szybownictwo u koleja 

12y wileńskich. 13.15 Koncert rozr. 14.00 No 

wości muzyki lekkiej. 14.25 „Podróż do mia 

steczka“ — bajka J. I. Kraszewskiego. 11.35 

Muzyka popularna. 14.45 Przerwa. 15.30 Wia 

domości gospodarcze. 15.45 „Z pieśnią pa 

kraju”. 16.15 Jazz i piosenka". 16.50 Poga 

danka. 17.00 Dzieje kredytu. 17.15 Muzyka 

kameralna. 17.50 „Narciarskie mistrzostwa 

świata". 17.57 Pogadanka sportowa. Wiado 

mości sportowe. 18.10 Skrzynka ogólna - pro 

wadzi Tadeusz Łopalewski. 18.20 Recital 

śpiewaczy Leokadii Jaskold - Babszew czo 

wej. 18.40 „Miłość i kuferek* — nowela He- 
Kijo Ja > o 
rek. 18.55 Wił. wiadomości sport. 19.00 Au- 

dycja strzelecka. 1930 „Kompromis w życiu” 

— dialog z sumieniem. 19.50 Pogadanka. 

20.00 Historia tańca „Ewolucja wałea*. 20.45 

Dziennik wiecz. 20.55 Pogadanka. 21.00 Mu 

zyka taneczna. Zapowiadają speakerzy bio 

rący udział w Wielkim Konkursie Zimowym. 

21.40 Nowości literackie. 22.00 Koncert sym 

foniczny. 22.50 Ostatnie wiad. 23.00 Muzyka 

taneczna z restauracji „Ustronie”. 23.30 Za- 

kończenie. 

  

  
Najtańsze źródło 

i największy wybór znaczków w f-mie 

STANISŁAW WEYCHERT 

Bernardyński 7. 

CZ 

TANIE. CZYSTE i CICHE 

W HOTELU ROYAL 

  

    

       Warszawa Chmieina 31 

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

o 

  

Kolumna Lite acea 

KILKA UWAG 
(Dokończenie ze str 6) 

bantownicy w niezgodzie ze swymi słuclia 

czami, szaleńcy, którzy pragnęli posiąść 

„prawdę w jednym ciele". To wieszczowa- 

nie którzy nigdy nie stroili lutni na ton po- 

pularny, fanatycy, wyzwalający poprzez za 

wiłą estetykę nowe dreszcze, poeci przeklę- 

ci, odkrywacze nowych światów duchowych 

Wolczyli o nowę prawdę, © ezłowieka całego 

a nie tylko o okruchy jego serca, i dlate- 

go właśnie poezja była tam i jest awangar- 

dą literatury. Jak pojęcie poezji „czystej” 

łączy się tam Ściśle z rozdzieraniem zasłon 

kryjących prawdę wewnętrzną człowieka! 

Nie będę tu powtarzał tego, co powiedzia- 

łem gdzie indziej (por. Czas z 24 grudnia 

1937). A poezja polska? Tradycje jej od 

ed czasów Mickiewicza bliskie są takiemu, 

zachodniemu rozumieniu poezji. 

Jullan Przyboś.
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Przecudna opowieść mórz południowych. 

Film, o którym mówi cały świat 

  

z. nowoczesną Venus Dorothy Lamour. 

JUTRO PREMIERA w kinie HSEE FQB$   

  

Dziś ostatni dzień. Początek o aodz. Ż-ej. 

SYLVIA SIDNEY 
„„Ssiepy zaulek““ Tajemnica ulicy potępionych 

Walka z wrogiem nr 1 
Nadprogram: ATRAKCJA i AKTUALNOŚCI 

Ulubienica 

wszystkich 
HELIOS | 
JOE MC CREA 

w najnow. kreacji 

  

CASINO Następny program. _ Ulrocza, beztroska, 
zwiewna, filigranowa tancerka na lodzie 

Sonia Henie 
yk siaże Xi 

    

w nowym sukcesie 
przepięknym filmie 

  

Ostatni dzień. Początek o godz. 2-ej. 
Drugi tydzień rekordowego powodzenia 

Mac Bvnalui 
„ifołlyi hiszppańsikić 

LUX | >: Król kobiet - Luiza Rainer 

aa: Dama kameliowa my, który trzyma widza w nieus- 

W rolach ałównych: Cudowna Greta GARBO, piękny Robert TAYLOR i in. 

CASINO | 
jeanette 

tannym napięciu i wzrusza do łez 

Chrześcijańskie kino Dziś. Najweselszy i naipromienniejszv film sezowu 

ŚWIATOWID | „„SKaeewj szmiłoOŚCi 
W rolach głównych: Urocza Gusti Huber i niezrównany Avbert Matterstock. 

Melodyjne piosenki. Czarująca Muzyka: Wspaniały balet. Porywająca treść. 
Początek seansów o godz. 5—7—9, W niedzielę od godz. 3-ej 
  

Kino MARS| Początek o g. 12-ej. Dziś. Najlepszy film z serii TARZANÓWI 

„Tarzani zielona bogini* 
W roli głównej HERMAN BRIX, champion olimpijski. Fenomenalne wałki z lwami i ty- 

grysami. Wspaniały nadprogram kolorowy. 

OGNISKO Dziś. Monumentalny film polski p. t. 

: - Ordynat Michorowski 
W rolach głównych; Franciszek Brodniewicz, Tamara Wiszniewska, Kazimierz Junosza- 

Stępowski, Mieczysława Cwiklińska i inni. 
Nad program UROZMAICONE DODATKI.  Pocz. srans. o 4-ej, w niedz, i św. o 2-ej. 

  

„KURJER” (4375) 

PAN 
    Jutro premiera! 

  

Film, który każda kobieta pokazać powinna swemu mężczyźnie. 

Film, który przywraca kobietom wiarę w mężczyzn I 

DAJ MI TWE 

  

SERCE 
W roli głównej Kay Framcis 

  

Nieodwołalnie ostatni dzień. 

Minu CVBULSKI 
Wiszniewska, Wysocka, Orwid i in. w piękn. filmie polskim 

emma DZIEWCZYNA 
® 

Początek o godz. 12-е] 

SZUKA Wspaniały 
am MIŁOŚCI Kolorowy 

  

Obwieszczenie 
O LICYTACJI. 

Na podstawie Rozporz. Rady Ministrów 
z dnia 20.VI. 1932 r. o postępowaniu egze- 
kucyjnym władz skarbowych (Dz. U. R, P. 
Nr 62 poz. 580), I Urząd Skarbowy w Wilnie 
niniejszym podaje do wiadomości publicz- 
nej, iż w dniach 1, 8, 11, 15, 18, 22 25, 29 
marca 1938 r. o godz. 10 w Sali Licztacyjnej 
przy ul. Niemieckiej 22 odbywać się będzie 
sprzedaż z licytacji publicznej ruchomości, 
zajętych na pokrycie należności Skarbu Pań- 
stwa oraz innych wierzycieli. 

Pzeznaczone do sprzedaży przedmoty 
oglądać można na miejscu sprzedaży w dniu 
licytacji między godz. 9-tą a 10-tą. 

(-) M. Żochowski 
Naczelnik Urzędu * 

Obwieszczenie 
Sędzia-komisarz upadłej firmy „Wileń- 

ski Lombard Kresowia — Szloma Gordon 
i S-ka* obwleszcza, że trzeci plan podziału 
funduszów upadłej firmy można przeglądać 
w sekretariacie I Wydziału Sądu Okręgowe- 
go w Wilnie i w ciągu dwuch tygodni od 
daty obwieszczenia w Monitorze Polskim 
wnieść przeciwko planowi zarzuty. 

Sygn. akt U. 11/35. 
Sędzia Komisarz 

(podpis niećzytelny) 

    

WARTUŚCIOWYM PRZEDMIOTEM 

na całe życie jest nowoczesna cicho szyjąca 
maszyna do szycia, haftu, endlu, mereżkowa 

nia itp za 150 złotych gotówką — ratami 
z wieloletnią gwarancją. 

Polski Dom Handlowy KRYSZER 
Kraków, Zwierzyniecka 6. Wydz. 12. 

Żądajcie cenników darmol — 

    przy PRZEZIEBIENIU 
A z аРОа ечач 

  

Nowootwarty Chrześcijański 
Sklep Obuwia 

Dominika Siemaszki 
Baranowicze, Szeptyckiego 68 

(vis-a-vis Banku Polskiego) 

Poleca wielki wybór obuwia chrześ- 
cijańskiej produkcji spółdzielczej z Wil- 
na, Kielc i Siedlec. Wykonanie solid- 

ne. Ceny przystępne, 
  

Swój do swego! Swój do swego | 

„EKONOMIA“ 
Baranowicze, ul. Szeptyckiego 50, tel. 97 

Duży wybór win, wódek, kawy, her- 
baty, konserw, owoców, czekolad oraz 
wszelkich innych artykułów kolonial- 

no-spóżywczych. 

Broń i amunicja. Przybory myśliwskie 
i artykuły sportowe, Wyroby tytonio» 
we, karty do gry, baterie i żarówki 

elektryczne. 

  

NAJLEPSZE ZDJĘCIA 
FOTOGRAFICZNE 

wykonuje — znany 

ZAKŁAD FOTOGRAFICZNY 

„FANTAZJA” 
Baranowicze, Szeptyckiego 439 

  

  DE TBEDED DUB COLRGREBTH GD W W EWG EH O WEBB THW 
  

NASHONA   najpowažniejszych firm krajowych 16 
i zagranicznych poleca firma gy SNOP 

Baranowicze, ul. Senatorska 23     

SPEED TO CDD GERE TB EZ UB CR CDG GAGA GR GD BED GD ©B ODTDLBTWABEB 
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Konto P.K.O. 700.312. Konto rozrach. 1, Wilno 1 
Centrala: Wilno, ul. Biskupa Bandurskiego 4 
Redakcja: tel. 79, Godziny przyjęć 1—3 po południu 
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Wydawnictwo „Kurjer Wileński" Sp. z o. 0, 

Lida, ul. Górniańska 8, 

Pińsk, Dominikańska 40. 

Wołkowysk — Brzeska 9/1. 

      

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

tel. 166; 
Ułańska 11; Brześć n/B.. Pierackiego 19, tel, 224; 

Przedstawicielstwa: Kleck, Nieśwież, Słonim, Stołpce, 
Szczuczyn, Wołożyn, Wilejka, Grodno — 3 Maja 6, 
Suwałki — Em. Plater 44, Równe — 3-go Maja 18, 

  

W. Rożnowski i I. Karaś 
Baranowicze, Nowogródzka 2, tel. 141 
Radioodbiorniki P. Z. T. „ECHO" 
3-ki i 4-ki sieciowe oraz 3-ki i 4-ki 
bateryjne, Na światowej wystawie w 
Paryżu nagrodzone Złotym Medalem       
  

CENA PRENUMERATY 
Baranowicze, 

z odnoszeniem do domu 

3 zł., za granicą 6 zł, z odbiorem w 
administracji zł. 2.50, na wsi, w miej- 
scowościach, gdzie niema urzędu po- 

cztowego ani agencji zł. 2.50. 

Druk. „Znicz*, Wilno, ul. Bisk, Bandurskiego 4, tel. 8-40, 

              
        

        
    

     

miesięcznie: 

ZA 

Z powodu kryzysu oddajemy 5 cennych 

ksiąžek tylko za z1 3.85. Oto one: Adwokat 

i deradca domowy. Wzory odwołań podat- 

kowych, skarg sądowych, podań do władz 

i urzędów. Sprawy egzekucyjne, majątkowe, 

eksmisyjne, rolne, budowlane, spadkowe, 

wekslowe, kredytowe, wojskowe, małżeńskie, 

Wzory umów dzierżawnych ofert, podań o 

pracę itp. 2) Nowy Sekretarz dla wszyst- 

kich. Wzory listów prywatnych, ofert, po- 

cań. skarg itp. 3) Książka lekarska. Wielki 

wybór przepisów na różne choroby i dole- 

gliwości. 4) Zwyczaje i formy towarzystkie. 

Kodeks o dobrych obyczajach według wyma 

gań życia. 5) Książka zdrowia i radość ży- 

cia. Cały komplet tylko zł 3.85. Płaci się 

przy odbiorze. Adresujcie: Wydawnictwo 

„Wiedza*, D. 35, Warszawa, Sosnowa 10. 

  

  

LEKARZE 
TYYYYYTYVVYVVVY' 

  

DOKTOR MED. 

J. Piotrowicz-Jurczenkowa 
Ordynator Szpitala Sawicz. Choroby skórne. 
weneryczne i kobiece, ul. Wileńska Nr. 34, 
tel. 18-66. Przyjn.uje od 5—7 wiecz. 

DR. MED. 

A. Czerny 
choroby skórne, weneryczne i moczopłciowe. 4 Tr. Tedtrai «1. 25-03 na Bo, t 

Przyjm. od 4 — 7, 

Pół darsmo?? 

    
Z powodu kryzysu oddajemy 5 cennyca 

książek tylko za zł 3.85. Oto one: 1) Adwo- 
kat i doradea domowy. Wzory odwołań po- 
datkowych, skarg sądowych, podań do władz 
i urzędów. Sprawy egzekucyjne, majątkowe, 
eksmisyjne, rolne, budowlane, spadkowe, 

wekslowe, kredytowe, wojskowe, małżeńskie, 
Wzory umów dzierżawnych, ofert, podań 
o pracę itp. 2) Nowy sekretarz dla ws”yst- 
kieh. Wzory listów prywatnych, ofert, рэ- 
dań itp. 3) Lekarz domowy. Wielki zbiór 
recept i przepisów na różne choroby i do““ 
legliwości. 4) Tania kuchnia na ciężkie 
czasy. Setki cennych przepisów. 5) Dr. Ost- 
rowski: „Idealny środek zapobiegania ciąży”. 
Z ilustracjami. Nowe wydanie 1937 rokull 
Cały komplet tylko zł 3.85. Płaci się przy 
odbiorze. 

Adresujcie: Wydawnictwo „Periectwach* 
Dz. 204 Warszawa 1, ul. Mariańska 11—1. 

  

"Handel I Przemys! 
TYYYYYYFYYVYYYYYYYYVYTYYYYYYYYYYYTYTYTYTY 

10 dni niskich cen. 10 dni wielkiego ra- 
bała na konfekcji, galanterii, trykotažach, 0- 
huwiu. W. NOWICKI, Wielka 30. 

  

„FORTUNA“ 
fabryka cukrėw i czekolady 
Wilno, Metropolitalna Nr. 5 

Kupujemy skórki pomarańczowe. Sprzedaje« 
my pierniki miodowe po zł 1.20 kg. 

  

NASIONA, chemikalia do opryskiwania 

sadów i opryskiwacze poleca Centrala Zaopa 

trzeń Ogrodniczych, Wilno, Zawalna 28, tel. 

21-48. Kosztorysy, porady fachowe bezpłat- 

nie 
  

NASIONA INSPEKTOWE oraz XARBO- 
LINĘ SADOWNICZĄ do opryskiwania 
drzew owocowych polec:. W. WELER, Wil- 
no: Sadowa 8, telef. 10-57, Zawalna 18, 
telef. 19-51. : 

  

AAAA 

  

"VVS WWW! 'vvzy” 

SKLEP spożywczo-tytoniowy w dzielni- 
cy chrześcijańskiej oraz mieszkanie do sprze 
dania zaraz z powodu wyjazdu. 

    

  

KUPIĘ domek, ogródek, zdrowotna dzielni- 

ca miasta (Antokol, Zwierzyniec). Zgłosze- 

róa: „Kurjer Wileński* pod „Domek włase 

ny“. 

  

PIANINA i fortepiany pierwszej klasy, no- 

we, okazyjnie sprzedaje na dogodnych wa- 

runkach N. Kremer, Niemiecka 19 (wejście 
w bramie). 

  

DOKTOR MEL. 

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

Zamkowa 3 m. 9. 

  

DOKTÓR 

Zeidowicz 
Chioroby skórne, weneryczne, syfilis, narzą- 
dów moczowych, od godz. 9 -1 i 5—8 w. 

DOKTOR 

Zeldowiczowa 
Choroby kobiece, sk6rne, weneryczne, narzą- 
dów moczowych od godz. 12—2 i 4—7, ul. 
Wileńska 28 m. 3, telefon 277. 

  

  

DOKTÓR 

Woelfsom 
Chorcły skórne, weneryczne i moczo - 

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

KAAAAAAAAAAAAŁAAAAAŁADAAAADAŁAAAAAŁAŁAAAAŁ 

AKUSZERKI 
VVVVYVVYVVYYYVYVYYYYYVYVYVYVYVYVVYVYTYVYYT 

AKUSZERKA 

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

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

  

AKUSZERKA 

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

  

AKUSZERKA 

M.Brzezina 
masaż leczniczy | elektryzacja. Ul. 
ka Nr. 27 (Zwierzyniec). 

Grodz- 

Nauka i Wychowanie 
yv 

KOSMETYCZNE KURSY Dr Med. H. Lom 
żyńskiego, Warszawa, Plac 3 Krzyży 11 m. 4 
Tel. 9-56-33. Zapisy trwają. 

      

SAMOUCZKI „ARGUS* angielskie, fran- 
cuskie, niemieckie, włoskie, oparte na słyn- 
rej metodzie Ansona, zapewniają najszybsze 
pestępy. — Prospekty . wysyła Księgarnia 
Lingwistyczna, Kraków, Szżwska 17. 

w kraju — 

     żeń miejsca. 
= 

  
MOTOCYKL z przyczepką do sprzedania, 

Mickiewicza 29—10, godz. 15—16,30. 

  

FORTEPIAN b. mały, w dobrym stanie, oka 

zyjnie sprzedam za 250 zł., ul. Krakowska 

84—1. 

  

SYPIALNIA orzechowo-dębowa, jadalnia je- 

sioenowa — Modele Paryż 1938 r. Szafy. sto- 

ły kuchenne meble i inne. Raty dopuszczal- 

ne. Wzorowe warsztaty stolarskie, Subocz 

19, tel. 198. 

    

LOKALE _ 
MIESZKANIE do wynajęcia 3 pokoi z 

kuchnią, łazienką, wszelkie wygody, wolne 

ой podatku ul. Tartaki 34-a (dozorca wska- 

że). 

      

DO WYNAJĘCIA 1 lub 2 pokoje frontowe 

bez umebl., z wygod., osob. wejście. Nadaje 

się na biuro, lekarza, adwokata, ul. Święto- 

jańska 8 m. 2. 

  

MIESZKANIE 4-pok. z kuchnią, z wszelkimi 

wygodami, ul. Kalwaryjska 31. 

    

POTRZEBNY uczeń lub uczenica do za- 
kładu fryzjerskiego M. Okoń — ul. Nie- 
miecka Nr. 1. 

  

AGENTÓW chrześcijan do sprzedaży do- 
mowo-rolniczych narzędzi po wsiach poszu- 
kuje ehrześcijańskie przedsiębiorstwo. Zgło- 
szenią „Wulkan*. Lwów 23. 

  

KONKURENCYJNY Dom Wysyłkowy kos, 

manufaktury i galanterii, poszukuje agentów 

chrześcijan do sprzedaży po wsiach. Łódź, 

skrytka 338. 

  

SŁUŻĄCA poszukuje posady na przychodzą- 

cej (czyta, pisze), ul. Mostowa 9-3. 
— 

STARSZA GOSPODYNI z praktyką zagra- 
niczną umiejąca wykwintnie gotować wszel 
kie przystawki i ciasta. Bardzo oszczędna, 

pracowita i rzetelna. Poszukuje posady do 
większego kasyna lub persjonatu Bieńkow 
ska, Sawicz 3 m. 2. 

rz URS 

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem 75 g1., w tekście 60g r. 
za tekstem 30 gr, drobne 10 gr. za wyraz, kronika redakc. i komunikaty 60 gr 
za wiersz jednoszp. Do tych cen dolicza się za ogłoszenia cyfrowe tabelarycz= 
ne 50%,. Układ ogłoszeń w tekście 5-lamowy, za tekstem 10-łamowy. Za 
treść ogłoszeń i rubrykę „nadesłane* redakcja nie odpowiada. Administracja 
zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrze= 

Ogłoszenia są przyjmowane w godz. 9.30 — 16.30 i 17 — 19 

Redaktor odp. Józei Onusajtis


