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Polska w Europie współczesnej 
Cz. Ni. Duchowosč polska w zestawiemiu z psychiką sąsiadów. Stosunek 

  

ftzeczypespolitej de Niemiec, 

Polska znalazła się pomiędzy dwoma 
sąsiadami fołalnymi: Niemcami i Rosją, 
z których Rosja jest najbardziej chyba „to 
talnym" fworem, jako państwo, w świecie 
dzisiejszym. Pokrewne metody wychowaw 
cze ! organizacyjne służą w obu wypad- 
kach celom bezwarunkowo sobie wrogim. 
Względy zasadnicze i taktyczne pospołu 
każą Ojczyźnie naszej zachować ścisłą 
neutralność, gdy idzie o udział w blokach 
ideologicznych. Interes Polski i Europy 
wymagają zgodnie, by Rzeczpospolita 
dzieliła te dwa światy doktrynalne; dzie- 
На zarówno przestrzennie jak psycholo- 
gicznie. 

Sens izolacji terytorialnej jest w tym 
wypadku zbyt przejrzysty, by wymagał iłu 
maczeń. Zełknięcie bowiem beczki pro- 

chu i zapalonego lontu wywołuje zawsze 
ten sam skułek. W danym wypadku pro- 
wadzi do rozpętania wojen religijnych w 
XX stuleciu. 

Przedział psychologiczny wymaga wy 
jaśnienia.  Usprawiedliwienie bytu Polski 
niezawisłej w zespole państw europej. 
skich zasadza się na istnieniu specyficznej 
ducaowności naszego narodu w tym okolu 
kontynentu. Rzeczpospoliła będzie miała 
dołąd w świecie logiki zapewnioną egzy- 
słencję, zanim nie przestanie przestrzegać 
swych odrębności psychicznych w życiu 
wewnętrznym narodu i stosunkach z za- 
granicą. 

Niemcy, jako zbiorowość narodowa, 

wyrosły ze szczepów o organizacji mili- 

łarnej. W takich grupach społecznych wy 
twarza się właściwa im moralność, pozba- 

wiona zwartości; nazwałbym ją wielopo- 

słaciową. Kszłałfuje się ona na gruncie 
dzielenia życia człowieka, prawie porów- 

ło, pomiędzy wojnę a zajęcia pokojowe. 
Przeciętny Niemiec współczesny hoduje w 
scbie pierwiastki uczciwego obywałela w 
życiu rodzinnym, społecznym, naukowym 
4. Natomiast jako żołnierz — słaje się 
wcieleniem własnych naddziadów i zawie 

sza na kołku etykę pokojową, razem ze 
swym cywilnym ubraniem. 

Naród ten czuje się równie dobrze 
przy ognisku rodzinnym jak obozowym 
Obecnie jest właśnie cały zmobilizowany 
przy tym drugim. Jego myśl, zarówno jak 

sumienie, reagują w takich okresach nie 
siłą wewnętrznych podniet, lecz na roz- 

kaz z zewinąfrz. : 
Czy nie było rzeczą zastanawiającą, 

jak w roku 1914 czcigodni mężowie nauki 
I kościoła w Niemczech prześcigali się w 
usp”awiedliwieniu tego, co wojska ich czy 
niły w Belgii? To nie jest degeneracja mo- 
ralna a jedynie brak integralności sumie-   
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m Sśteslńń i wma BBaśflcaumach 
nia, jako wytwór dziejów. Ci profesoro- | Europę od wybuchu; uchroni od zetknię- 
wie i biskupi niemieccy byli w ówczes- 
nych swych apologiach armii narodowej 
zupełnie szczerzy. 

Potrzeby państwowe, naturalnie dla te 
go ośrodka etnicznego, kształtują do dziś 
„na rozkaz” zapatrywania moralne i poli- 
łyczne Niemców „in articulo belli“, po- 
dobnie jak np. normy powszechnego od- 
żywienia. Ustrój „łotalny” przystaje do 
duchowości naszych sąsiadów zachodnich, 
jak korek do butelki. 

Rosjanie znów byli odwiecznie „raba- 
mi”. Gdy się skończyło „tatarskie igo" — 
rozpoczęła niewola pod rodzimym knu- 
tem. Wszystkie dotychczasowe podmuchy 
rewolucji w tym kraju posiadały z reguły 
cechy buntu niewolników. Charaktery 
grup etnicznych wychowują stulecia i stu- 
lecia jedynie władne są przeobrazić psy- 
chołogię mas ludzkich. To też obecna 
tyrania w Rosji, tak obca i wstrętna Euro- 
pejczykowi, jest tam tylko kolejnym prze- 
jawem stałej formy rządzenia. Niech im 
służy, gdy ją znoszą. 

Cała bieda jednak leży w tym, że ist- 

nieje w Rosji współczesnej obiaw maso- 
wej psychozy religijnej, tak dobrze znany 

„ze średniowiecza Europy i, że nawiedzeni 

tym zboczeniem ludzie chcą świat Europy 
wbrew obiektywnym możliwościom  psy- 
chicznym, uszczęśliwiać swoją ewangelią. 

Jest rzeczą zrozumiałą, że naród pol 
ski pozosłaje pomiędzy wzmiankowanymi 
obozami doktrynalnymi, jako podmiot po- 
liyczny i jako psychika zbiorowa — obcy 
i daleki obu powyższym doktrynom szczę 
śliwości ludzkiej. 3 

Polak, w przeciwieństwie do Rosjani- 
na, rozwinąć może geniusz swej rasy tyl. 
ko wówczas, gdy żyje w atmosferze za 
ufania, szacunku dla jego godności ludz- 
kiej i w kręgu swobodnej inicjatywy 

osobniczej, 

W przeciwsławieniu do Niemca zaś — 
posiada on integralną, zwartą etykę. Wy 
rósł bowiem, jako typ socjologiczny, z ple 
mion rolniczych, osiadłych; zawodowym 
żołnierzem nie był nigdy. Był jednak ry- 
cerzem z temperameniu i niósł ze sobą w 
pole, ilekroć konieczność obrony kraju 

wymagała, wyhodowaną we współżyciu 
z naturą i sąsiadem-bratem po pługu, mo 

ralność. Inny jest nasz rodowód i inne od- 
czuwanie świała w dziedzinie spraw etycz 

nych. 

Polska winna znaleźć własny wyraz 
usłrojowy dla siebie pomiędzy ołu mo 
carstwami, z którymi sąsiaduje. Wówczas 

będzie dobrym izolałorem, który ustrzeże 
BOESERURA M CZTZTZK ORTOOZCTEY CZE BRE SE IS SSE OKENSISS SIS 
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Onegdaj odbył się w Luboniu, woj. poznańsk:ego uroczysty pogrzeb ś. p. księdza pro- 
boszcza Stanisława Streicha, zamordowanego w ub. niedzielę w. czasie odprawiania 
nabożeństwa w kościele parafialnym w Luhoriu przez komunistę Wawrzyńca Nowaka. 
Na zdjęciu — fragment konduktu pogrzebowego. Za trumną, prócz matki i rodziny 
4. p. księdza Streicha idą przedstawiciele władz państwowych i liczne duchowieństuo. . 

Pegrzeb prowadził J. E. ks. biskup Dymek.   

cia się dwu doktryn, które musiałoby skoń 
czyć się zagładą cywilizacji europejskiej 
na polu walki orężnej. 

Zachodzą natomiast istotne różnice w 
taktyce naszej względem obu doktryn 
a załem i wobec obu reprezentujących 
Je państw. Komunizm jest w ofenzywie 
przeciwko nam. Żadna łączność z tym 
wrogiem nie jest do pomyślenia. To pew- 
nik. Niemcy zaś nie przestają być, po- 
dobnie jak my, Europejczykami, którzy 
pospołu z naszym narodem bronią się 
przed wtargnięciem Azji w nasze życie 
| właśnie w celu tej obrony nałożyli na 
siebie „brązowe koszule”, wraz z całym 
regimem, tak nam obcym. Germanizm nie 
ma zamiaru upodabniać nas ze sobą; przy 
najmniej dotąd, dopóki deklaruje szacu- 
nek dla naszej suwerenności i. integralno- 
ści naszych granic. Najwyższy autorytet 
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ich państwa, kanclerz Hitler, wypowie. 
dział się w tej sprawie wcale niedwuzna- 
cznie podczas mowy w Reichsłagu, dnia 7 
marca 1936 r. Oto jego słowa: 

„Chciałbym, by naród niemiecki 

zrozumiał wewnętrzne motywy naro. 
dowo-socjalistycznej polityki zagra. 
nicznej, która np. również boleśnie 
odczuwa, że dostęp 33-millonowego 

narodu do morza prowadzi przez te- 
ryforium niegdyś należące do Rzeszy, 
która jednak uznaje za nierozsądne, 

bo po prosfu niemożliwe, chcieć za- 
przeczyć fak wielklemu państwu pra- 
wa dostępu do morza. 

Nie może' być sensem I celem roz- 
ważnej polityki zagranicznej -doprowa 
dzić do stosunków, które by natych- 
młast same ze siebie z konieczności 
wołały o zmianę. Jest wprawdzie mo- 

| nowego" a trwałego,   
  

  

FHioroskopy polskie 

żebne, że politycy, zwłaszcza powolu- 
jąc się na przemoc, mogą dopuszczać, 
się tego rodzaju pogwałceń natural- | 
nych interesów życiowych; lecz im 
więcej I częściej I Im donioślejsze są | 
fego rodzaju wypadki, tym większe , 
staje się parcie w klerunku wyłado- , 
мама nagromadzonych, pogwałco- 
nych sił I energii", 

A więc Trzecia Rzesza uznaje (przy- 
najmniej na teraz!) tezę polską o koniecz 
ności nieodzownej utrzymania tak zwane- , 
go  „kurytarza” pomorskiego przez 
Rzplitą. Jest w tych słowach kanclerza 
konsekwencja. Niemcy deklarują uznanie ' 
państwa polskiego, jako tworu nie nSez0+ 

muszą więc zgo- ; 

  

(Dokończenie na str. 4). 

W. Wielhorski. | 

Przewrót w Z. S$. R. R. 
przy pomocy sił obcych był celem oskarżonych 
Wrocki ma czele spiskowców. Jureniew, Bogomofow, Sa- 
kubowicz, Miiromow, Sobamim i Gorbaczew — areszśowami 

MOSKWA. (Pat.) Na posiedzeniu sądu 
4 bm. wieczorem zeznawali Rosenholz, Kre- 
stinskij i Rakowski. 3 

Zeznania ich były o tyle sensacyjne, że 

potwierdziły pogłoski o aresztowaniu ni3- 
których dygnitarzy, jak Jureuiewa, b. amba- 
sadora w Tokio, który został odwołany z 

laponii i mianowany ambasadorem w Ber- 

linie, dokąd jednak nie dojechał, Bogomo- 

łowa, b. ambasadora w Chinach, Jakubowi- 
cza, posła w Oslo, który wahał się z przy- 

jazdem do Moskwy, Mironowa, zastępcy na- 

czelnika wydziału prasowego, Sabanina, dy- 

rektora departament uprawnego w, komisa- 

riacie spr. zagr. i Gorbaczewa, zastępcy do- 

wódcy moskiewskiego okręgu wojennego. 

ROZENHOLC STWIERDZIŁ 

stały i ścisły kontakt Krestinskiego z Tucha- 

czewskim, podkreślając, że on sam był w 

stałym kontakcie z Rykowem i Piatakowem. 

Jako komisarz handlu zagranicznego Rozen- 

hole prowadził szkodnictwo w tym resorcie 

na korzyść Niemiec i Japonii, eksportując 

potrzebne w tym kraju surowce po zniżo- 

nych cenach, a poza tym z kasy państwo- 

wej zasilał ruch trockistowski, 

W roku 1933 Rozenhole przekazał Troc- 

kiemu 300 tys. dolarów za pośrednictwem 

jednego z przedstawicieli dyplomatycznych 

w Moskwie. Poza tym w ciągu trzech lat 

przekazywał po 110 tys. dolarów rocznie 

eraz dość często drobniejsze sumy. 

Blok po rozstrzelaniu Piatakowa i towa- 

rzyszy otrzymał od Trockiego list, w którym 

ten wyrażał niezadowolenie z zachowania się 

na sądzie Piatakowa. Zalecał innym o 

kon w razie aresztowania nie przyznawać 

się do winy i odpowiadać na egzekucję Pia- 

takowa aktami terrorystycznymi przeciwko 

tzłenkom biura politycznego partii komu- 

nistycznej. 

Nawiązując do dyrektyw Trockiego, któ 

ry zalecał nie przyznawanie się do winy, 

prokurator zapytał Krestinskiego, czy jego 

stanowisko w pierwszym dniu procesu nie 

było rezultatem tych dyrektyw. 

Krestinski zaprzeczył temu. 

Rozenholc ujawnił, że w końcu marca 

1936 r. odbyła się w jego mieszkaniu nara- 

da w której wzięli udział on sam, Tucha- 

czewski i Krestinski. Na naradzie tej 

ZAPADŁA DECYZJA PRZYŚPIESZENIA 
PRZEWROTU, 

tym bardziej, że po procesie Piatakowa spo- 

dziewano się nowych aresztowań i obawia- 

an się całkowitego pogromu organizacji. 

Przewrót miał być dokonany w końcu maja 

1936 r. po powrocie Tuchaczewskiego z uro- 

czystości koronacyjnych w Londynie. Gdy   

okazało się, że Tuchaczewski do Londynu 

nie pojedzie, datę przewrotu przesunięto na 

pierwszą połowę maja. 

Trocki, jak zeznał Rozenhole, wierzył 

w powodzenie przewrotu. Miał on skorzystać 

z konferencji dowódców w Moskwie i przy 

EEREEIAITT, 

GPU zmusiło Kres 

ieh pomocy wedrzeć się na Kreml i areszto- 

wać rząd oraz członków biura politycznego. * 

Gamarnik miał opanować przy pomocy wier 

nych mu odziałów wojskowych komisarżast 

(Dokończenie na str. 2) 

  

inskiego do zeznań 
za pośrednictwem jego żony? 

PARYŻ (Pat) — „Mafin” podaje sen 
sacyjną wiadomość, wyjaśniającą powody 
nagłej zmiany taktyki oskarżonego Kre- 
sfińskiego, który po gwałtownym i wybu 
chowym stwierdzeniu swej niewinności 
wrócił znów do taktyki przyznawania się 
do wszystkich zbrodni. 

Dziennik donosi, iż jeszcze wieczorem 
tegoż dnia, w którym Krestińskij w swym 
słynnym wystąpieniu oświadczył, Iż jest 
niewinny,  Krestińskiego skonfrontowano 
na Łubiance z jego żoną, która również 
jest uwięziona.   

Nie wiadomo — pisze „Mafin* — ja 
ki był przebieg konfrontacji. W każdym 
razla zdaje się nie ulegać wąpliwości, iż 

kierownicy GPU znanymi sobie metoda- 
mi zdołali przekonać p. Krestińską, by 
wpłynęła na swego męża, by przyznał 
się do wszystkich zarzucanych mu prze- 
stępstw. W każdym razie po tym drama 
tycznym widzeniu następnego dnia, kon 
statuje „Le Matin", Krestińskij wydawał 

się być człowiekiem moralnie I fizycznie 
złamanym, akcepfującym w całej rozcią- 
głości akt oskarżenia, 

Podróż Ribbentropa do Londynu 
wstępem do rokowań angielsko-niemieckich, 

° *° ! 
LONDYN. (Pat.) Omawiając zapo | zajmują niemieckie czynniki rządowe , 

wiedź przyjazdu min. von Ribbentro- 
pa w przyszłym tygodniu do Londy- 
nu, „Times* pisze, że decyzja von Rib 
bentropa świadczy, iż onegdajsza roz- 
mowa kanclerza Hitlera z ambasado- 
rem Hendersonem uczyniła dodatnie 
wrażenie i rząd niemiecki jest zda- 
nia, że warto nawiązane nici prząść 

Nie oznacza to jednak, aby uzgod 
niono już jakikolwiek program, lub 
aby rozmowy wyszły poza ramy przy 
gotowawcze. Niemiecki punkt widze- 
nia nie przedstawia, zdaniem „Ti- 
mies'a*, wielkich możliwości dla do- 
konania między obu stronami prze- 

targów politycznych. * Sytuacja — 
twierdzi dziennik — może ulec zmia- 

nie o ile bieg rokowań włosko-angiel- 
skich uczyni porozumienie z „Wielką 

Brytanią dla Niemiec bardziej konie- 
czne, niż w chwili obecnej. SĘ 

BERLIN (Pat) — przeciwień- 

twie do prasy londyńskiej, snującej 
dalekoidące domysły na temat roz- 
mów brytyjsko-niemieckich, dzienniki 
tutejsze zachowują w tej sprawie zu- 
pełne milczenie. Podobne stanowisko   

zarówno co do rozmowy kanclerza z 
ambasadorem Hendersonem, jak i co: 
do zapowiedzianej na wtorek podróży: 
Ribbentropa do Londynu, nie przeni- 

kają żadne szczegóły. i 
W tutejszych kołach prasowych 

wskazują, że wszczęte obecnie rozmo, 
wy między Berlinem a Londynem sta, 
nowią dalszy ciąg dokonanej już wyj 
miany zdań w czasie pobytu Halifaxa 

w stolicy Rzeszy, jak również kontak] 
tów między Chamberlainem i Ribben; 
tropem w Londynie, w okresie, ód) 

4 

Ribbentrop bawił tam jeszcze na sta- 
nowisku ambasadora. 5 

Tutejsze koła polityczne odnoszą 
wrażenie, że stronie angielskiej zależy. 
by rozmowy prowadzone były równo 
legle między Rzymem i Berlinem, ko) 
ła niemieckie odnoszą się z pewnym; 
optymizmem do widoków uwzględnie) 
nia przez Londyn postulatów Berlina. 
Postulaty te dotyczą w swych głów= 
nych zarysach przede wszystkim uze! 
nania roli Niemiec w basenie naddue-, 
najskim oraz uznaniu ich słusznych 
pretensji do terytoriów koloniałnych,



„KURIER“ [4382], 

Przewrót w Z. S. R. R. 
spraw wewn. w czym miał mu pomóc 
Gorbaczow, zastępca dowódcy moskiewskie- 
go okręgu wojennego. 

Mówiąe 

UV KONTAKCIE TROCKISTÓW Z REICHS- 
WEHRĄ, 

Rozenholz oświadczył, że na polecenie Troc- 
Łiego miał on dostarczać generałom Seeck- 

„bwi i Hemmerste:nowi informacyj o sowiec 

im lotnictwie wojskowym. Krestinski zaś do 

stał połecenie od Trockiego udzielania infor- 

macyj o charakterze szpiegowskim, za co 

Beichswehra płaciła w ciągu 8 lat Trockie- 

mu po 60 tysięcy dolarów rocznie. Rokowa- 

nia w tej sprawie Krestinski nawiązał przed 

tym w r. 1922 i od tego czasu udzielał Re- 

ichswehrze informacyj szpiegowskich do r. 

1530, tj. do wyjazdu z Berlina. Mniejwięcej 

oa tej daty Rozenhole równieź rozpoczął in- 

I.rmowanie Niemców. Rozenhole w toku ze- 

znań przyznał się, że miał zamiar sam 0s0- 

biście zamordować Stalina. 

KRESTINSKI 

potwierdził w zasadzie zeznania Rosenholza 

to do swej osoby, zaznaczając, że definityw- 

nie opowiedział się za trockistami po wyjež 

Ćzie do Berlina na stanowisko ambasadora, 

albowiem wysłanie go za granicę uważał za 

manewr ze strony partii, mający na celu 

wyeliminowanie go z życia partyjnego i od- 

sunięcie go od polityki wewnętrznej. 
Wyjeżdżając z Berlina w r. 1930, Krestin 

ski pozostawił jako łączników pomiędzy Tr: 

ckim a jego zwolennikami w Sowietach Ja* 

kubowieza radcę ambasady i Sterna. Po po- 

wrocie do Moskwy Krestinski udzielał za po- 

srednictwem Mironowa, zastępcy naczelnika 

wydziału prasowego w komisariacie spraw 

zagran. zagranicznym korespondentom nie- 

mieckim i amerykańskim nieprzychylnych 

wiadomości o Związku Sowieckim. 

Mówiąc o swej konferencji w Meranie z 

Trockim i jego synem Siedowem w r. 1933, 

Krestinski oświadczył, że na konferencji tej 

zapadła decyzja zrewidowania dotychczaso- 
wej taktyki. 

STOSUNKI Z REICHSWEHRĄ 

po przyjściu do władzy Hitlera zmieniły się 

gruntownie. Trockistom zresztą były potrzeb 

ne nie tyle pieniądze, ile reałna pomoe woj- 

skowa. Stąd właśnie zrodziła się koneepeja 

rozczłonkowania ZSRR. W związku z tym 

trzeba było przejść do wojny, a w tym celu 

należało urabiać opinię kół prawieowych i 

pozyskać armię czerwoną. Nawiązano w tym 

celu kontakt z RUDZUTAKRIEM, jako człon- 
kiem biura politycznego partii komunistycz- 

nej jeszcze nie skompromitowanym oraz po- 

stnowiono wykorzystać Tuchaczewskiego. 

Politykę z Niemcami miał prowadzić sam 

Trocki, a z Japonią Piatakow i Krestinski, 

przebywający obaj w Moskwie. 

Aresztowanie Piatłakowa zmusiło do zre- 

w.dowania tej decyzji, $ с 

POSTANOWIONO NIE UZALEŽNIAC 

PRZEWROTU OD WYBUCHU WOJNY. 

Na ósmym Zjeździe Sowietów Tuchaczew 

ski w rozmowie z Krestinskim był zdener- 

wowany i wskazywał na konieczność przy- 

Śpieszenia przewrotu, wyrażając obawę po- 

gremu wszystkich trockistów. Usunięcie Ja- 

gody ze stanowiska komisarza spraw wew- 

nętrznych również wpłynęło na decyzję przy 

fpieszenia przewrotu bez oglądania się na - 

terwencję państw kapitalistycznych. Posta- 

nowiono zwrócić się z apelem do ludności, 

podkreślając że przewrót nie będzie w żad- 

nym razie oznaczał zmiany systemu, Iecz ma 

»a celu jedynie usunięcie złego rządu 50- 

wieckiego i zastąpienie go dobrym. Wysłano 

w tej sprawie list do Trockiego, który prze- 

bywał wówczas w Norwegli. Trocki plan za- 

aprobował. Przesunięcia na stnowiskach w 

armii i aresztowanie Tuchaczewskiego oraz   

(Dokończenie ze str. 1) 

jego wojskowych wspólników przeszkodziło 
wówczas zamachowi, Krestinski zeznał, że 
Tuchaczewski domagał się dokonania przed 
przewrotem zamachu na Stalina, Mołotowa 
| Woroszyłowa. Zamachy te miał zorga- 

vizować i przeprowadzić Gamarnik. 

RAKOWSKI 
w swoich zeznaniach wyjaśnił, że Trocki 

włożył na niego obowiązek izolowania Sta- 

liua w ópinii zagranicznej i prowadzenia ak 

cji za przyśpieszeniem agresji państw kapi- 

Ielistycznych. Rakowski wyraził na to zgo 

dę. 

Mówiąc o stosunkach z Japonią zazna- 

szył. że wyjeżdżając w r. 1934 jako szef de- 

legacjj па Międzynarodową Konferencję 

Czerwonego Krzyża w Tokio przywiózł z 

sobą list Piatakowa do Jureniewa, w którym 

bysa mowa o Jureniewie, ówczesnym amba- 

sadorze sowieckim w Tokio, Bogomołowie, 

ambasadorze w Chinach i Sabaninie, dyrek- 

lorze departamentu prawnego w komisaria- 

cie spraw zagr. jako 0 czynnych trockistach. 

Na bankiecne wydanym dla delegacji przez 

japoński Czerwony Krzyż, Rakowski miał 

rozmowę z wybitnym działaczem społecz- 

nym japońskim. którego nazwiska Rakowski 

mie wymienił. Działacz ten wyraźnie propo- 

uowal Rakowskiemu dawanie informacyj 

szpiegowskich, zaznaczając, że interesy ru- 

chu. który reprezentuje, zbiegają się z inte- 

resami rządu japońskiego. 

Jureniew zachęcał Rakowskiego do przy- 
jęcia tej propozycji. 

MOSKWA (Pat) — 5 bm. na rannym 
posiedzeniu zeznawał w dalszym ciągu 

Rakowskij.   

MÓWIĄC © SWYCH USŁUGACH DLA 
WYWIADU BRYTYJSKIEGO 

(Intelligence Service), Rakowskij powie- 
dział, iż rząd brytyjski udzielił mu agree 
ment jako frockiście. Do wywiadu bry- 

| tyjskiego Rakowskij wstąpił za zgodą Troc 
kiego i zwerbował jeszcze dwóch funkcjo 
nariuszów z ambasady sowieckiej. 

" Po przeniesieniu Rakowskiego do Pa- 
ryża kontakt z wywiadem brytyjskim zer 
wał się i nawiązany został dopiero w r. 
1936. Poza tym Rakowskij zeznał, że 
Trockij pozostawał na usługach wywiadu 
brytyjskiego od r. 1926. Po powrocie z 
drugiego zesłania w r. 1934 Rakowskij 
dowiedział się o powstaniu bloku prawi 
cowo-irockistowskiego od Krestińskiego. 
Blok ten Rakowskij określił jako organi- 
zację faszystowską, która uprawiała dywer 
sję i szpiegostwo. 

Wyjaśniając powody i motywy przy- 
znania się do winy, Rakowskij zeznał, że 
w ciągu 8 miesięcy odmawiał zeznań, wy 
pierając się winy, lecz gdy dowiedział się 
o agiesji japońskiej w Chinach, skłoniło 
go to do złożenia szczerych zeznań. 

ŻELEŃSKIJ, 

przewodniczący centralnego związku ko- 
operatyw (Centrosojuz), przyznaje się, że 
był agentem ochrany carskiej od r. 1911 
oraz że uprawiał szkodnictwo w dziedzi 
nie kolektywizacji i zaopatrywania ludno 

ści w artykuły spożywcze. 

Następne posiedzenie sądu odbędzie 
się w poniedziałek 7 bm. o godz. 11 rano. 
Zakończenia procesu oczekiwać należy 
we czwartek lub piątek przyszłego ytgod 
nia, 

"ARTS UKE SSNIET T SET PSA NATO ЧОЛ ЧЕИ НСЕ УАИ ЗТа 

Delegacja OZN domara się utworzenia 
biskupstwa w Stanisławowie 

LWÓW. (Pat.) W dniu 4 bm. J.E, | władz kościelnych i świeckich akcję 
ks. arcybiskup lwowski obrz. łac. dr 
Bolesław Twardowski przyjął dele- 
gację O. Z. N., w skład której wcho- 
dzili: prez. okręgu stanisłowowskiego 
OZN p. Michał Świątnicki, przew. 
sekcji narodowościowo-wyznaniowej 
OZN we Lwowie prof. Adam Fischer, 
prezydent m. Stanisławowa  Kotlar- 
czuk, prezydent m. Kołomyi Sanojea 
i burmistrz m. Nadwornej Androw- 
ski, 

Delegacja przedstawiła ks. arcy- 
biskupowi w imieniu mieszkańców 
obrządku łacińskiego wojew. stanisła 
wowskiego prośbę aby kuria bisku- 
pia obrz. łac. wszczęła u właściwych 

  

Dziś 6 marca 
w restauracji „ZACISZ 

w kierunku utworzenia biskupstwa 
obrz. łacińskiego w Stanisławowie. 
Zapoczątkowanie tej akcji przez OZN 
u ks. arcybiskupa Twardowskiego 
ma duże znaczenie nie tylko kościel- 
ne, ale także narodowe i państwowe 
dla Polaków zamieszkałych na obsza 
rze przyszłego biskupstwa. 

W odpowiedzi na memoriał i proś 
bę członków delegacji OZN, J. E. ks. 
arcybiskup lwowski w przemówieniu 

kowuje się jak najprzychylniej, uzna- 
je jej doniosłość i obiecuje jak naju- 
silniej ją poprzeć. 

  

E“ o godz. 17-ej 
FIVE O'CLOCK 

z udz. całego zespołu artyst. z chórem Juranda na czele 
    

Francia tworzy Autonom czną Kasę 
Obrony Narodowej 

PARYŻ. (Pat.) Po zakończeniu dy- 
skusji Senat uchwalił jednogłośnie 
298 głosami projekt ustawy © utwo- 
rzeniu Autonomicznej Kasy Obrony 
Narodowej. ‚ 

W czasie dyskusji minister finan- 
sów Marchandcau oświadczył ze swej 
strony, że w ub. roku na obronę na- 

redową wydano 10 miliardów 255 
milionów franków, a w tym roku ną 
cele obrony przewidywane są kredy- 
ty w wysokości 11 miliardów 200 mi- 
lionów franków. Obeenie, oświadczył 
minister, wszystkie będące w dyspo- 
zycji środki w kraju winny być zare- 
zerwowane na obronę narodową. || 

W hołdzie Lśmcalnowś 

  

    Weterani Brygady Abrahama Lineolna składają hold prochom swego dawnego wodza, w rocznicę jego urodzin, przed v spaniałym 

mauzoleum bohatera.   

Wielka bitwa 
SZANGHAJ (Paf)] — Dziś rozpoczęła 

się wielka bitwa o rzekę Żółtą. Artyleria 
japońska ostrzełłwuje gęstym ogniem sta- 
nowiska chińskie na południowym brzegu 
rzeki. Oble armie stoją naprzeciw siebie 
przedzielone wąskim korytem rzeki na pół 
noc od m. Loyang. 

o Zėlią Rzeke 
Dowództwo wojsk chińskich na fron- 

tie rzeki Żółtej objąć miał osobiście mar- 
szałek Czang-Kal-Szek, kióry wysłał zna 
czne posiłki w górę rzeki do prowincii 
Szeasi, celem udaremnienia sforsowania 
przeprawy przez Japończyków. 

  

ROWERY 
najwyższej jakości 

R 

  

Janus, Patria, Pantera 
największy wybór części rowerowych oraz radioaparatów 

t-ma Miichaał GIIREDA Wilno, Zamkowa 20, 

  

   
     

telefon 16-28 

    

  

W. SE. SZUBMAŃNSCY 
Wiimo, Mickiewicza 1, tel. F2=-78 

polecają na sezon wiosenny duży wybór PŁASZCZY i SUKIEN, Pracownia pod kierownictwem 
pierwszorzędnych sił fachowych 

Przyjmujemy obstałunki z własnych i powierzonych materiałów. 

    

# е Т) ©> # [р Я @> © 2 ер [ <5 
od tworzenia się piegów: mydła boraksowe, benzossowe, 
salicylo-siarkowe oraz krem ogórkowy 

- Laboratorium Chemiczno-Farmaceutyczne 

RA. Rial imowskiego 
Warszawa, ul. Chmielna 4. - 

Do nabycia we wszystkich pierwszorzędnych firmach. 

Ujawniają kłamstwa 
wymuszonych zeznań 

BERLIN. (Pat.) „Berliner Tage- 
blatt' zamieszcza depeszę swego ko- 
respondenta nowojorskiego Pawła 
Scheffera, którego nazwisko wymie- 
niane jest w obecnym procesie mos- 
kiewskim. Scheffer zaprzecza zezna- 
niom b. komisarza rolnictwa Czer- 
nowa, jakoby komunikował mu za- 
rządzenia sabotażowe niemieckiej 
służby tajnej. Miało to, według Czer- 
nowa, być w r. 1930, kiedy Seheffer 
nie mieszkał już w Sowietach. Schef- 
fer stwierdza dalej, że nigdy nie wi- 
dział Czernowa ani Czernow jego i 
że nie pozostawał z nim w żadnym 
kontakcie. 

Wielki kongres 
Polaków w Niemczech 

podkreślił, że do prośby tej ustosun- К BERLIN. (Pat.) W niedzielę, 6 mar 
ca odbędzie się w Berlinie pod has- 
łem „Wytrwamy i wygramy wielki 
Kongres Polaków w Niemczech. Z 
najodleglejszych zakątków Rzeszy 

przybyły do stolicy Niemiec w ciągu 

soboty i niedzieli rano tysiące delega 

łów. 
Największa w Berlinie sala nie- 

mieckiego Teatru Ludowego, pomi- 

mo że liczy 5000 miejsc, nie może po- 

mieścić wszystkich uczestników kon- 

gresu. Kongres zwołany został w 15 

rocznicę pracy i walki naczelnej or- 

ganizacji ludu polskiego w Niem- 

czech — Związku Polaków. 

Cała prasa polska w Niemczech 
poświęca kongresowi specjalne wyda 

nia. 

Polski robotnik w Łotwie 
bedzie miał lep zą opiekę 
RYGA. (Pat.) Poseł R. P. w Rydze 

Charwat w imieniu Ministerstwa о- 

pieki Społecznej i p. Dzerwa w imie- 

aiu łotewskiego Ministerstwa Rolnic- 

twa podpisali wczoraj prowizoryczne 

porozumienie w sprawie polskich ro- 

botników rolnych na Łotwie na rok 

1938. 
Ponadto min. Charwat i min. Mun- 

ters podpisali porozumienie w spra- 

wie zastosowania opieki społecznej w 

stosunku do robotników polskich na 

Łotwie. 

Niemcy i ZSRR 
wzajemnie zamykają swoje 

konsulaty 
MOSKWA (Pat) — Agencja Tass ko- 

munikuje, że w rezulłacie rokowań dyplo 

małycznych pomiędzy rządami ZSRR i Nie 
miec osiągnięto porozumienie, na które- 

go podstawie będą zamknięte w najbliż- 

szym czasie konsulaty niemieckie w ZSRR 

i sowieckie w Niemczech. 
Iwychk „h-.plmoSjest 

Finlendia fortyf kuje 
gržaicę z Sowietami 
RYGA. (Pat.) Donoszą z Helsinek. 

że fińskie władze wojskowe postano- 
wiły wzmocnić obronność granicy 
fińsko-sowieckiej przez utworzenie 
zasieku z drutu kolezasiego na prze- 
strzeni 115 km. Koszt tych robót wy- 
niesie około 1 miliona marek. Suma 
ta została umieszczona w prelimina- 
rzu budżetowym za m-c marzec. 

  

Złoto i platyna 
w Siedmiogrodzie 
BUKARESZT (Pat) — Jak donosi „Cu- 

vental" wykryto w Siedmiogrodzie w po 
bliżu Alba Julia nowe pola, zawierające 
złoto, platynę jak również i nafię. Poszu 
kiwania prowadzone są już od dłuższego 
czasu, 

Jędrzejowska mistrzy- 
". nią Monte Caria 

MONTE CARLO (Paf) — W sobotę 
rozegrany zosłał na międzynarodowym 
turnieju pań pomiędzy Jedrzejowską i An 
gielką Scriven mecz, który miał charakter 
rewanżowy, gdyż w Beaulieu Polka zosta 
ła pokonana przez Scriven. Tym razem Ję 
drzejowska zrewanżowała się, bijąc An- 
gielkę bez większego wysiłku w dwóch 
setach 6:4, 6:4. 

Kronika telegraficzna 
— Miał 119 lat. Donoszą z Kowna, że w 

miejscowości Jonawa zmarł najstarszy czło- 

wiek na Litwie, niejaki Kursonis, w wieku 

lat 119. Najstarszy z jego synów ma lat 90. 

— Eksport węgla kamiennego z Polski 

w lutym 1937 r. wynosił wg tymczasowych 

danych 713 tys. tonn wobec 863 tys. tonn 

w styczniu rb. i 654 tys. tonn w lutym 1937 

ryku. Przeciętna dzienna wysyłka węgla ka- 

miennego za granicę wynosiła w lutym ok. 

26 tys. tonn, a zatem zmalała w porównaniu 

ze styczniem o 1 tys. tonn. 

— 22 letni mężczyzna ważący 265 kilo, 

wzrostu 1 metr 55 cm mieszka w Brazylii. 
Niezwykły grubas posiada 2 metry obwudu 

w pasie. Ponieważ nogi jego są małe i słabe 

| nie mogą unieść ciężkiego korpusu, żyje 

cn w pozycji leżącej. 

Grubas brazylijski obdarzony jest zdro- 

wym rozsądkiem i rozmawia zupełnie nor- 

malnie, 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASAAAAAAAAAAAAAA AAA AAA 

WĘGIEL 
Ё 

tonowo i w koszach 
25 I 50 kg. netto 
dostarcza do mieszkań 

SELESFA 
Piłsudskiego 12, tel. 26 27 

    

ЗЕЙ 
Z powodu kryzysu oddajemy 5 cennych 

książek tylko za zł 3.85. Oto one: Adwokat 
i doradca 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. 
piacę 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- 

glwości. 4) Zwyczaje i formy towarzystkie. 

K: deks 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. 

„



  

„KURJER” (4382), # 

С. 0. P. jest tylko fragmentem 
gospodarki 

Dalsze wmieski п ©. @В. i”, 
dia ziema wschodmsmich 

Centralny Okręg Przemystowy nie- 
wątpliwie odciągnął środki finansowe 
z innych dzielnie i jest budowany ko- 
sztem całego państwa, a więc i upoś- 
Jedzonych jak zawsze ziem północno- 
wschodnich. 

Nie powinno jednak zrażać to nas 
w Wilnie i powstrzymywać przed wy- 
ciąganiem dalszych wniosków z raz 
obranej przez rząd polityki inwesty- 
cyjnej. 

Sprawę tę niedawno w dyskusji se 
nackiej poruszył senator Beczkowicz. 

Po stwierdzeniu, że: 
„C. O. P. jest dowodem, iż nasze 

siły tak organizacyjne jak i technicz- 
Le, państwowe jak i społeczne zdały 
zuakomicie egzamin* i że „napawa 
to ufnością i wiarą we własne siły i 
możliwości” senator powiada: 

„Ziemie zachodnie zwłaszcza w 
przemysłowej swej części, odczuły do 
datnie skutki planu inwestycyjnego. 
Niestety, nie można tego powiedzieć 
o ziemiach wschodnich. Południowa 
ich część ma jeszcze perspektywy 

| włączenia ich w zasięg działania in- 
westycyjnego C. O. P., natomiast pół 
nocny-wschód nadziei tych nie posia 
da. O ile na ziemiach płn.-wschod- 
nich dekret o ulgach inwestycyjnych 
przyniósł pewne rezultaty w dziedzi- 
nie przemysłu, to teraz zaczynają о- 
ne grać w mniejszym stopniu, gdyż i- 
nicjatywa prywatna odpływa do C. 
O. P. ze względu na zwiększone tam 
wigi inwestycyjne. W dziedzinie tych 
ulg, które by zbliżyły te ziemie do 
Polski Centralnej, cofamy się raczej 
niźli iść dalej. Pod tym względem rok 
przyszły nie przynosi żadnej popra- 
wy. Cyfry budżetowe wskazują, iż 
dla czterech województw płn.-wscho 
dnich trudno mówić o jakimśkolwiek 
nasileniu inwestycyjnym. Nie chciał 
bym aby wywody moje zrozumiane 
były jako żebranina o zwiększenie 
kwot, na potrzeby tych ziem, chodzi 
bowiem o rolę, jaką podniesienie 
tych terenów ma dla całości naszej 
gospodarki państwowej. Nie idzie 
nam o słowa i dobrą wolę, jesteśmy   

Й& @Н РЕ ЕЕ ба 
Wczoraj ruch na kiermaszu Kaziuko- 

wym był jeszcze b. duży. Słosy obwarzan 
ków i serc — czołowych artykulėw Kaziu 

ka— widocznie zmniejszyły się. Sprzedaw 
ty nie mogli narzekać na brak klienteli. 
Również duży popyt wykazywały artyku 
ły bednarskie i wyroby ceramiczne, które 
już dnia poprzedniego zostały w znacz- 
nej części rozsprzedane. . 

W. ciągu 3 dni, jak obliczają, zwiedzi 

ło kiermas przeszło 100.000 osób, w tym 
około 10 procent przyjezdnych. Zainiere 
sowanie Kaziukiem było więc bardzo zna 
czne, może dlatego też ceny były stosun 
kowo wysokie. Z drugiej strony, dowóz 
był nieco mniejszy niż w roku ub'egłym, 
a to z powodu fatalnego stanu dróg. 

Likwidacja strajku piekarzy w Wilnie 
«Wczoraj strajk piekarzy w Wilnie zo 

stał zlikwidowany. W godzinach popo* 

łudniowych odbyła się w Inspektoracie 

Pracy konferencja z udziałem przedstaw! 

cieli pracodawców i strajkujących. W wy 

niku klikugodzinnych obrad osiągnięto pa 

rozumienie. Postulaty robotników dotyczą 

ce zniesienia Komisji Rozjemczej, jako oi 

ganu orzekającego w zatargach z praco 

dawcami, zostały uwzględnione. Powoła 
no natomiast Komisję Kontrolną, w skład 

której będą wchodzić przedstawiciele obu 

siron. W nowej umowie zbiorowej przepro 

wadzono jedynie drobne. mało Istotne 

zmiany. 

AAAAA DAĆ AAOONANA RI am | sabżA 

Teatr muzyczny „LUTNIA* 

Niedziela 6.111. o godz. 12 w p. 

Widowisko dla dzieci 

KAPRYŚNA KRÓLEWNA 
o godz 4 pp. 

CZAR WALCA 
o godz. 8.15 w, 

ROSE MARIE 

Pier to nie sztuka 
jeśli się zna sposób. Doświadczone Panie 

pieką na proszku do pieczenia DAWA. 

Dr Wandera nadaje pieczywu 

piękny wygląd 1 wyborny smak. 

Dawa 

Wobec oslągnięcia porozumienia, strajk 
wczoraj został zaniechany i robotnicy przy 
sfępili do pracy. 

W związku ze strajkiem wczoraj przez 
cały dzień w całym mieście 
dotkliwie we znaki brak pieczywa. 

  
  

Kronika tygodniowa 

Powodzenie rzeczy naturalnych 
Istnieją w naszej pracy społecznej 

dwa rodzaje powodzeń: powodzenie 
naturalne i powodzenie sztuczne. Nie 
potrzeba przypominać do jakiej kate 
gorii nałeży „spontaniczne oburze- 
nie* Dzierdziuliszek, brama triumfal 
na tamże, zbiórka na przyszłe kolonie 

tamże, adres dziękczynny tychże 

Dzierdziuliszek, telegramka powital- 

aa i spora iłość „itd.*. 
Na szczęścia są jednak i powodze 

nia naturałne, powodzenia, których 
organizacyjne ramy bywają rozsadza 
ne przez rzeczywistość. 

Brodząc onegdaj po kolana w Bło 
cie na popularnych | Lukiszkach 
wśród, rozwrzeszczanego Uumu kaziu 
kowego, obserwując pochód Kaziuko 

wy, wydawało mi się, że gdzieś to wi- 

działem... ależ tak, to taki półjarmark 

' półkarnawał, których pełno w kra- 

jach bliższych i dalszych... w  Gze- 

chach, Francji, Austrii, żeby daleko 
nie szukać. 

Kaziuk jest jednym z niewielu dni 
w roku, kiedy ludek wileński urządza 

sam sobie karnawał romański. Tak 
właściwie sam sobie, bo cóż daliśmy 
Kaziukowi, dając w innych porach ro 
ka tyle rzeczy sztucznych? Nie wy- 
brukowaliśmy dotychczas nawet Łu- 
kiszek. Trochę orkiestry i trochę po- 

chodu — oto wszystko! A jednąk z 
roku na rok niemal w oczach ludz- 
kich, Kaziuk pęcznieje, rośnie i zwa- 
bia 10 tysięcy przyjezdnych, pomimo 
niewygód wszelakiego autoramentu. 
Wozy ciągną O dziesiątki mil, ludek 
miejscowy wysila się na różne pomys 
łv, ażeby hasło „pan, dać zarobić”, 
jako tako się ziściło. : 

Wydaje mi się, že tegoroczny Ka 
ziuk uprawnia już do radykalnego po 
stawienia sprawy kiermaszu, tj. do 
przekształcenia kiermaszu na targi. 
Gdyby Kaziuk trwał przynajmniej ty 
dzień i goście i miejscowi mogliby coś 
obejrzeć i coś więcej kupić. W 
onegdajszym tłoku było to zupełną 
potwornością. Kasza ludzka popro 
stu aułomatycznie odpychała od stra 
ganów i wypychała nieszczęsną publi 

  

  dawał się. 

  

  

wdzięczni rządowi za zorganizowa- 
nie ostatnie narady w Wilnie. Czeka- 
my jednak na przyznanie nam właści- 
wego miejsca w planie ogólno-państ- 
wowym. Nie kieruje nami egoizm 
dzielnicowy, bo napewno rozumieją 
nas ziemie zachodnie. Słuszny wysi- 
łek w G. O. P. nie może przesłaniać 
zagadnienia planowania całości. Kon 
centracja wysiłku jest konieczna, ale 
trzeba nam planu na okres dłuższy z 
rozłożeniem go na etapy. Musi być w 
nim uwzględnione wzajemne uzupeł- 
nianie się terenów, oraz podział ról 
pracy nad całością. Należy jak naj- 
prędzej powołać zapowiedzianą ko: 
misję dla planu inwestycyjnego, co 
przez porządkowanie prac pobudzi i- 
niejatywę prywatną. Mówca kończy 
gorącym apelem do rządu o opraco- 
wanie planu inwestycyjnego, planu 
pełnego, uwzględniającego rolę wszys 
tkich ziem wschodnich, mających 
kardynalne znaczenie dla rozwoju 

gospodarczego całego Państwa, a prze 
de wszystkim dla jego obronności.* 

Wiadomości radiowe 
W ŚWIETLE RAMPY TEATRALNEJ. 

Ostatnie wydarzenia teatralne omówi dzi 

siaj o godz. 13,00 w ciekawym barwnym fe- 
jetonie przed mikrofonem wileńskim znany 

Tierat Kazimierz Leczycki. 

COŚ DLA DZIECI. 

Dzieci miejskie zbiorą się dzisiaj o godz. 

15,40 przy głośnikach i słuchawkach, żeby 

wysłuchać audycji życzeń, którą nada Roz- 

głośnia Wileńska. 

REWOLUCJA BABSKA W KORKOŻYSZ- 

KACH. 

WIECZORYNKA. 

Dzisiejszą wieczorynkę w wykonaniu ze 

społu „Kaskada nada Rozgłośnia Wileńska 

p godz. 19,35. Tekst wieczorynki opracował 

Edward Ciuksza. Temat i zespół mówią za 

siebie. 

czność. W ciągu tygodnia taki marsz 
przez Łukiszki mógłby się odbywać 
w tempie znacznie bardziej zwolnio- 
nym. . 

W imieniu wszystkich, których 
onegdaj wtrącano do błocka, obito bo 
ki, połamano palmy, pokruszono sztu 
czne kwiaty, żądamy co najmniej ty- 
gedniowego ofiejalnego Kaziuka. Zre 
sztą przecież i tak nieoficjalnie trwa 
kilka dni. Kto wie, możć właśnie w 
tym czasie powiodłyby się nawet i 
dwutygodniowe Dni Wilna? 

Pogoda? No, tak, ale czy nasz kli- 
mat daje gwarancję pogody? Zawsze 
może lunąć deszczyk a la L. Angelos. 
A tak wiadomo z góry, że trzeba za- 
brać parasol i kalosze. Przy przedłu 
żeniu Kaziuka łatwiej byłoby opero- 
wać wycieczkami. Na jeden dzień wy 
padłoby po parę, a nie po kilkanaś- 

cie pociągów. Możnaby jednocześnie 
z tym połączyć wystawę rolniczo-prze 
mysłową dla włościan pod hasłem „ja 
ką powinna być nasza wieś?*. 

ys 

Ktoś może mi powiedzieć dlacze- 
go „nie napisał pan tego wszystkiego 
przed Kaziukiem? — Drogi panie. U 
nas i rok za mało. Nie łudzę się, że- 

by „rozszerzony Kaziuk“ dał się zmon 

lować na Rok Pański 1939. A pomnik 

  

    

  

NA Wi 
„LUDOWIEC*. DRA PUTKA. 

W najbliższym czasie ukaże się pismo 

chłopskie, redagowane przez d-ra Putka b. 

wiceprezesa Str. Ludowego, wykluczonego 

przez ostatni kongres z partii. Pismo to no- 

sić będzie nazwę „Ludowiec'*, a zarejestrowa 

ne już było od szeregu miesięcy. W warszaw 

skich kołach politycznych mówi się również 

o porozumieniu d-ra Putka z szeregiem by- 

tych działaczy ludowych. 

500 DEPESZ I LISTÓW 
NA KONGRES STR. LUDOWEGO 

Konkres Str. Ludowego otrzymał 237 de 

резх i listów od związków, organizacyj pie 

wehedzących w skład Stronnictwa czy też 

„Wici“, oraz pojedyńczych osób, nie będą- 

cych ezłonkami Strónnietwa. Życzenia te na 

deszły ze wszystkich stron kraju, jak rów- 

nie zza granicy, a mianowicie z Fraacji, Ka 

nady oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki 

Póinoenej. Największa ilość życzeń napłynę 

ła od ugrupowań robotniczych, zwłaszcza 

klasowych związków zawodowych i P. P. S. 

Prawie taka sama ilość życzeń nadeszła od 

własnych organizacyj gminnych, wiejskich, 

powiatowych oraz indywidualnie od poszcze 

gólnych działaczy Str. Ludowego. Należy 

podkreślić, że na poprzedni kongres nadesz- 

lo około 20 życzeń — na obecnym liczba łą 

cznie nadesłanych wynosi prawie 500. 

TROCKIŚCI SPRAWCAMI WYBICIA 
SZYB W AMBASADZIE SOWIEC- 

KIEJ 
Jak ujawniło dechodzenie, demonstranta 

mi, którzy wybili szyby w ambasadzie so- 

  

  

Adama? a Kaspera? Trzeba pocze- 
kać, tak nie można od razu. Jeżeli 
ziarnko neokaziukowe 
to już dobrze. 

Jeżeli w ogóle wyrośnie to też nie 
zgorzej. 

Z 

Istnieje jeszcze jedna ważna przy- 
czyna rozłożenia Kaziuka na raty. O- 
to przy szczupłości naszych rozrywek 
jedyną atrakcją dla przyjezdnych jest 
właściwie słony śledź i buteleczka. 
Wszędzie za ciasno i za pełno. Na 
przeciąg 2-ch tygodni dałoby się coś 
zrobić, coś zaimprowizować. W ciągu 
jednego dnia 4: marca jedyną atrak- 
cją przyjezdnych jest bodaj upicie 
się i najczęściej po prostu na wozie. 

Kaziuk jest tym zjawiskiem natu- 
ralnym, które zasługuje na opiekę. Z 
przyjemnością obserwujemy co rok 
rozszerzanie się zasięgu wpływu kier 
maszu aż do Wydziału Sztuk Pięk- 

nych, włącznie. Nie należy tedy ską- 

pić grosza i sił. Egzotyka serc, Smor- 

gońskich obwarzanków i palm, nie 

powinna  przesłaniać wielkich ram 
tego pokazu sił twórczych naszej wsi 
i drobnomieszczaństwa. Powodzenie 
rzeczy naturalnych, jest zawsze naj- 
trwalsze. 

Kazimierz Leczycki 

zakiełkuje, 

  

: TEBIEEASSKĄ 

wieckiej, byłi komuniści, zwolennicy troe- 

kicgo. Są to Manes Pnterman oraz Władys- 

ław i Lidia Szymańsey, a czyn ich miał być 

demonstracją przeciwko toczącemu się obee 

nie w Moskwie procesowi. 

WINCENTY RZYMOWSKI 
PREZESEM 

KLUBU DEMOKRATYCZNEGO? 

Pogłoski o usiąpienie senatora Michałowi 

cza ze stanowiska prezesa Klubu Demokraty 

cznego odpowiadają prawdzie. 

Powodem decyzji p. senatora są trudnoś- 

£i w osiągnięciu jednolitości polityczno-ideo 

wej w łonie Klubów. Powoływanie terytoriał 

nych klubów demokratycznych, jako jedno- 

stek autonomicznych, nie związanych organi 

cznie z centrałą, spowodowało powstanie cał 

kewitej mozaiki ideowej, zależnie od rozma 

Itych grup, które na poszezegėlnych terenach 

opanowały samodzielne kluby. 

Jako kandydata na miejsce senatora Mi- 

chałowicza wymieniają zgodnie p. Rzymow 

skiego. 

13 B. M. KONGRES Z. Z. Z. 

13 bm, w Warszawie odbędzie się kon- 

gres Związku Związków Zawodowych. Poza 

omówieniem spraw organizacyjnych kongres 

poweźmie uchwały polityczne na najbliższy 

okres, W uchwałach tych będzie wysunięta 
propozycja o zawarcie porozumienia z Klase 

wymi Związkami Zawodowymi P. P. S., ok- 

reślenie stosunku do ruchu ludowego oraz 

stesunku do Obozu Zjednoczenia Narodowe 

go. W kongresie przewidziany jest udriał о- 

koło 200 delegatów. 

POSIEDZENIE RADY GŁÓWNEJ 
STR. NARODOWEGO 

14 bm. w Warszawie odbędzie się Zjazd 

Rady Głównej Stronnictwa Narodowego. 

Zjazd w pierwszym rzędzie ma się zająć 

sprawami wewnętrznymi Stronnictwa Naro- 

dowego oraz zwrócić się z gorącym apelem 

do wszystkich grup narodowych o współpra 

eę pod sztandarami Stronnictwa Narodowe 

go. Rada ma też ustalić datę i miejsce zwo- 

łania kongresu Stronnictwa Narodowego = 

całej Polski, 

PADEREWSKI PRZYJEDZIE 
DO POLSKI? 

W roku bież. w czerwcu ma przyjechać 

na dłuższy pobyt do Polski Ignacy Paderew 

ski. Ignacy Paderewski odgrywa bardzo czyn 

ną rolę polityczną w Stronnictwie Pracy, | 

do jego przyjazdu koła polityczne przywią- 

zują dużą wagę. 

WALNY ZJAZD „ZARZE = 

W kwietniu b. r. w Warszawie odbędzie 

się Ogólnopolski Walny Zjazd Grupy „Za- 

rzewia*, Na zjeździe tym zostaną podjęte 

ważne uchwały polityczne w związku z obee 

ną sytuacją wewnętrzną i zagraniczną Pań- 

stwa. 

LITERAT LEON PASTERNAK 
ZESŁANY DO BEREZY. 

2 marca r. b. został zatrzymany w Krako 

wie t skierowany do miejsca odosobnienia 

znany działacz lewicowy literat Leon Pa- 

sternak. я 

Pasternak już w roku 1932 skazany z0-- 

stał przez Sąd Okręgowy w Stanisławowie 

ea działalność wywrotową na karę 7 miesię. 

ey więzienia, w roku zaś 1937 był za dzia- 

łainość komunistyczną osadzony w miejscu 

odosobnienia. W miesiącu ubiegłym Paster- 

nak zamieścił w Iwowskim czasopiśmie „Cho 

choł* wiersz pi. „Pieśń o hańbieniu rasy*, 

zawierający szereg obełżywych i uwłaczają- 

cych określeń, pod adresem kobiet i matek. 

Polek. 

W długie zimowe wieczory 
książki z 

Biblioteki Nowości 
Wilno, ul. Jagieliońska 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. 

  

   

   
    

    



4 „KURJER” (4382). 

Polska w Europie 
wspóśczesnej 

dzić się z naszym dostępem do morza 
jako z atrybutem terytorialnym niezastą- 
pionym istotnej niezawisłości Rzplitej. 

Podobnie i Polska, podpisując akt po- 
rozumienia z Niemcami 26 stycznia 
1934 r., zobowiązała się ze swej strony 
honorować obecną granicę z Rzeszą, cho- 
ciaż granica ta równie „boleśnie odczu- 
wana jest i w Polsce, pozostawiając prze- 

szło milion naszych braci na Śląsku i Ma- 
zurach po tamtej stronie. 

Obustronna zgoda na kompromis (cho 
ciażby tylko czasowy, 10-letni) konieczny 
dla pojednania dwu narodów — otwiera 
drogę do normalizacji stosunków bezpo- 
średnich, przyjaznej współpracy między- 
narodowej w skali szerszej oraz do zbliże 
mia dwu narodów europejskich, dziec” 
wspólnej cywilizacji, posiadających wzglę 
dem siebie szacunek, mimo daleko idą- 
cych odrębności wzajmnych. 

Powyższe wyznanie kanclerza H'tle- 
i powyższy akt porozumienia poliłyczne- 
go słanowią psychologiczną i prawną 
podstawę naszych stosunków z Rzeszą, 
W Berlinie wiedzą doskonale, że Polska 
na żadne ustępstwa terytorialne wobec 
Niemiec nie pójdzie. Gdyby zaś iść chcia. 
ła — straciłaby tam uznanie, jako państwo 
nie mające odwagi bronić swoich koniecz 
ności życiowych. Wiedzą tam również 
dobrze poza tym, iż Rzpliła pozostanie 
lojalnym sąsiadem Rzeszy w granicach 
wszystkich przyjętych na siebie zobo- | 
wiązań. 

Bezpieczeństwo nasze z tej strony 

gwarantuje ponadło traktat z Francją z lu 
łego 1921 r.: Wykładnia jego współczesna 
jest, jak się zdaje, węższa niż pierwotnie. 
Napad Niemiec na Francję — to dla nas 
„casus foederis“, Bezwarunkowy i... jedy- 
ny. Agresja niemiecka na Polskę — staje 
się analogicznym zobowiązaniem dla na- 
szego sprzymierzeńca. Oto wszystko. Pro- 
ste, jasne, niewątpliwe. 

Natomiast Rzplita, należy się domy- 
śleć, uzgodniła z Paryżem mniemanie, że 

w żadnym wypadku nie przepuści wojsk 
sowieckich przez swe terytorium, gdyby 
te chciały pośpieszyć na pomoc Francj' 
przeciwko Niemcom. Również nie zamie 
rza występować (pod warunkiem wzajem- 
ności) w obronie Francji, atakującej Niem 
cy ani w obronie sprzymierzeńców repu 
bliki  gallijskiejj ewent. napadniętych 
przez Niemcy, np. Rosji, czy Czech. 

Ofo wizerunek aktualny naszej sytuacj? 
od zachodu. Przyszłość jest zawsze nie- 
docieczona. Teraźniejszość wszakże zdaje 
Się być na tym froncie naszej obrony w 
pobliżu osiągalnego realnie „opłimum”. 

* 

Przejdziemy z kolei do stosunków 
z Rosją. Na wiosnę roku 1934 ZSRR ubie 
gal się o przyjęcie do Ligi Narodów 
1 Rzplita, jako członek Rady Ligi, zapyty 
wana była, czy nie chce postawić jakich 
szczególnych warunków Sowietom przed 
ich dopuszczeniem do stołu w Genewie. 
Marszałek Piłsudski zażądał wówczas tyl- 
ko jednego — jedynego warunku: by 
ZSRR stwierdził, że pakt o nieagresji, za- 
warły uprzednio pomiędzy Polską a Rosją 
Sowiecką, będzie posiadał walor swój nie 
zależnie od paktu Ligi. 

Trudno o votum nieufności bardziej 
wyraźne jak fo, które Marszałek Pilsudsk' 
faktem tego żądania wyraził instytucji nad   lemańskiej. | trudno — równocześnie — 

WE" 7 

(Dokończenie ze str. 1) 

o lepszy dowód jasnowidzenia politycz- 
nego Marszałka. Po czterech latach, dziś 
stwierdzamy to już z całą oczywistością 
Liga Narodów była zawsze instytucją, któ 
rej orzeczenia pozbawione były sankcji 
Połęgami, gwarantującymi dawniej uchwa 
ły areopagu genewskiego, niejako samo- 
czynnie, dzięki swemu ciężarowi gatun- 
kowemu były: W. Brytania i Francja. 
Ostatnio jednak sytuacja uległa na šwie- 
cie gruntownym przeobrażeniom. Italia 
opuściła Ligę Narodów po zagarnięciu 
Abisynii, Trzecia Rzesza występuje zdecy- 
dowanie i natarczywie z żądaniem zwrotu 
swych kolonii afrykańskich. Oba te mo 
carstwa, stojące już poza Ligą, utwierdza 
ja swe wpływy w „białej'* Hiszpanii, gro 
żąc Gibraltarowi i komunikacji metropoli' 
francuskiej z Algierem. Wreszcie dokony- 
wujący się podbój wschodnich Chin przez 
Japonię godzi w posiadłości azjatyckie 
oraz w wielkie interesy brytyjskie i fran. 
cuskie na pobrzeżach wschodnich Chin 
w szczególności w rejonie Szanghaju. 

Wszystkie rozporządzalne siły W. Bry 
łanii i Francji pochłaniają dziś powyższe 
liczne a groźne powikłania ogólno-świa 
łowe. W tych warunkach Liga Narodów 
słaje się raczej klubem dyskusyjnym, po- 
zbawionym doszczętnie jakiejkolwiek 
egzekutywy; szczególnie w odległym od 
wyliczonych wyżej ośrodków zaognienia 
pasie Europy Wschodniej. 

Osamotniona w ten sposób Polska 
| znalazła się wobec powyższych  warun- 
ków w słodkiem sam na sam z Sowietami, 
jako koledzy ligowi. W przemówieniu sej 
mowym z 12 stycznia rb. sytuację tę na- 
zwałem wielkim paradoksem: ZSRR w ro- 
li gwaranta całości Rzplitej! 

Zawdzięczając żądaniu z roku 1934 
Wielkiego Marszałka — paradoks ten ni 
komu dziś już oczu nie tumani. Położenie 
jest wyraźne. Stosunki nasze z Rosją So- 
wiecką na tle Ligi pozostają czczą fikcją 
Istnieje jedynie dwustronny układ o niea- 
gresji z tym państwem, którego wagę na 

"miejscu wycenić potrafiliśmy doskonale 
od chwili złożenia na nim podpisu... 

Czy szukamy gwarancji siły, jako pod 
pory tego układu w dziedzinie między- 
narodowej? Czy zabiegamy o analog de 
paktu polsko-francuskiego dla naszej gra- 
nicy wschodniej? Tak. Przymierze polsko- 
rumuńskie z roku 1921 zdaje się być przy 
czynkiem w tym kierunku; co prawda 
skromnym, dalekim od zaspokojenia pełni 
potrzeb Rzpliłej i grona innych państw 
sąsiednich, które słają się szczególnie eks 
ponowane wobec najazdu czerwonej 
doktryny. Szczególniej, gdy doktryna do- 
kszłałca, jak widzieliśmy wyżej, na swój 

użytek w szybkim tempie coraz polężniej 
sze ramię zbrojne. 

* 

Na tym miejscu kończy się uchwytna 
rzeczywistość. Pozostają wszakże przewi- 
dywania przyszłości, wyrastające z ko. 
niunktury doby bieżącej. Zwróćmy wzrok 
na Bałkany. Istnieje tam dość oryginalny 
instrument międzynarodowy, zwany Małą 
Ententą. Tematem tego sojuszu jest zmo- 
wa frzech silniejszych przeciw jednemu 
słabszemu. Rumunia, Jugosławia i Czecho 
słowacja miały zamiar trzymąć mocą tego 
porozumienia w szachu okaleczone i zra- 
bowane po wielkiej wojnie Węgry. I to 
wszystko. Nic dziwnego, że Rzpliła była 
zawsze daleką od kombinacji politycznej, 

TREES TT ь 

OdBałtyku poTatry! 
ÓW całym kraju każda matka poucza: 
córkę, że sekret właściwego prania» 

jące na używaniu dobrego mydła,, 
bo dobre mydło pierze gruntownie, 

łagodnie i oszczędnie. 

    

posiadającej tak wątłe i wątpliwe podło- 
że. Ale czas robi swoje. Przekonywuje on 
powoli, lecz dobitnie członków spółki, że 
dla Rumunii decydującą pozostanie zaw- 
sze sprawa Sowietów, dla Czech — Nie- 
miec, dla Jugosławii — Włoch. Poza tym 

Jugosławia coraz wyraźniej doświadcza 
na swej skórze, obok Bułgarii, skutków 
penetracjj komunizmu moskiewskiego, 
który z kuzynowską troskliwością „opra- 
cowuje“ słowiańskich pobratymców. 

Życie wymaga współcześnie © 
państw bałkańskich pojednania i zespole- 
nia ich sił moralnych i gospodarczych. 
Oto nakaz chwili. Wiele uczyniono już 
i czyni nadal w tym kierunku.  Zasta- 
rzałe żale i gniewy serbsko-bułgarskie zo- 
stały już wygładzone.  Nieprzejednany, 
zdawało się, antagonizm pomiędzy talią 
a Jugosławią znikł i usłępił miejsca po- 
stępującemu ciągle zbliżeniu pomiędzy 
wczorajszymi rywalami. Z kolei Rzym (a 
i Berlin również na własną rękę) zabiega 
usilnie o wyrównanie przeciwieństw wę- 
giersko-rumuńskich i węgiersko-serbskich 
Pacyfikacja osłateczna stosunków w do- 
rzeczu Dunaju wzmocniłaby znakomicie 
i gospodarczo i politycznie wszystkie pań 
stwa bałkańskie i doprowadziła w kon- 

sekwencji do szerszego porozumienia w 
sprawie łącznego przeciwsławienia się wo 
jującemu komunizmowi. Nawiasem do- 

dam, że w związku z powyższymi osiąg- 
nięciami teraźniejszości i horoskopami na 
przyszłość rozpływa się racja bytu Małej 
Ententy. 

Bliższe zespolenie Państw Bałkańskich 
pojadnanych z sobą, zamykając wydatnie 
możliwości ekspansji sowieckiej w tym 
kierunku, przyczyniłoby się / pośrednio, 
lecz istotnie i do naszego bezpieczeństwa 
ze strony wschodniego sąsiada. 

Pozostaje tu jedynie, jak wyspa, Cze- 

chosłowacja, która zdaje się być daleką 
od kręgu zarysowanej idei. Coraz silniej 
brana w kleszcze przez odradzającą się 
niemieckość, ołoczona z trzech stron wa 
łem napierającego germanizmu, znajduje 

się to państwo istotnie w ciężkim poło- 

żeniu. Szuka w tych warunkach nałuralne- 
go oparcia we Francji; ale równocześnie 
i mniej naturalnego w Sowietach. W tym 
wypadku lekarstwo zdaje się być gorszym 

od choroby. Okaże to przyszłość. Tymcza 

sem sojusz ten powoduje i powodować 
będzie coraz wyraźniejszą izolację  oto- 
czenia od tego państwa. 

Najbliższa przyszłość zdaje się rów- 
nież przynosić z sobą widoki na pogłę- 
bianie się dotychczasowej serdecznej 
przyjaźni polsko-włoskiej. Nacisk niemiec- 
ki, tak silny dziś na Austrię słaje się fak- 
łycznie naciskiem na włoski Triest oraz na 
monopol italski w okręgu Adriatyku. Nie- 
zależnie od tego połęguje się przenika- 
nie poliłyczne i gospodarcze Trzeciej Rze 
szy na Bałkany, czyli znowu w sferę naj- 
žywolniejszych interesów Italii. Tak zwa- 
na „oś' Rzym—Berlin przestaje, jak na- 
leży się spodziewać, wystarczać Mussoli- 
niemu. Zapewne poszuka on sposobu do- 
pełnienia jej przez zbliżenie z Europą 
Środkową, no i nafrafi tu — na Rzpliłą, 

Dalsze zacieśnienie przyjaźni polsko- 
włoskiej dokonywane w powyższych wa- 
runkach i widokach prowadzi w konsek- 
wencji do wzmożenia aktywności polskiej 
za Karpałami, nad Dunajem. Sojusz nasz 

z Rumunią trwa od lat 17. Tradycyjna przy 
jaźń polsko-węgierska nabiera osłatnio 

coraz żywszych rumieńców aktualności. 
Zażyłość, zaufanie i szczera sympatia łą- 
czą Rzpliłą od szeregu lat z obu państwa- 
mi słowiańskimi Bałkanów, dziś już szczę- 
śliwie pojednanymi: Butgarią i Jugosła- 

wią. Istnieją więc jam wszędzie pierwiast- 

ki realne do dalszego zbliżenia Polski 
również i z kompleksem tych państw o ile 
udałoby się go stworzyć. Zbliżenie takie 

poza słerą kulłuralną, posiadałoby sze- 
rokie pole dla pogłębienia znacznych 
a niewyzyskanych obustronnie możliwoś- 

ci wymiany gospodarczej. Jedno zaś i dru- 

gie, jak zwykle w życiu międzynarodo- 

wym, słaje się zdrową podwaliną więzów 
poliłycznych. Nie potrzebuję dodawać, 
że zbliżenie takie nie mogłoby mieć w 

żadnym wypadku charakteru agresywne- 
go przeciw komukolwiek, zgodnie z pod. 
sławowym nakazem polskiej racji stanu, 
która jest i być musi szczerze pacyfistycz- 
ną, lecz nie biernie a czynnie pokojową, 
zdolną do stawienia w każdej chwili sku- 
tecznego oporu napastnikowi. 

w. Wielhorski. 
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Na sšonecznej Floryjeizie 

|   
Na „dalekiej, zimnej Północy” — powiedzmy, w Polsce — pada teraz deszcz, 
czasem śnieg, a bardzo rzadko ukaże się słońce na błękitnym niebie. Inaczej jest 
na pięknej i wiecznie rozsłoneczn:onej Florydzie, gdzie córki milionerów +mery- 

kańskich beztrosko 

    

zażywają słońca i sportu. 

18 b. m.— proces mordercy Śp. ks. Streicha 
Prokuratura doręczyła mordercy Ś. p. 

ks. proboszcza Streicha, Wacławowi No- 

wakowi, akt oskarżenia. Równocześnie 
Sąd Okręgowy na niejawnym posiedzeniu 
wyznaczył termin procesu na dz. 18 bm. 

W związku z dokonanym morderstwem 
aresztowano kilku osobników, którzy po- 

chwalali czyn Nowaka. Aresztowani zosta- 
li robotnicy: Józef Kwaśny, Stefan Kolen- 
da, Stanisław Mocza i Andrzej Polus. 

„Czerwone walety” na Kaziuku 
Zlikwidowanie szajek oszustów warszawskich 

Również i oszuści warszawscy, znani 

w wileńskiej gvzarze złodziejskiej pod 
nazwą „Mazurików” i „Czerwonych wa- 

letów”, postanowili wykorzystać kiermasz 

wileński dla własnych celów. 
Warszawscy wydrwigrosze przywieźli 

GRGEGCL EB CH OXEDEHB ЬСЕ 

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

„Musiałem cię zostawić" 
Tango, wyk. Chór Juranda. 

„Bu-kłu 

fox - trot, wyk. M. Fogg. 

Najnowsze przeboje 

na najlepszych płytach. 

э› ® М ВЕ Е № А << 
Do nabycia 

we wszystkich sklepach muzycznych. 

PRZEZIEBIENIE 
BÓLE GŁOWY ZĘBÓW; 

ŻĄDAJĄC ORYGINALNYCH PROSZKÓW zx.rama. 1 „ KOGUTKIEM” 

GDYŻ SĄ JUŻ NAŚLADOWNICTWA, 

ŻĄDAJCI6 PROSZKÓW „MIGRENO-NERVOSIN” 
TYLKO W NOWEM OPAKOWANIU 

TOREBKACH HIGIENICZNYCH. 

  

 POEEIE WEZYRO TYT TY BBC KOK OCENKA 

Prywatne Koedukacyjne 

Kursy Kierowców 
Samochodowych 
Związku Strzeleckiego 

Powiatu Lida 

rozpoczynają się w dniu 7 marca bir. 
o godz. 18-ej. 

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

Zapisy i Informacje tamże. 

  

50 tys. zł. na proces hr. Wielopolskiej 
W wydziale cywilnym Sądu Okręgo. | ków na jej obronę, wyłoczył szereg pro- ® 

wego w Radomiu zapadł wyrok w spra- 
wie budźącej zainteresowanie ze względu 
na głośne aresztowanie hr. Wielopolskiej, 
znajdującej się od szeregu miesięcy w ber 
lińskim więzieniu Moabif, pod zarzutem 
szpiegostwa. 

Mąż aresztowanej dla znalezienia środ 

cesów, celem ściągnięcia rozmaitych na- 

leżności, 

W procesie w Radomiu zasądzono na 
rzecz hr. Wielopolskiego 50.000 złotych, 
która była zabezpieczona na jednym zDZASIAJ KUPIONA — JUT 

s większych majątków w woj. kieleckim. | 

  
  

m. in. specjalnie skonstruowany арага!- 

loferię, na którym widniał szyldzik „Bra- 

cia Stopniccy, s-ka z ogr. odp.'. Gta po- 
legała na tym, że kioś po wpłaceniu 50 gr 
rzucał kulkę do specjalnych otworów w 
górnej części aparatu. Na dole kulka wy- 
padała przez jeden z numerowanych otwo 
tów i, zależnie od numeru, grający otrzy- 
mywał wygraną. 

Oszustwo polegało na tym, że aparat 

był zacpatrzony w guzik, którym wlaści- 

ciel aparatu dowolnie regulował  kolej- 
ność „wygranych”. Oczywiście regulował 
tak, że kulki wypadały przez otwory, kió- 
re przynosiły 5-groszewe wygrane. 

Od czasu do czasu zbiiżał się dc apa- 
ratu „swój człowiek”, który wrzucał kul- 
kę, kompan jego naciskał niepostrzeżenie 

dla tłumu, „czarodziejski” guzik i padała 
wiełka wygrana. To zachęcało gromadzą- 
cych się do próbowania szczęścia !... in- 
teresik kwiił w jaknajlepsze. 

Warszawscy oszuści przywieźli do 

Wilna i zaprodukowali na „Kuziuku” jesz 
cze jedem rodzaj spryinego oszustwa fzw. 

„na kopertę". Oszustwo to polega rów- 
nież na systemie ioteryjnym. Oszus: pre- 

zeniowal stos koper, z których każda za- 
wiezała wygraną. Numer kosztował 30 gr, 
były zaś całkiem ponętne fanty do wygra 
nia. Naturalnie, że dla tych „wygranych 
w koperiach nie było numerków, gracze 
musieli się konteniować lusterkami, cygar 

niczkami, grzebieniami itp. 

W ciągu pierwszego dnia wydrwigro 
sze warszawscy robili świeline interesy. 
Wczoraj jednak poszło im gorzej. 

Już w godzinach rannych funkcjona- 
riusze Wydziału śledczego przeprowadzi 
li obławę na terenie kiermaszu, w czasie 

której wszystkich „spryciarzy”* zatrzyma: 

no, 

Podczas obiawy w ręce policji tra. 
fiło również kilku kieszonkowców ; jnne- 

go iodzaju oszustów zarówno wileńskich, 
jak i przybyłych na „gościnne występy”, 

Według wyprótowanej receply 
pod ścisłym nadzorem 
wytwarzana — daje 
Ovomaltyna gwaran- 
cję swej wysokiej 
wartości i skuteczno- 
ści. Wszyscy, którzy, 
potrzebują sił i ener- 
gll do pracy, potrze. 
bują rėwniež Ovemai- 
fyny, siłotwórczej od- 

witaminowoj. 

  

JEST 
TWYM PRZYJACIELEM. ' 

 



„KURJER” (4382), 

Znieść dwoistość kalendarza 

Uwagi zamieszczone niżej są tym 
bardziej godne uwagi, że wyszły spod 
pióra członka Kościoła prawosławnego w 
Polsce, jedynego w obecnym sejmie po- 
sła prawosławnego — Bialorusina. 

Red. 

Czynną postawa mniejszości naro 
dowej lub wyznaniowej wobec państ 
wa powinna polegać nie tylko na do- 
maganiu.się. respektowania rdzen- 
nych, . istotnych odrębności danej 
mniejszości, ale również na usuwa- 
riu wszelkiego rodzaju nieistotnych, 
a czasem czysto formalnych różnice, 
które tę mniejszość dzielą od Państ 
wa i od większości społeczeństwa. 

Jeżeli chodzi o Cerkiew prawosław 
ną w Polsce, to taką czysto formalną 
różnicą, aczkolwiek głęboką, j:dnak 
nie wypływającą z istoty i treści Cerk 
wi. jest kalendarz juliański. 

Świat chrześcijański zna dwa ka- 
lendarze — juliański i gregoriański. 
Juliański kalendarz, ustanowiony w 
pierwszym wieku przed Chrystusem 
przez Juliusza Cezara, ustalił podział 
roku na 365 dni i 6 godzin w przybli 
żeniu. Z biegiem czasu okazało się, 
że to nie jest Ścisłe obliczenie. W XVI 
wieku z polecenia Papieża Grzegorza 
XIII dokonano nowych obliczeń i u- 
stalono nowy podział roku, różniący 
się od poprzedniego o 10 minut i oko 
łc 40 sekund. To dało różnicę w XVI 
wieku o 10 dni. I otóż w r. 1582 zasto 
sowano kalendarz gregoriański przez 
wytrącenie 10 dni, mianowicie po 4 
października przyszedł dzień 15 paź- 

dziernika. Obecnie, jak wiadomo, ta 

różnica miedzy obu kalendarzami wy 

nosi 13 dni. > 
W pierwszym rzędzie państw, któ 

te przyjęły kalendarz gregoriański, 
znalazła się Polska, w pierwszym zaś 

rzędzie państw, które tego kalenda- 
rza nie uznały, znalazła się Rosja. 

To, po krótce przytoczone, histo- 
ryczno - naukowe uzasadnienie różni 

ty obu kalendarzy nie jest w danym 
wypadku istotne i nie ma znaczenia 
dla materii, którą chcę poruszyć. Cho 
dzi w danym wypadku o to, że stoso 
wanie przez Cerkiew prawosławną w 
Polsce kalendarza juliańskiego stwa 
rza nam, obywatelom prawosławnym, 
bardzo wiele trudności w życiu co- 
dziennym. Trudności te dotyczą prze 
de wszystkim gospodarczych zagad- 
nień. Jeżeli weźmiemy cały szereg 
warsztatów pracy, czy to rolniczych, 
czy handlowych, czy przemysłowych, 
gdzie pracują obywatele obu wyznań: 
rzymsko - katolickiego i prawosław 
nego, to widzimy, że istniejący stan 
rzeczy, stosownie kalendarza juliań- 
skiego, ogromnie utrudnia normalne 
funkcjonowania tych warsztatów. Je- 
teli chodzi dalej o sytuację obywateli 

wyznania prawosławnego wobec ca- 
łego szeregu urzędów i instytucvj pań 
siwowych, też obserwujemy cały sze 
reg niedogodności. Obywatel wyzna- 
nia prawosławnego wybiera sie do 
miasta, do urzędu; dla niego ten dzień 

jest powszedni, przyjeżdża do mia- 
sta, okazuje się, że jest Święto, urzę 

dv są zamknięte, sklepy też są zam 
knięte. To samo dotyczy sądów. Znam 
wypadki, że sąd — zresztą w najlep-   

w Polsce 
szej wierze, przez przeoczenie — wy 
znacza rozprawę sądową lub inae 
czynności dla .obywateli wyznania 
prawosławnego właśnie w dzień świą 
teczny. To wywołuje niepotrzebne nie 
zadowolenie i zadrażnienie. Jeżeli weź 
miemy szkoły. w miejscowościach, 
gdzie jest ludność mieszana, to ten 
stan rzeczy powóduje wprost całko- 
witą dezorganizację szkolnictwa. W 
dzień prawosławnego święta, kiedy 
szkoła musi być otwarta, następuje 
zdekompletowanie szkoły i nauczy- 
ciel nie wie, czy ma wykładać lekcję, 
czy nie. W takiej samej trudnej sytu 
acji znajdują się urzędnicy wyznania 
prawosławnego w urzędach; nie mo- 
gą oni ani opuścić urzędowania w 
dniu swego święta, ani też z czystym 
sumieniem iść do pracy. To samo do 
tyczy wolnych zawodów, lekarzy, in 
żynierów, adwokatów wyznania pra 
wosławnego. Wielkie zamieszanie z 
tego powodu jest w mieszanych mał 

żeństwach. W rezultacie stosowanie 

do dziś dnia kalendarza juliańskiego 

wprowadza dezorganizację życia reli 

gijnego, powoduje to, że w rzeczywi- 

słości ani święta katolickie, ani prawo 

sławne nie są należycie obchodzone. 

Prócz tych trudności dnia codzien 
nego, są jeszcze względy natury in- 
nej, wyższej. Ziemie nasze leżą na ru 
bieży dwóch światów: Zachodu i 
Wschodu. Na ziemiach naszych jest 
wiele pomników dawnej kultury pol 
skiej, o której kiedyś tak pięknie mó 
wił ś. p. poseł Hołówko. Chcemy brać 
udział w rozwoju kultury zachodniej, 
chcemy żyć i rozwijać się w gronie 
narodów zachodnich. Otóż musimy 
się zdecydować na to, ażeby, jak po 
wiedziałem, usuwać te różniee, które 
nas od kultury zachodniej dzielą, tym 
bardziej wtedy, gdy te różnice są czy 
sto formalne i nieistotne. Taką różni 
cą, jak powiedziałem, jest kalendarz 
juliański, stosowany przez Cerkiew 
prawosławną. Ten kalendarz jest ni 
czym innym, jak pozostałością Ścisłe 
go związku Cerkwi z Rosją. Najlep- 
szym dowodem tego jest, że najwięk 
sze obecnie państwo prawosławne w 

Swój da swego! 
RZZBIEFZ TOREB YZE KCK 

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

no-spóżywczych. 

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

Europie, mianowicie Rumunia — Cer 
kiew prawosławna w Rumunii — sto 
suje kalendarz gregoriański. Również 
kalendarz gregoriański jest stosowa- 
Ly ® Cerkwi prawosławnej na Lot- 
wie i Estonii. 

'To wszystko, co mówię, a pragnę 
to podkreślić z naciskiem, odnosi się 
jedynie do świąt nieruchomych, do 
świąt ściśle związanych z kalenia- 
rzem. Natomiast, jeżeli chodzi o šwię 
to ruchome, jak Wielkanoc i wszyst 
kie Święta, związane z nią, to tutaj 
nie można zastosować mechaniczne- 
go rozwiązania tych świąt z nowym 
kalendarzem, bo dla ustalenia Wiel- 
kiejnocy istnieją w Cerkwi prawo- 
sławnej specjalne przepisy. 

Przed trzynastu laty była już uczy 
niona próba wprowadzenia kalenda 
rza gregoriańskiego w Cerkwi prawo 
sławnej w Polsce. Próbę tę podjęła 

| wyższa hierarchia nasżej Cerkwi. Jed 
nak nie została ona doprowadzona do 
końca. Wycofano się nie wiadomo dla 
czego, w połowie drogi. Ale w ciągu 
tych trzynastu lat zaszły wielkie zmia 
ny w naszym życiu. Podrosło młode 
pokolenie, zarówno kleru prawosław 
nego, jak i wiernych, które patrzy na 
lo zagadnienie, na cały układ nasze 
go wzajemnego życia zupełnie innymi 

oczami. 
Dziś to zagadnienie przedstawia 

się zupełnie inaczej. Dziś jest czas po 
dejść do jego uregulowania. 

Jako poseł, reprezentujący bardzo 
poważny odłam obywateli wyznania 
prawosławnego z województw półno 
cno - wschodnich, przeprowadziłem 
па ten temat cały szereg rozmów za 
równo z proboszczami. jak i z rozma 
itymi warstwami społeczeństwa pra 
wosławnego i przekonałem się, że 
sprawa ta dojrzała do reformy. To 
stanowisko w zupełności podzielają 
również i posłowie prawosławni Wo- 
tvnia, zasiadający w tej Wysokiej Iz 
bie. 

Jestem zdania, że czas jest przy- 

stąpić do przeprowadzenia reformy 

kalendarza w Cerkwi prawosławnej. 

Genadiusz Szymanowski. 

Swój do swego! 
TITSEWOTTYWTENIECPRERTY 

Broń i amunicja. Przybory myśliwskie 
i artykuły sportowe. Wyroby tytonio- 
we, karty do gry, bzterie I żarówki 

elektryczne. 

  

  
Komunalna Kasa Oszczędności 

w Brześciu n/E. 
zawiadamia, że procenty od. r-ków wkładowych za rok 1937 zostały 
już obliczone, w związku z tym K. K, O. prosi posiadaczy książeczek 

oszczędnościowych o zgłaszanie się, celem dopisania procenłów   

  

Pod protektoratem J. E. Ks. Biskupa PIELGRZYMKA do 
Mariana Fulmana i przy specjalnym 
błogosławieństwie J. Em, Ks, Prymasa 12.1V. — 20. V. 
Kardynala D-ra Augusta Hlonda 

  

  

   

  

    

  

  

  

  

CZEKOLADA 

INA LECZ 
EDLA 

„| SWE OLBRZYMIE POWODZENIE ZA- 
WDZIĘCZA TEMU, ŻE JEST NIE TYLKO 

WYSZUKANYM SMAKOŁYKIEM, ALĘ 

RÓWNIEŻ CENNĄ I UZNANĄ ODŻYWKĄ 

mó 

Zabił siostrę, szwagra. 

„W nocy 3 bm. Jakub Łysak, lat 54 we | 

wsi Worotynicze, pow. kobryńskiego za- 

mordował siekierą w czasie snu szwagra 

swego Weremiejuka Teodora I jego żonę 

Ksenię. Po dokonaniu morderstwa Łysak 

w odległości 2 kim. od Antopola na dro 

i sam popełnił samobójstwo 
dze popełnił samobójstwo przez poder. 

żnięcie sobie gardła. 

Przy samobójcy znaleziono fis, w 

ktėrym pisze, że morderstwa dokonał < 

zemsty. 

Rozwój Kresowej Spółdzielni Pszczelarskiej 
w Baranowiczach 

W lokalu klubu policyjnego przy. ul. 

Szeptyckiego odbyło się walne zabranie 
członków Kresowej Spółdzielni Pszczelar- 

skiej w Baranowiczach, najpoważniejszej 
tego rodzaju placówki na ziemiach półn.- 
wschodnich. Spółdzielnia Pszczelarska w 
Baranowiczach zajmuje trzecie miejsce 

spośród tego rodzaju spółdzielni w całej 
Polsce pod względem swego znaczenia 
organizacyjnego i osiągniętych obrotów. 
Nic też dziwnego, że pracą spółdzielni in 
feresują się wszyscy pszczelarze i poważ- 
niejsze firmy. 

Na zebranie przybyli wicestarosta Poz 
niewski, insp. sadownictwa 1 Wileńskiej 
Izby Rolniczej Pawilański, dr Tirko przed- 
sławiciel Zarządu Główn. Rodziny Kole- 
jowej w Warszawie, Tymon nacz. Wydzia 
łu Kredytu Krótkoterminowego Państw. 
Banku Rolnego w Wilnie, insp. Maryniak 
przedst. Centralnej Sekcji Pszczelarskiej w 
Warszawie, agronom pow. Krus, przedst.   

    

N 
Ten rysunek jest ma S towarowym naj- 
populamiejszych preparatów dla dzieci 

BEBE SZOFMANA   
RZYMU Zł. "149. : 

Przez cały czas pocieszałem się jedną myślą: 

is MYDŁO, KREM, OLIWA TOALETOWA 

OTO i KR dyr. Komunalnej Kasy Jasinow- 
ski, kierownik spółdz. Fr. Bober i inni. 

Po odczytaniu sprawozdań z działal. 
ności udzielono absolutorium i wyrażona 
podziękowanie Zarządowi i Radzie Nad- 
zorczej za wzorową działalność. Następ- 
nie stwierdzono, że budżet zosłał zam- 
knięły nadwyżką w wysokości 6683.02 zł, 
którą według projektu Rady Nadzorczej 
posłanowiono zużytkować w sposób na- 
słępujący: 1205 zł przeznaczono, jako uzu 
pełnienie wynagrodzenia pracownikom 
spółdzielni i 350 zł, jako wynagrodzenie 
Zarządowi, 403 zł 63 gr, jako dywidenda 
członkom od dostarczonego miodu. Na 
fundusz Obrony Narodowej postanowio- 
no przekazać 75 zł na LOPP, 75 zł na cele 
oświatowe 50 zł, ma zasilenie organu 
pszczelarzy „Pasieka” w Warszawie 200 
zł, 800 zł pozostawiono na fundusz zaso- 
bowy spółdzielni i 3200 zł na utworzenie 
specjalnego funduszu budowlanego. 

Budżet na r. 1938 został zatwierdzo- 
ny w wysokości 17.100 zł, 

Poza tym walne zebranie upoważniło 
Zarząd do poczynienia słarań w Państw. 
Banku Rolnym w Warszawie o zaciągnię- 
cie kredytu budowlanego i inwestycyjne- 
go w wysokości od 40 do 60 tys. zł na. 
cele budowy własnego gmachu spółdziel- 
czego w Baranowiczach. 

ETLAT STS 

„Armold Fsihbigeor“s 
niech každy pamieta. Przez 
lat 60 w służbie klienta — 

Kalisz, Szopena 9. 
Dostawca Polsk'eqo Radia, 
Konserwator.. Statkow Mor- 
skich i Wytwórni Filmowych 
Przedstawiciei N. KREMER, 

Wilno, uł. Niemiecka 19 

    

Pielgrzymka weźmie udział w uroczystościach 
kanonizacyinych Błogosław. Findrzeia Boboli. 

WAGONS — LITS//C00K, 
Warszawa, Krakowskie Przedm. 42 i oddziały 

  

LEGN MOERKE 

Stawka o życie 
Na widok pustego hollu i.braku kogokolwiek przy 

okienku ogarnęło mię przerażenie. 

„Miejsc juź nie ma* — pomyślałem — „za póź- 

no*'! 
Podszedłem jednak do urzędnika, 

— Czy są dla nas dwa wolne miejsca? — spyta- 

łem nieśmiałym i przygnębionym głosem. 
— A są. Zarezerwowałem. 
Sądząc z jego obojętnego tonu, nie spodziewałem 

się odeń takiej uprzejmości. 

— Dziękuję — rzekłem i natychmiast wręczyłem 
mu pieniądze i dokumenty. 

« Udało się! 

Przejrzał je pobieżnie. 
Odetchnąłem z ulgą. 

Lecz co będzie, jeżeli zauważą jutro? — przyszło 
mi znowuż do głowy ną widok milicjanta w hollu. — 
Stąd jakoś bardzo blisko do komisariatu spraw wew- 
nętrznych. — Myśli te niepokoiły mię nie na żarty. 

Puszczono nas na górę, 

— Patrz — rzekłem do żony idąc korytarzem — 
ta instytucja prezentuje się całkiem przyzwoicie. Wi- 

dzisz te przepiękne wazy z marmuru karraryjskiego? 
Wszak to przepych! Jeśli i pokoje będą takie, jak ten 

korytarz;-to będzie «wspaniale. 

— W każdym bądź razie powinny być nieduże,   

bo drzwi wychodzą co krok na korytarz — odpowie- 

działa żona. 
— Jakich numerów towarzysze szukają? — zwró- 

ciła się do nas usłużnie woźna. 

— (o za wersalskość w „Domu Kołchoznika*! — 

pomyślałem i wymieniłem nasze numery. 

— A, — jakoś pogardliwie powiedziała ona — to 

tam, po schodach, na górę. 

— (o za raptowna zmiana? — zdziwiłem się. 

Po wąskich, krętych i ciemnych schodach wesz- 

liśmy na górę. Na górze było tylko dwoje drzwi do 

naszych numerów. Wszedłem do swego i osłupiałem. 

Zamiast oczekiwanego niedużego pokoju — ogromna 
sala o niewysokim suficie, słabo oświetlona żarówka- 
mi. Wzdłuż obydwuch ścian ciągnął się nieskończony 

wprost szereg łóżek. jedno tuż przy drugim. Na sali 
było tłoczno. Rozejrzałem się, szukając wolnego łóżka. 

Jedno jedyne przy samych drzwiach było niezajęte. 

Zmęczony całodziennym bieganiem usadowiłem się od- 

razu na nim. 

— Ależ jakie twardel — stwierdziłem natych- 
miast. 

Na deskach leżał cieniutki, jak placek siennik sło- 

miany. Dotknąłem poduszki: też ze słomy. 

— (o za oryginalny dom noclegowy z wazami 

marmurowymi — pomyślałem i położyłem się spać. # 

Lecz pomimo strasznego zmęczenia, zasnąć nie mog- 

łem. Co chwila ktoś wchodził i wychodził, trzaskając 

drzwiami. Cała ściana od strony schodów, przy której 

leżałem, trzęsła się wówczas, gdyż była zrobiona z dy- 

kty. Tak trwało przez całą noe aż do samego rana.   ° @6 się ubierał. 

— No, ale w dzień, gdy wszyscy wyjdą na miasto, 

to się prześpię zato do samego południa. 

O godz. 8, najbliższy mój sąsiad, jakiś inteligentny 
człowiek, widząc, iż nie śpię, zwrócił się do mnie: 

— Towarzyszu! Gdy będziecie wychodzili, nic nie 

zostawiajcie, bo kradną. Wczoraj mi ręcznik skra- 

dziono, 5 

— Dziękuję, żeście RE A czy robactwo WE 

taj jest? 

— Sąsiad mój znalazł wesz. Ja tymczasem nie. 

Na tym się urwała nasza rozmowa. - 

Okolo godz. 9 sala się oprėžnila i zasnąlem. 

— Obywatelu! wstawać! Co wy myślicie, że cały 

dzień tu spać będziecie?! Sprzątać trzeba! — ną cały 

głos wołała posługaczka. 

Oszołomiony tym wrzaskiem spojrzałem na zegar: 

pół do dziesiątej. : 

Opanowała mię wściekłość. 
— Proszę natychmiast się uspókoić, obywatelkol 

— wrzasnąłem również na nią. — Nie jestem waszym 

mężem, ani bratem, ani swatem. Natychmiast złożę 

- zażalenie na wąs zarządzającemu. Co za dzikie zacho: 

wanie się! 

sze zdumieniem spojrzała na mnie. 
— Ja się zarządzającego nie boję, bo mam rację. 

0 godz. 9 juž nikogo nie powinno byč na sali, a was 
się dobudzić nie można. 

<—Tossię inaczej ludzi pe Ros: wyjść, % bę. 

(D. C. NJ)
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KOLUMNA LITERACKA — 
pod redakcją Józefa Maślińskiego 
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WYKŁADY O POEZJI 

  

= = 

m„Mašliūski nie tak jeszcze da 
wno, widząc narastającą falę zainte- 
resowania poezją francuską, powo- 

dowany duchem przekory uderzył 
na alarm, że „choroba francuska” 
iłd. Przykłady dał słuszne. Istotnie 
dużo „papierowej” poezji w Polsce 
powstaje dziś podług szablonów pa- 
ryskich. Zamieszczamy w dzisiejszym 
numerze jednak dla porównania nie 
zły wiersz francuski i w'ersz jadnego 
z najbliższych czoła polskiej poezji 
Aleksandra Rymkiewicza. Nizch czy- 

ROBERT DESNOS 

telnik wyciągnie wnioski na ten te- 
mat, czy nie przydałoby się jeszcze 
sporo, sporo szczepionki gallijskiej 
naszym reniferom“. 

Taką notę, a raczej szach zagrażający 
dwom stronom na raz, bo mnie i przyja- 
cielowi Rymkiewiczowi wyszykował za- 
/przyjaźniony „Apel”. Ano, cóż robić, do 
bry szach zawsze sprawia kłopot zasza- 
chowanemu. „Dokażi, czto nie wierblud“... 
— oło co nam łagodnie poroponują na- 
si przyjaciele. 

Żeby tego dokonać musimy się przyj 
rzeć obu wierszom, 

POŻEGNANIE NADIRU 
Przestrzeń pomiędzy nimi ciemniała od strony 

w której znak pożegnania staje się oddalą. 

Oni: znaczy kochanki wielkanocne dzwony 

powracającej z Rzymu, ożywionej falą 

Uni: znaczy kochanek unoszony zmierzch” 

rzeką, w noe ponad miastem jak skała stężoną 

oni: to znaczy strumień, lustro które pierzehło 

eni: brama grobowca i serce skorpiona 

lie ptaków i głosów niesionych w płomieniach 

splotło się na posłaniu dręczonym przez zmory 

i ilu marynarzy u szczytu znużenia 

podruzgotało wiosła o morskie potwory 

Ile wołań lecących od pustyni krańców 

zgubionych nim rozbiją się o bramy grobu 

Ilu księży wiszących na stryczkach z różańców 

Ile wojen domowych i zdrad bez powodu 

Pożegnania rozwiane. zgubione w błękicie 

skrzydeł nieba, wśród lotu chmur o piórach Inianych 

w ślepych lustrach północą jawi się odbicie 

podobne mew mijaniom, nierealnych panien 

Nigdy fala zatoki wioseł nie połamie 

nigdy więcej do Rzymu dzwony nie popłyną 

albowiem dziś wieczorem Śmierć i pożegnanie 

zamieniły w uścisku sól, jabłko i wino 

Na zenicie wygasły wiszące gronami 

gwiazdy. Nadirze, niebo, czemu każdy promień 

prowadzi do miłości znaków nad bramami 

1 do śmierci obietnie, których pełne dłonie? 

Znam Nadirze zapachy twoje, twoje błonia 

twe strumienie, twe kwiaty i twoje ogrody 

twoje Ścieżki zawrotne, pośród których konie 

Nieba obłoki nocą szukają przygody 

W twym potoku Nadirze pod ciemną kaskadą 

odbicie ukochanej splecione z pajęczyn 

kąpie się i świetlistych złotorybów stado 

pasie się na lazurze, pod łukami tęczy 

Nie panna nie bogini która na podkowie 

księżyca wspiera stopy i na kołach planet 

w zgrzycie maszyn i w szczęku twych trybów stalowych 

płn od miejsc przez palce lunet przeszukanych 

O Nadirze, jak kamień na szyjach kochanek 

czysty, czy w twoich gniazdach i w ogrodach cienla 

giną ptaki pożegnań z zapachem zmieszane 

mięty, błyszczącej w trawie jak kwiat zapomnienia 

Przełożył JULIAN ROGOZIŃSKI 

ALEKSANDER RYMKIEWICZ 

DWIE CHWILE 
Światło brzasku mnie budzi. Staję świecący taki 
1 patrzę na niebo jaskrawe, szelestu windy słucham. 
Ciemna jest studnia podwórza, płoną gazowe kuchenki, 
Wznoszą się moje ręce, jak dzikie, głodne ptaki 
i świeci moja głowa, a kamienica głucha 

budzi się druga obok, w niej chłopak płacze maleńki, 

Dziecka płakanie o brzasku jest dla mnie przypomnieniem 

© skrach naszego życia, niedolach ludzkiego lęku, 

To dziecko jest tylko kwiatem, który uniesie czas, 

ten brzask jest tylko ciężkim nieba naszego kamieniem, 
Widzę przez wielkie okno: człowiek w pokoju klęka 

1 wznosi drobne dłonie człowiek wspania łych miast, 

11. 

Odchodzi dzień i gaśnie, gołębi więc gromada 

zleciała na podwórze, w ciemnościach nawołuje, 

a człowiek goni echo i światła znów zapała 

i na okrągłych stołach posiłki swe układa. 

Kobiety swoim mężcm zdejmują ciężkie płaszcze. 

Tak świeci o wieczorze jedna z dwóch kamienie, 

a ja zamarły patrzę na czułe, ludzkie szczęście. 

«Ciemności niech osłonią rozkosze wiernych ciał, 

a nagich niech powiąże czerwonych kwiatów wieniec, 

Im granie fortepianów, im księżyc stopą chrzęści, 

im będzie noe tańczyła, a ranek będzie piał.   

Nie wiem, czy wszyscy czytelnicy po- 
dzielą ten sąd, ale zaimprowizowana prza 
ze mnie ankieta prywatna orzekła przygnia 
łającą większością, że wierz Rymkiewicza 
mocniej „przemawia”, Myślę, że do po. 
dobnego wniosku dojdzie też większość 
czytelników tak „Apelu” jak i „Kolumny 
Literackiej”, co byłoby dla Rymkiewicza 
nie najmniejszym sukcesem (jako że Ro- 
bert Desnos u siebie żadnym  pęłakiem 
nie jest), a mnie zwalniałoby od dowo- 
dzenia rzeczy powszechnie oczywistej. 
Jednakże publicystyka literacka ies! za 
bawą w przekonywanie się wzajemne, z 
bardzo chciałbym przekonać lud>: z „A- 

pelu”. > 

Oba wiersze są wyraźnie poznawcze, 

z tym, że wiersz Rymkiewicza przekazuje 
nam konkretne doznanie, zdolne obudzić 
emocje analogiczne do utajonych w wier- 

szu, zarówno czysło życiowe, jak i este- 

tyczne. Emocyj estetycznych (o które wie 
my jak bardzo chodzi tym wszystkich, któ 
rzy chcą traktować sziukę w oderwaniu 
od jakichkolwiek odpowiedników życio- 
wych twórcy czy odbiorcy) byłoby w nim 
więcej, gdyby nie pewien passeizm tego 
wie-sza, wyrażający się primo: — w lek- 

ko archaizującym smaczku kostrukcyjnym 
przywodzącym wspomnienia $. p. „wiersza 
refleksyjngeo', secundo:: — w znikomej 

tylko oryginalności schemału przeżycia, 
zwlaszc7> " rośrednio poprzedza 
jących G. „„neie wileńskim, niekiedy 
nawet bardziej zwartych wierszy Miłosza 
z okresu „Poemału o czasie zastygłym”. 
Tym nie mniej emocje te — estefyczne — 
istnieją, w odczuciu każdego chyba czy- 
telnika. A obok: emocje czysło- życiowe, 
światopoglądowe, „praktyczne”, których 

nie myślę wcale lekceważyć, gdyż z nimi 
to właśnie łączy się w znacznej mierze 
tzw. rola społeczna poezji. Wiersz francus 
ki jest tych emocyj życiowych pozbawia 
ny prawie zupełnie, tak, jak pozbawiona 
ich będzie każda rozprawa teoretyczno- 
poznawcza. Jest olbrzymia i zasadnicza 

różnica między ekspresją konkretnej chwi 

li, oraz związanej z nią reakcji a nagro- 
madzeniem materiału pamięciowego, ce- 
lem wyprowadzenia takiego czy innego bi 
lansu. Powiedział Rilke, że dobra poezja 
nie jest wyrazem przeżycia, ale doświad- 
czenia. Zgoda na to; bije to zresztą głów 
nie w impresjonizm i surrealizm, Jednakże 
i z tego punktu widzenia nieporównanie 
wyżej ocenimy w wierszu sugestię chwili, 
która przecież mimo swej zmysłowej kon 

krełności ma cechy typowe dla wielu 
chwil podobnych, znanych z doświadcze- 
nia osobistego wielu ludzi — niż dobrze 
skompilowany zbiór notatek i sądów o cha 
rakterze już niemal oczywistym i konwen 
cjonalnym, które ma ożywić i scalić uczu 
ciowo-estetyczna posława artysty ukryta 

'| w wierszu na prawach trochę rebusu a tro 
chę madrygału. Nie bez doniosłego zna- 
czenia jest więc użyły w wierszu materiał 
przeżycia, ani zastosowany sposób wyra- 

zu słownego. Jeśli odczuwamy go jako 

formułowanie znane, w dużym już stop- 
niu zmechanizowane, fo gdzież tu jest 
miejsce na poezję, której język ma być 
językiem „udziwnionym” — jak chce for 
malność, a źródłem świeżości przeżycia 

— jak się domaga intuicja powszechna? 

Zagalopowany w gromadzeniu dobrze 
obrobionych  („mistrzowskich'') formułek 

„Świałopoglądowych” i językowych poeta 

francuski lęka się jednak skostnienia, broni 

się jak umie przed akademickością, przed 
posmakiem robótki na zadany łemat. Jak 

się broni? Oto przesuwa ciężar zainiere- 
sowan arlystycznych ze „šwiežošci“ (kon. 
frontacja, niespodzianka itp.) na „liłerac- 
kość" (aluzje do wspomnień z lektury 
dzieł doskonałych, wirtuozeria w obranym 
zakresie itp.). W czasach, kiedy rządziła 

estetyka klasyczna, mająca dobre słowa 

dla poszukiwań oryginalnych, takie poczy 
nania zjednywały wierszopisowi tylko sza- 

cunek i uznanie. Złożył dowód, że nie jest 

mu obcy dorobek literacki, wykazał się 
jako wirłuoz, zafrapował „posławą”, wy: 

rażoną zresztą przeważnie w szczególi. . 
kach rozmieszczonych niby rodzynki 

wśród czerstwej masy form reprodukowa- 

nych, no'i świefnie! Ale dziś naprawdę da 
leko odeszliśmy i w życiu i w sztuce od 

łych potrzeb i tych wymagań. Zabiegi 
naszego wirłuoza określamy dość wzgard- 
liwie jako estetyzujące. 

Spytać by jednak można po co, po ja 
kie licho ten inteligentny : zdolny Fran- 
cuz wytęża się, gromadzi całe rumowisko 
wypróbowanych sposobów, zakłada dzie- 
siąfki haczyków, żeby tylko obwarować 
swą szłukę i żeby ułowić czytelnika, jeśli 
oło nasz przyjaciel Rymkiewicz popatrzy 
sobie przez okno na sąsiednią kamienicę 
dwa razy: raz przed pójściem na nartv. a 
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JAN HUSZCZA 

BAJKA 0 KARIERZE 
(Z cyklu: „Wypisy dla poetów”) 

Mimo zastrzeżeń dużych 

od dawna już służył 

państwu dyrektorostwu kundel Wycieruch. 

Tak się łasił, poddańczo t 

że go wpuszczono do pańskich pokojów — 

tam przykre ślady zręcznie po sobie zacierał. 

Ogonem merdał, wciąż się przymilał 

byle przy państwu, byleby w stylu — 

wciąż go ostrogi marzeń upartych bodły. 

Wysiłki owoc dały widomie 

gdyż powiedziano, że jest na poziomie 

| zapomniano zupełnie o pochodzeniu podłem, 

Dla dopełnienia radości 

pani w przystępie litości 

kundla Wycierucha sky-terrierem nazwała. 

Nobilitacja nielada 

obowiązki nowe nakłada: 

by nazwy być godnym, trzeba rozwinąć dbałość. 

Wyrzec się starej miłości 

do pomyj, śmietniku i kości: 

sky-terrierowi chamski nie może służyć apetyt... 

Tylko ze stołu kruszynki, 

jakieś pyłki, smętne drobinka: 

* Kompot, ostrygi, omiecik — I fo šcišle podlug diety! 

Smutne są skutki obłudy — 

ex-kundel zupełnie chudy 

niedługo by prezentował maniery swej nowej siery 

lecz nocą, sky-terier (przebrany za kundlaj 

szaleje do rana: 

W śmietniku sił nabiera do dalszej w salonach kariery. 

a r S a i AŽ] 

drugi raz po powrocie, kropnie to na pa- | 
pier i efekt jest daleko większy? 

| tu jesteśmy bardzo blisko sedne 
sprawy, gdyż musimy odpowiedzieć na py 
tanie: — co warunkuje taką lub inną for- 
mę liryki? 

I. 

Badacze poezji i literatury w ogóle | 

wypróbowawszy wiele różnych systemów 

coraz zdecydowaniej wypowiadają się za 

wiązaniem zjawisk literackich z prawami ję 

zyka. Niestety, te doświadczenia naukow 
ców nie dość jeszcze przeniknęły do wia 
domości panów poetów, zwłaszcza u nas. 

Artyści zdają sobie sprawę w funkcji języ | 

kowej swej szłuki, ale jest to poczucie ra 
czej intuicyjne, spychane nieraz ze świa- 

domości, gdy artysta bierze się do for- 
mułowania swoich poglądów na sprawy. 
poezji. Mam właśnie przed sobą pracę 
znakomitego językoznawcy odchodzącej 
generacji, (zm. w r. 1927) Andrzeja Ga- 
wrońskiego, przysięgłego nb. wroga wszel 
kiego formalizmu w poezji. Książka nazy 
wa „ię „Szkice językoznawcze”, a cyto- 
wane niżej zdania pochodzą z rozprawy 

p. t. „O istocie i rozwoju języka”: 

„Wszelkie zmiany, składające się 
na rozwój języka odbywają się po 

wypadkowej tych dwóch sił: ekspresji, 
która jest zawsze świadoma i mecha 

nizacji, która jest odpowiednikiem 
uspołecznienia. Zmiany odbywają 
się zawsze w języku jadnostzk, ale 
pominąwszy rolę wielkich indywidu 
alności, mogą pows'ać naraz w więk 
szej liczbie jednostek. Względna 
wspólność stanowi grunt, na którym 
powsłają i szerzą się. Zarówna o wy 
borze ich przez jednostkę, jak o sze 
rzeniu się w grupie rozstrzyga sil- 

niejszy ton uczuciowy”. 

„Ta potrzeba ekspresji może 
być bardzo słaba, ledwie widoczna. 

Może nią być po prostu świadomość 

formy reprodukowanej“. 

„.«Rozwój języka, odbywający 
się pod działaniem dwóch sił wy- 

żej opisanych, idzie zawsze w parze 

z rozwojem psychiki, to znaczy ze 

zmianami w poglądzie na świat, za- 

chodzącymi w jednostkach i zbioro 

wiskach... Osobiście sądzę, że nam 

po prostu brak miary postępu, to 

jest obiektywnego kryterium jego 

oceny, a wobec tego i gadać nie 

ma o czym. jednakże jeśli się zgo- 
dzimy, że ten stan cywilizacji, jaki 
dziś w Europie panuje, oznacza po 
stęp w słosunku do stanów dawniej 
szych, to jeszcze nie sądzę, ażesy **   

samym języku jako w formie, można 
łałwo dowieść posłępu, czy to w sta 
unku do dawniejszych jego stanów 

i postaci, czy ow sposobie wyra- 

żania treści. Kło zna język i styl, ja- 
kim posługiwali się np logicy in- 
dyjscy, ten ich specjalny rodzaj san 

skryłu, stojący, zdawałoby się, na 
biegunie dzisiejszej francuzczyzny, 
albo angielszczyzny, niezgrabny, cią 
żki na pozór, a przecież tak nia 

zrównanie precyzyjny, ten nia przy 

stanie na twierdzenie jakoby jas- 
ność i precyzja była przywiązana d> 
łypu analogicznego, jak się go nie 
raz nazywa, Tu jest zależność histo 
ryczna, ale nie ma koniecznošci...“, 

(Dokończenie nastąpi) 
JÓZEF IMAŚLIŃSKI. 

ENSPTUMORTECZEWDEWON "TEE KET WA 

Ryngraf dla Związku Polaków 
w Niemcz'ch 

  

  

Ryngraf, który Światowy Związek Polaków 

z Zagranicy ofiarował Związkowi Polaków 
w Niemczech z okazji jubileuszu 15-lecia ist- 
nienia tej organizacji. U góry kułego w sreb 

rze ryngrafu widnieje podobizna Matki Bo- 

sk ej Częstochowskiej, między znakami „Ro- 

dla“, będącego godłem Związku Polaków w 
Niemczech. U dołu — Orzeł Polski, w okolu 

którego został wyryty napis „Wytrwamy i 

wygramy" (z roty Związku Polaków w Niem 

czech). Na odwrotnej stronie ryngrafu znaj- 

duje się napis: Związkowi Polaków w Niem- 

czech w 15 rocznicę walki o połskość — 

Światowy Związek Polaków z Bagranicy, 

6 (I! 1938 r. Ryngraf ten zostanie wręczony 

w najbliższą niedzielę na Kongresie Polaków 

w Niemczech, który odbedzie się »ч Berlinie. 

 



  

ŽART NA STRONIE 

„KURJER“ [4382], 

ikuupmeo i Sprzedaż 
7 mariwego, kolor blachy cynkowej 

przypominającego światła poranku, wkra- 

czają w mrok „sklepu wszelakich i innych 
towarów" — dziewczyna wiejska i niedź 
wiedziowato poruszający się, w kożuch 
okułany jej towarzysz. 

— A, szanowne państwo! proszę, pro 
szę — podskakuje ku nim siwiejący, lecz 
krzepki jeszcze właściciel sklepu. 

— Co tylko państwo życzą, wszystko 
jest — zakręca się dokoła na pięcie i wy 
machuje rękami. — Pewnie po gwoździe? 
Och, jakie gwoździe palce lizać! Wczoraj 
z Hamburgu aż sprowadzone... nie, skąd 
łakim ładnym panom gwoździe: sukienka 

potrzebna... 

Dziewczyna tymczasem przegląda się 
w wiszącym na ścianie, zmatowiałym, nad 
tłuszonym lusterku, mężczyzna wyjmuje 
z zanadrza tytoń i kręci „trubkę”. Naresz 
cie dziewczyna podchodzi do lady, opie 
ra się o nią i przerywa potok propozy- 

cyj: 

— Nam potrzebne palto... żeby na 
wacie 1 z kołnierzem skórkowym... świą- 
tecznal 

— Och, jaki ja dureń: nie domyślać 
się, pewnie, że palło potrzebne świąte 
czne... A ja jakby wiedział, co szanowna 
panienka przyjdzie, paltocik — wyciąga 
z czeluści zakurzonych szaf brązowy łach 
man — uch, palłocik! Córce swojej rodzo 
nej kupowany! 

— Nu, dyk czemu nie nosi — wtrąca 
się mężczyzna. 

— Unaby nosiła, oj, nosiła, ale to wy 
rodna córka, tfu, dla takiego charakteru 
takie palło, nigdy! 

Handlarz ściąga z panny samodziało- 
wą burkę i wiłacza ją (pannę!) w zachwa- 
lane przez siebie palto... 

— Ależ rękawy tylko do łokcia! 
— Co, panienka za przeproszeniem 

gadał?! To obraza... Gdzie do łokcia? Te- 
raz takie noszą, obciągnie się trochę, od- 
prasuje, Motka nie oszuka, nie wróg... 
prawda, panie Michał? — zwraca się do 
wieśniaka. 

— A czort ciebie tam zna — spluwa 
ilegmatycznie nazwany Michałem, 

— Cena, cena jaka? — pyta tarmoszo- 
na we wszystkie strony panienka. 

— Cenaa? zejdziemy się... powiem 
dla państwa, tylko dla państwa, pod chaj- 
rem, że nic nie zarabiam: Sło czterdzieści 
złotych! niech panienka nakłada i nosi z 
Bogiem! Powodzenia! Pan Michał, płać...   

— Sło czterdzieści złotych... oszalał 
Motka?! No, a jak naprawdę? 

— Sto czterdzieści i ani grosza mniejl 
— Nie, to ły nie mąć wody —: per- 

swaduje Michał — a powiedz tak, jak 
oddać... 

— Nie mąć wody, nie mąć wody, kto 
tam chce mącić — chwyta się Motka za 
głowę — no, a ile dacie? 

— Nie ma co i dawać! Opuść z ceny; 
jak taniej? 

— Nic taniej. Nawet 139 zł i 99 gro- 
szy nie będzie, a wy jak?! Ile myślicie dać? 

— Ile? Hm., jak taka cena, to nie wia- 
domo nawet, ile dać... damy, damy tak 
20 złotych. 

-— 20 złotych??? A uciekaj ty z mego 
sklepu, żeby was nie widzieć! 

— 20 złotych — solidarnie powtarza- 
ją klienci i zabierają się do wyjścia. 

— Panowie! wy śmiejecie się ze stare 
go kupca... ile naprawdę dajecie? 

Ewentualni nabywcy wychodzą. Motka 
wybiega za nimi: 

— Panieneczka, panie Michale, chodź 
cie tu! 

"— Cóż ty nowego powiesz? 
— Jak dla was: 120 złotych, dajcie 

rękę — chwyta Michała za rękę i z plas- 
kiem wali po niej swoją dłonią. 

— Nie. 
— 110... 

— Oszalał?! 
wały w nim? funt? 

— 100 złotych! Ależ ja tracę, tylko to, 
że wy znajomy dobry, zawsze u mnie ku- 
pujecie... Ot, córce Staśka z Podciopek 
wczoraj sprzedał w gorszym gatunku za 
120 złotych, ale wam, znajomym... 

— Dlategoż i dajemy tyle, że ty nasz 
znajomy... Pójdziem dalej, Matylda! 

— Czekajcie-ż... ostatnia cena: 90 zło- 
tych! 

— Et... 

— A wy ile? 

— Mówiono, że 20... 

Nie kpić, a dorzucić! 
Niech: 22... 

Co? precz z moich oczu, żuliki, że- 
żeby ja was więcej nie widziałeś! 

— Chodź, Matyldal 
Na ulicy tymczasem zrobiło się jasno. 

Wybłysnęło zza postrzępionych obłoków 
słońce, zwiastując bliskie południe. 

Motka pozwala spokojnie  Małyldzie 
i Michałowi dojść aż pod skład ap'eczny. 

ZEWN 

Za takie palto? Ileż tu 

Pośrednictwo | 
I ja trafiłem na zebranie towarzyskie u 

państwa Prudencjuszostwa. Po kolacji ktoś 
zaproponował: 

— A teraz chyba w preferansika, co? 

Zacząłem odmawiać się. 
— Preferans mnie nudzi — mobilizowa- 

łem argumenty — zawiera w sobie coś z ha- 
zardu, czego nie znoszę, a wreszcie — żad: 

nege z niego pożytku... 
Ten ostatni argument 

pana Prudencjusza: 
— 0, co to, to nie, drogi Benasiu! Gdzież 

tak arytmetyki można nauczyć się, jak nie 

przy preferansie?! A wiem, że ty nietęgi z 

rachunków... 

— Jeśli rachunków można się poduczyć, 

to zgoda. Grajmy — powiedziałem. 

— Pewnie. Przecież systemem trójkowym 

cbliczamy... My sami ciągnął dalej pan Pru- 

dencjusz — nie lubimy marnowania czasu. 

Tylko dlatego gramy, że w arytmetyce krzep 
niemy przez to! 

Graliśmy do świtu. 

We wszystkich kątach sterty niedopał- 
ków. 

Partnerzy w ciężkich obłokach dymu pa- 

pierosowego. 

Na twarzach zmęczenie. 

Arytmetyki jednak tym razem nie podu- 

tzułem się. Nawet jej nie zakosztowałem. 
Trzeba było słuchać karcianych kawałów ku 

zynki Romany. Poza tym — „kury* obliczał 
Medard („pozwėlcie, ja się tym zajmę, nie- 
das mo buchalterem jestem”). 

gi 

Opowiada mi pani Sabina: 

— Wie pan, czem: zawsze 
na obiad literata Pokutka? 

— Nie zdarzyło się.. . 

: ii dlatego že on właśnie literatem. 
Na książki mnie nie stąć, a w jego towarzys 
twie mogę nasłuchać się o wydarzeniach li- 

terackich, mogę aa. nikłego przynajm- 
riej pojęcia o nowościach beletrystycznych... 

= 

Wczoraj spotkałem Wikcię. 

Zdaleka wołała: 

— Panie Benasiu, pan musi dziś ze mną 

pójść do kina. Wyšwietlają rewelację: „Se- 
renada jej kochanków*! 

Poszliśmy. 
Po drodze Wikcia trajkotała: 

— Panie Benasiu, zawsze chodzę do ki- 

na. Nie to, żebym kino lubiła, przeciwnie, 
nawet go nie znoszę, ale tam można nauczyć 

się łatwo geografii, na ekranie pojawiają się 

krajobrazy wszelakich krajów, pustynie, 

wszystkie części świata... 

zaperzył samiego 

zapraszam 

  

Z kina — tym chyba tylko razem — wysz 
ła panna Wikcia zawiedziona. Na filmie ge 
ografii nie było ani na jotę. Tyle tylko, że 
jeden z nieszczęśliwych amantów szeptał do 
pięknej sekutnicy: „W twoich obeych miłoś 
ci oczach zimne lodowce Himalajów". 

— Nie zawsze się udaje, ale jutro pójdę 
na „Bzy jesienne* — przy pożegnaniu poin 
formowała mnie, ani trochę nie zniechęcona 
panna Wikcia. 

o 

Leoś studiuje prawo. Ostatnio ma kłopot 
z egzaminem z procedury karnej: „Taki ob- 
szerny przedmiot! Jak go opanować?! — bia 
dał. 

Niedawno odwiedził mnie. 
Zwierzył się radośnie: 
— Już wiem! Sfałszuję podpis na weks 

lu. Złapią mnie na tym!. Zechcą ukarać... 
śmieszni, przecież w ten sposób nauczę się 
procedury karnej... 

Sys 

Wiecie ja to jednak dziwak jestem! 

Bo uważacie co mi stałe przychodzi do 

głuwy: preferansiści z panem Prudencjuszem 
ra czele pewniej nauczyliby się arytmetyki 
wziąwszy sobie korepetycje u uczniaka z 
Piątej powszechnej... mniejby to ich zdro- 
wia i pieniędzy kosztowało; pani Sabina 
niechby raz na miesiąc kupiła sobie jakąś 
książkę zamiast zastępować to drogimi obia 
dami fundowanymi Pokutkowi, zwłaszcza że 
Pokutek wcale nie jest literatem, a zecerem; 
panna Wikcia ze swoją rzekomą awersją do 
kina uniknęłaby tej przykrości i skuteczniej 
zarszem nauczyłaby się geografii, gdyby na- 
była podręcznik, a Leoś — prawa karnego, 
gdyby przysiedział fałdów nad skryptem... 

Nie, źle mówię (a właściwie piszę)... Ja to 
jednak dziwak jestem. 

Omi lepiej wiedzą... Przecież zawsze to 

praktykują... 
jwm.   

Tamci nawet nie odwracają się poza sie- 
bie. Motka więc dopędza ich: 

— Jak tak można, matka wasza jeszcze 
u mnie kupowała (lepsza od was była nie- 
boszczka!), wy też u mnie kupujecie, jak 
łak można, czy ja wam luteranin jaki, 
chodźcie... 

Michał i Matylda upierają się. 
— Aj, chodźcie! 
— A powiedz cenę... 
— Niech moje jeszcze raz zginie: 

osiemdziesiąt złotych! 
— Nic z tego... 

— Wy swoją powiedźcie! 
— My powiedzieli: 22 złote... 
— Idźcie, niech pod wami most prze 

wali się! 

Znowu więc zawracają. 
— Dokąd, chodźcie, jakoś będzie .. 

Słońce zimowego dnia zasrebrzyło slę 
nisko, mroźnie, nad samym horyzontem. 

W sklepie Motki Matylda wkładała 
na siebie swieżo kupione palto. Michał 
odliczał na zaśniedziałą, brudną blachę 
lady dwadzieścia sześć złotych. 

Opuszczających „sklep wszelkich | in- 

  

nych towarów" przeprowadzał įękiem 
Motka: 

— Takie palto! Za 26 ztotych kupili 
takie palto. To rozbėj! Wy krew ze mnie 
wyp:li! Za 26 złotych... 

= 

PIJAK. 

Zagazowany jegomość przygląda 
się na ulicy odbiciu księżyca w kału- 
ży deszczowej: 

—Do diabła — księżyc!... Ale w 
jaki sposób dostałem się tak wysoko?! 

Jan Huszcza. 

ODPOWIEDŹ. 

— Czemu oskarżony siedział trzy 
miesiące w więzieniu? 

— Bo nie chcieli mnie wcześniej 
wypuścić. 

ZNAWCA SZTUKI. 

—Oto najpiękniejsza ozdoba mo 
jej galerii: „Madonna z Dzieciąt 
kiem*. Znawcy twierdzą, że Madon- 
na jest pędzla Rembrandta, Dzieciąt 
ko zaś spod pędzla Rafaela. 
EET TTT TEMP NP 

MATERIAŁY DO „ŻARTU NA STRONIE" 

NALEŻY NADSYŁAĆ NA ADRES REDAK- 

CJI „KURIERA WILEŃSKIEGO” DLA 

ANATOLA MIKUŁKI. 

SIT TESTAI TNS ESS 

Na cześć wynalazcy druku 

  

W małym miasteczku nad Renem, Eltville, 
wznosi się zamek tej samej nazwy, w któ- 
rym spędził osłatnie lała Jan Gutenberg. 
W. lym r. wypada 470-letnia rocznica jego 
śmierci — w związku z tym zamek Elfville 
uznano za '„pomnik“ ku czci sławnego 

wynalazcy druku, 

  

Wątroba jest filtrem dla krwi 
Zanieczyszczona krew może powodować 

Szereg rozmaitych dolegliwości: bóle artre- 

tyczne, łamania w kościach, bóle głowy, 
wzdęcia, odbijania, bóle w wątrobie, nies- 
mak w ustach, brak apetytu, swędzenie skó- 
ry, skłonność do obstrukcji, plamy i wyrzu- 
ty na skórze, skłonność do tycia, mdłości, 
język obłożony. Choroby złej przemiany ma 
ter niszczą organizm i przyśpiesmają sta- 
rość. Racjonalną, zgodną z naturą kuracją 

jest normowanie czynności wątroby i nerek. 

Dwudziestoletnie doświadczenie wykazało, 
że w chorobach na tle złej przemiany mate- 

rii, chronicznego zaparcia, kamieniach żół- 

ciowych, żółtaczce, artretyzmie ma zastoso- 

wanie „Cholekinaza“ H, Niemojewskiego. 

Broszury bezpłatnie wysyła laboratorium fi- 

zjelogiczno - chemiczne „Cholekinaza* H. 
Niemojewskiego, Warszawa, Nowy Świat 5 
oraz apteki i składy apteczne. 

  
  

   

  

Również smak potraw postnych 

polepsza 

MAGGI ” 
przyprawa 

  

  

Rozrywki umysłowe 
1) REBUS (5 punktów) 

  

2) KWADRATY MAGICZNE (po 2 punkty). | 
Z podanych liter ułożyć prawidłowe 

kwadraty magiczne, 

  

  

  

              

1) Port we Francji, 

2) mieszkaniec Arabii, 

3) inaczej laska, 

4) obydwaj. 

  

  

  

              
sklepik, 

2) skaza, 

3) staropolskie — pan, 

4) pisarz niemiecki. 

LS) 

  

ZADANIE DLA „NIEMATEMATYKOW“ 

(2 punkty). 

Ile jest liter? eilrrttzyy. 

'4) ZADANIE LOGICZNE (7 punktów). 
W pewnym państwie skazanym na śmierć 

pozwolono spróbować ocalić się, a to w spo 

sób następujący. Sędzia z urny zawierają- 

cej 8 czarne kule oraz 2 białe, wyjął trzy ku 

le i rozdał je trzem skazanym. Każdy ze sk4 

zanych, nie widzi swej kuli, lecz widzi kule 

swych towarzyszy (wszyscy kule trzymali 

2 tyłu). Pierwszy i drugi nie zgadli jak'ego 

koloru mają kule i zostali ścięci . 

Pierwszy z nich powiedział że ma kulę 

czarną, drugi zaś że ma białą. Jakim sposo 

bez trzeci napewno zdołał się uratować. 

Uzasadnić. Za dobre rozwiązanie kom- 

płet litografij — bez losowania. 
b 

Rozwiązania zadań oraz rozstrzygnięcie 

konkursu muzycznego i zadania logicznego 

(Tajemnicze zniknięcie) w następnym nume- 

rze. 

Nagrodę za rozwiązania zadań z 19 lute 

go przez losowanie zdobył p. Danysz oraz 

p. Bowszycowa. 

Nagrody prześlemy w terminie trzydnio 

wym. e 

ZADANIE POZA KONKURSEM. 

Ułożyć zdanie aby wszystkie wyrazy” za- 

czynały się na literę j (jot). 

Za największą ilość wyrazów przeznacza 

my bez losowania 2 nagrody książkowe. 

  

Fryderyk Jarossy skazany 
za obrazę chóru [Dama 

W Sądzie Grodzkim w Warszawie to- 
czyła się rozprawa poświęcona rozpozna- 

niu skargi złożonej na Fryderyka Jarosse- 
go przez członków Chóru Dana. 

Główny oskarżyciel Władysław Dani- 
łowski oraz trzej pozosłali uczestnicy chó- 
ru skarżą Jarossego o fo, że wyraził się 

o nich, iż ich postępowanie względem nie 
go jest „szczeniackie”. Polegać zaś ono 

miało na tym, że członkowie chóru Dana 

wysłąpili przeciwko Jarossemu z pretensją 

o odszkodowanie za straty wywołane 
wprowadzeniem ich w błąd. Jarossy bo- 
wiem, angażując ostatnio chór Dana na 

wysłępy w Cyruliku, zawarł z nimi tym ra- 
zem umowę, że będą pobierali zamiast sta 
łego, jak bywało dołąd, wynagrodzenia 

za wieczór — procenty od dochodu. W 
rozmowach z Jarossym, jak twierdzą os- 

karżyciele, dochód ten wyglądał trzykroć 
poważniej, niż w rzeczywistości, 

Oskarżony Jarossy na rozprawie, po- 
woływał się na to, że nie jest to wyłącz- 
nie iego opinia o członkach chóru Dana, 
ale że ją podziela również adw. Emil 
Breiter. Ten ostatni, wysłąpiwszy w roli 

świadka, zaprzeczył temu kategorycznie. 
Twierdził, że może się wyraził, iż iest to 
dziecinada, ale nigdy nie nazwał tego 

szczeniactwem. 

Sąd Grodzki skazał Fr. Jarossago za, 
obrazę pp. Dana, Fogga, Bodansw:czą 
i Wysockiego — na 50 zł grzywny. 

Produkcja światowa samolotów 
W 1937 roku wyprodukowano za 5 miliardów złotych 

Przemysł samolotowy pracuje na cażym 

świecie pełną parą: Nie tylko fabrykacja sa 

molotów wojskowych ale i cywilnych w co 

raz większej ilości przyczynia się do wzro 

stu produkcji gdyż czynione są wszędzie pra 

wie wysiłki, aby samolot stał, się a.rmal- 

nym środkiem komunikacji pasażerski 

kim samym jak kolej, auto, okręt. To też 

rok ubiegły wykazał nadzwyczajny wzrost 

zarówno ilości wyprodukowanych samola- 

tów „jak i obrotów w tej dziedzinie przemy 

siu. 
Anglia, która przeprowadza olbrzymie de 

zbrojenie floty powietrznej oraz rozbudowu 

je komunikację lotniczą z dominiam', pod 

woła a nawet potroiła zarówno ilość fabryk 

*emolotów jak i ilość konstruowanych apa 

ratów w r. 1937. Wartość ogólna produkcji 

angielskich fabryk samolotow ocen'»na zo 

stała przez związek tych zalładów na sumę 

40 — 50 milionów funtów w 1937 reku (li 

ćwierć miliarda złotych). 

W Stanach Zjednoczonych produkt; 

molotów wzrosła w 1937 r. © 45 proc. w pe 

równaniu z 1936 rokiem. Wartość produkcji 

wynosiła 110 do 115 milionów doiarów. Prze 

mysł amerykański pfacuje dzisiaj prze vaż 

mie na potrzeby armii. 

We Francji przemysł lotniczy zatrudnia 

    

  

zgórą 25.000 robotników a zdolność pr. dak 

cyjna fabryk samolotów wzrosła a 50 proc. 

w porównaniu z r. 1936. Wartość pradukcji 

w roku ubiegłym wynosiła około 2 m.liardy 

franków, 

Rosja wyprodukowała w roku ub'eyłym 

o 40 proc. więcej samolotów niż w r. 25%6, 

t zn. 5.600 aparatów. 7 

W Holandii obroty zakładów Fokkera 

wzrosły z 3.5 miliona guldenów do 7.5 milio 

na guldenów. Fokker buduje drugą fabrykę 

samolotów w Breda. 2 

W Szwajcarii powstała fabryka samslo- 

tów, która zatrudnia na razie 500 robatni 

ków. W Japonii powstaje jedna fabryka za 

drugą” wobec dobrej koniunktury. 

W Niemczech fabrykacja samolotów rz 

rasta się w tempie gorączkowym, przy czym 

głównie na potrzeby armii. | ! 

  

Wszędzie prawie fabryki samolotów zwię 

kszyły nie tylko swe obroty ale i zyski. W, 

U S. A. dwie największe fabryki zwiększy 

ty zyski z 6.8 milionów dolarów do 2 miło 

nów dolarów. Pięć największych fabryk an 

gielskich zanotowało wzrost dochodów о 60 

procent. Firma Armstrong Siddeley dała np. 

150 procent dywidendy akcjonariuszom; Haw 

ker Siddeley — 42.5 proc. dywidendy, Bri 

stol — 22.5 proc .



„KURJER” (4382), 

Co jest prawdą a co 
nieprawdą ? 

Ma temat „sfałszowanego mieka dla chorych” 
1 bm. zamieściliśmy artykuł 

pl. „Sfałszowane mleko dla chorych*, 
w którym poruszyliśmy sprawę dosta 
wy mleka do szpitali miejskich i Oś- 
rodka Zdrowia. Opierając się na pa 
ru konkretnych wypadkach  pisaliś- 
my, że dostawa ta ma minusy. A mia 
newiceie, że w dniu 17 lutego br. anali 
za mleka, dostarczonego do jednej z 
wyżej wymienionych instytucyj miej- 
skich wykazała zaledwie 0,4 proc. 
tHuszczu, w innych wypadkach tłusz 
czu było zaledwie 0,3 proc. i wresz- 
cie stwierdzono domieszkę 35 proc. 
wody. 

Artykuł ten, rzecz zrozumiała, nie 

pozostał bez echa i oto mamy dwa 
sprcstowania. 

Pierwsze z nich, nadeslane przez 

Referat Prasowy Zarządu Miejskiego 
w Wilnie, brzmi: 

/W związku z artykuiem pł. „Sfałszo- 
wane mleko dla chorych”, który ukazał 
się na łamach  „Kurjera Wileńskiego” 
Nr 3477 w dniu 1 marca 1938 r. uprzejmie 
proszę na zasadzie art. 22 Dekretu o tym 
tzasowych przepisach prasowych z dnią 
7.ll. 1919 r. (Dz. Praw Nr 14, poz. 186) 
o zamieszczenie poniższego  sprosto 
wania: 

1. Nieprawdą jest, że dzieci w Ośrod. 
ku Zdrowia i chorzy w szpitalach miej- 
skich otrzymują mleko sfałszowane, lecz 
prawdą jest, że otrzymują oni mleko peł. 
nowarłościowe, zgodnie z przepisami le. 
karzy, przy czym mleko to jest stale kon- 
irolowane. 

2. Nieprawdą jest, że rozdawane w 
Ośrodka Zdrowia i szpiłalach miejskich 
mleko może być źródłem zakażenia roz- 
maitymi chorobami zakaźnymi, nałomiasł 
prawdą jest, że mleko rozdawane w tych 
instytucjach jest zupełnie bezpieczne dla 
zdrowia, gdyż w Ośrodku Zdrowia jest 
ono słerylizowane, a w szpitalach — go- 
towane. 

3. Nieprawdą jest, że na przetargu 
Zrzeszenie Producentów Nabiału  zaolia- 
rowało dostawę mleka po 22 gr za:lifr, 
natomiast prawdą jest, że przy tak dużym 
zakupie mleka przez Zarząd Miejski (oko- 
lo 800 litrów dziennie) Zrzeszenie Produ- 
centów Nabiału na przełargu w dniu 22 
grudnia 1937 r. zażądało za litr mleka w 
m-cach styczniu, lutym i marcu po 25 gr, 
czyli o 4,5 gr więcej od cen płaconych 
przez Zarząd Miejski obecnie, przy czym 
na propozycję Zarządu Miejskiego o obni 
żenie ceny Zrzeszenie Producentów Na. 
biału nie zgodziło się”, 

Sprostowanie to budzi duże 
strzeżenie, bo: 

1 —Nie pisaliśmy, że dzieci w O$- 
redku Zdr.wia i chorzy w szpitalach 
miejskich otrzymują mleko sfałszo- 
wane. Takie sformułowanie sprosto- 
wanią sugeruje, jakobyśmy zarzucali 
magistratowi stałe karmienie cho- 
tych i dzieci mlekiem sfałszowanym. 
Nie jest to zgodne z prawdą, bo z arty 
kułu: jasno wynika, że opieramy się 
na paru konkretnych faktach. Spros- 
lowanie jednak nie wypowiada się 
na temat wyniku analizy mleka z dn 
17 lutego br. i nie podaje, że w żad- 
nym innym wypadku nie stwierdzo- 
no w mleku zaledwie 0,3 proc. tłusz- 
czu. 

Że mleko jest kontrolowane — pi- 
saliśmy również. Kontroła jakościo- 
wa polega na tym, że próbki odsyła 

‚ się do laboratorium, a mleko do kuch 
ni. * 

2 — Punkt ten odrzucamy z obu- 
rzeniem jako całkowicie niezgodny z 
prawdą. W artykule napisaliśmy wy- 

raźnie: „Nie ulega więe wątpliwości, 

za- 

List do Redakcji 
Wielce Szanowny Panie Redakterzel 

Będąc na zjeździe referentów kultu- 
ralno-oświałowych P. P. W. Okręgu W:leń 
skiego w Wilnie w dniu 27 luiego b. r. 
w drodze powrotnej do domu w pośpie 
chu zapomniałem przyjąć reszię przy wy 
kupie biletu w kasie P. K, P, na dworcu 
w Wilnie oznaczonej literą „D”. Po pod 

róży prźypomniałem o pozostawionej w ka 
sie reszcie w kwocie 3 zł. 80 gr. i zwró- 
ciłem się pocztówką z prośbą o przekaza 

nie pozostawionej przeze mnie kwoty, 
Odwrotną poczłą otrzymałem  należ- 

ność. Pragnę więc za pośrednictwem po- 
czyłaego pisma Wielce Szanownego Pa- 
na Redaktora wyrazić swoje podziękowa- 
nie i uznanie dla kasy kolejowej 
w - Wilnie, która mimo _ zasady, 
że: „po odejściu od kasy żadne reklamac 
je uwzględniane nie będą”, dała dowód 
wzorowej sumienności, 

<ączę wyrazy należyłego szacunku i 
powzżznia. 

Aleksander Śnieżko 
st, asystent U, P. Lida 1.   

że mleka zakażonego bakteriami cho- 
robotwórczymi nie da się ani chorym 
ani dzieciom“, to tež Referat Prasowy 
Magistratu w punkcie tym „prostuje 
stworzoną przez siebie fikcję. Celem 
artykułu „sfałszowane mleko dla cho 
rych* było między innymi zwrócenie 
uwagi producentów i dostawców młle- 
ka w Wilnie na zagadnienie dostawy 
mleka do szpitali miejskich i Ośrod- 
ka Zdrowia. Fakty przemawiają za 
tymi, że co najmniej w początkach pra 
ty nowych dostawców były duże bra 
ki. Są na to dowody w postaci świad- 
ków i dokumentów. Na temat konkre 
tnych faktów powinien był wypowie- 
dzieć się Referat Prasowy Magistratu 
a nie walczyć ze stworzoną przez sie- 
bie fikcją. 

3 — Autor sprostowania zagmat- 
wał tu sprawę cen mleka aż do prze- 
sady. Zrzeszenie Prod. Nabiału zaofe 
rowało dostawę mleka po 22 grosze 
za litr w ciągu roku. To jest prawda. 
Prawdą też jest, że w miesiącach let- 
nich chciało pobierać po 19 gr. w zi- 
mowych po 25, w innych po 22 — šre 
dnio zaś za rok — po 22 grosze. 

Tyle o „sprostowaniu* Referatu 
Prasowego Zarządu Miejskiego, Omó 
wiliśmy je z dużą przykrością. Nie 
wątpimy, że personel lekarski szpita- 
li miejskich i Ośrodka Zdrowia zaw- 
Sze się znajdzie na wysokości zada- 

chorych przed nieodpowiednim mle- 
kiem. Przy obecnym stanie higieay 
jest nie do pomyślenia, aby mleko, 
zakażone bakteriami gruźlicy (co prze 
cież może się zdarzyć) było dane w 
stanie surowym chorym lub dzieciom. 
Dziś należy to do elementarnych 
zasad higieny. O tym wie każde dziec 
ko. W tym świetle punkt drugi „spro 
stowania* Referatu Prasowego Magi   
  

stratu nabiera specjalnego zabarwie 
nia. 

Drugie sprostowanie nadesłała P. 
Weronika Amenkowiczowa, jedna z 
dostawczyn mleka do szpitali miejs- 
kich i Ośrodka Zdrowia. Pisze m. in.: 

„W rb. stanęłam do przetargu, zaofia. 
rowując cenę, która mnie zapewnia do 

stateczny zysk, a Magistrałowi znaczne 
oszczędności, Nie spodziewałam się otrzy 
mania dostawy. W ciągu jednego dnia 
musiałem zorganizować stałą dostawę 
mleka w tak dużej ilości. Ponieważ nie ma 
Ww okolicy Wilna takiego majątku, który 
by mógł dysponować taką ilością mleka 
na przednówku, a swego mleka miałam 
za mało, jasnym więc jest, że musiałam 
dokupić u innych producentów. Mleko to 
artykuł, który nie daje się przecież maga- 
zynować. Każdy człowiek dobrej woli to 
zrozumie i nie będzie wywłóczał tego w 
pismach. Muszę zaznaczyć, że u żydów 
Rybaka i Poliłackiego mleka nie kupo- 
wałam, więc nieprawdą jest, że do Ośrod 
ka Zdrowia i szpiłali dostarczają ci żydzi 
nabiał”, 

Drugi z dostawców, p. Krajewski 
na razie milczy. 

Wyjaśnienie p. Amenkowiczowej 
dotyczy tylko części mleka, dostarcza 
rego do szpitali miejskich i Ośrodka 
Zdrowia, to też niesłusznie uogólnia 
twierdzenie, że mleko od Politac- 

zada- | kiego i Rybaka nie było dostarczane 
nia i potrafi ustrzec zdrowie dzieci i władzom miejskim. 

Treść i redakcja obu strostowań 
wskazuje nam wyraźnie na to, że w 
artykule „Sfałszowane mleko dla cho 
rych* poruszyliśmy sprawę o dużym 
zr.eczeniu społecznym. Mamy też na- 
dzieję, że artykuł ten przyczyni się 
do takiej organizacji dostawy mleka 
do szpitali miejskich i Ośrodka Zdro- 
wia, która by nie dopuszczała błędów. 

(w.) 

  

MARZEC || Dziś Wiktora i Wiktoryna 
6 Jutro Tomasza z Akwinu 

Wschód słońca — g. 5 m. 58 

Zachód słońca — g. 5 m, 03 
Niedziela 

  

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologi USB 
w Wilnie z dnia 5III. 1938 r, 

Ciśnienie 763 
Temperatura średnia -- 4 
Temperafura najwyższa -|- 6 
Temperatura najniższa -- 2 
Opad — 
Wiatr: pėln.-zach. 
Tendencja barom.: lekki wzrost 
Uwagi: pogodnie. 

NOWOGRÓDZKA 
— Urząd pocztowy powiadamia: po- 

cząwszy od 7 marca 1938 r. wprowadza 
się następujące udogodnienia w czynno- 
ściach urzędu pocztowego w Nowo- 
gródku: 

1) zaprowadza się doręczanie paczek 
adresałom do domów w godzinach 
13.30—17.30, 

2) uruchamia się w przerwie obiado- 
wej !j. od 12—15 okienko dla przyjmo- 
wania wpłat na przekazy pocztowe i PKO, 
oraz uskułeczniania wypłat z książeczek 
oszczędnościowych PKO, 

3) uruchamia się oddzielne okienko 
dla załatwiania spraw  radiofonicznych 
oraz zleceń pocztowych i inkasowych. 

— Znowu pociąg spóźnił się. W ub. 
piątek w południe, kolejka z pociągu wi. 
leńskiego przybyła do Nowogródka z 2 
godzinnym opóźnieniem. | dlatego pismo 
nasze doręczone zostało  prenumeratom 
znacznie później niż zwykle. 

— NAPAD NA Dra SZYMANOWSKIE 
GO. W Nowogródku głośno komentowa. 
ny jest karygodny wypadek napadnięcia 
przez jakiegoś bezrobotnego na czcigod- 
nego dra M. Szymanowskiego, którego 
ów bezrobotny uderzył pałką po głowie.   Zatrzymany przez posterunkowego awan- 

  

Niezasłużenau lezyweda 
Jest sobie taka kolejka, wąskotorówka, 

prowincjonalna linijka łącząca dalekie 
światy z centrami wielkiego państwa. Sło- 

wem jest kolej od Dukszt do Brasławia. 
Tak. Wożą nią dobrzy ludzie towary, wę- 
giel.. tj. woziliby.. gdyby nie taryfa 
horrendalnie wysoka. A czemu? Bo Dy- 
rekcja postanowiła sobie, że ten odcinek 
kolei ma być samowystarczalny i basła 
A że zamiera wskutek nadmiernych opłat, 
o to już Dyrekcja nie dba, ani o to, že 

kraj traci na tym dużo. 
Na dowód, że skarga fa jest słuszna, 

przyłaczamy ceny. A więc: więgiel, wa- 
gon 15000 kg kosztuje przewóz na szero- 
koftorowej kolei od Chorzowa do Dukszt 
(około 1000 km) 134 zł 45 gr. A od Dukszt 
do Brasławia 75 zł 40 gr za małe €5 km. 

Żelazo z Górnego Śląska do Dukszł 
326 zł 66 gr za 1000 km a od Dukszt do 
Brasławia za 65 km 126 zł 60 gr. Zboże: 
100 kg na przestrzeni 200 km kosztuje na 
szerokołorowej 1 zł 67 gr a na wąskoto-   

rowej za 65 km płacić trzeba aż 2 zł 7 gr. | węgla ze Śląska. Na dziką taryfę należało 
Jeśli dodać do tego przeładowanie każde | by zwrócić uwagę Dyrekcji Wileńskiej. 

go wegonu, zobaczymy jak dalece wypa- 
da drogo i jak to tamuje cały ruch w tam- 
tej sironie. To też ten system irzeba uwa. 
żać za zupełnie błędny. 

Jeżeli teraz śrubuje się ceny, by pod- 
jazdówka była samowystarczalna, to wy- 
woła tylko zanik ruchu i coraz mniejszy 
dochód. Przy tym taki system fatalnie się 
odbiia na dostawach, na handlu. Pisze się 
o podniesieniu rolnictwa i przemysłu na 
Kresach, a oło jak się ludziom u!rudnia 
obroiy: Elektrownia brasławska, używa- 
jąca węgla do opału, raz po raz staje 
przed widmem zatrzymania się, bo wę- 
giel nie jest dostawiony w porę. Wszyst- 
kie przedsiębiorstwa kuleją, bo drzewo 
opałowe jest coraz droższe 1 coraz go 
mniej. Torfowiska nie wyzyskane, opał 
słaje się zagadnieniem, które trzeba roz- 
wiązać co prędzej dla naszych ziem pół- 
nocno-wschodnich, ułatwiając dostawy 

  

Godne naśladowania ! 
Dla dzieła rozbudowy szkolnictwa na Kresach Wschodu. 
  

  

Kresy Wschodnie są jedną z najuboższych 
i najsłabiej zaopatrzonych we wszystkie u- 
rządzenia i zdobycze cywilizacji dzielnic Rze 
czypospolitej. W interesie ogólnym kraju a 
zwiaszcza wschodnich jego rubieży leży jak 
najintensywniejsza praca nad podniesieniem 
ich poziomu gospodarczego i kulturalnego. 
Każdy krok naprzód w tym kierunku jest 
pozycją dodatnią w bilansie ogólnokrajo- 
wym i przyczynia się do rozwoju dobroby- 
tu : zapewnienia lepszego jutra naszym Kre 
som. 

Pierwszorzędne znaczenie w tym kierun 
ku mają wszelkie poczynania kulturalno- 
społeczne a przede wszystkim zaś wysiłki ku 
rozbudowie szkolnictwa. Każda inicjatywa 
w tej dziedzinie winna być należycie ocenio- 
na i co najważniejsze — powinna jako przy 
klad pobudzić do naśladownictwa. Piękny 
przykład takiej inicjatywy i czynu obywatel 
skiego dała Warszawska Fabryka Gilz ,So- 
Kół”, którei zarząd i pracownicy złożyli się   

na ufundowanie szkoły powszechnej kolonia 
Dąbrowica w powiecie kowelskim, w gmi- 
n.e Maniewicze. Staraniem inicjatorów uru- 
chcmiono szkołę, w której kształci się 30 
dzieci, otrzymując nie tylko naukę, lecz i do 
żywianie na miejscu, oraz w razie potrzeby 
niezbędną odzież i obuwie. Szkoła została 
wyposażona w niezbędne pomoce naukowe, 

sprzęty szkolne i całkowite urządzenia. Na 
święta dzieci otrzymały podarki i słodycze. 

Całkowite utrzymanie szkoły pokrywają 
w połowie Zarząd Fabryki „Sokół* i w poło 
wie pracownicy tej fabryki. = 

Przyklad zrozumienia potrzeby szerzenia 
kultury polskiej na Kresach Wschodnich i 
rozbudowy szkolnictwa w tej dzielnicy ро- 
winien by zrodzič glošne echo i skłonić do 
pójścia za tym przykładem wszystkich, któ 
rym leży na sercu dotro kraju. Dlatego też 
historia szkoły w Dąbrowicy zasługuje na na 
danie jej rozgłosu, jako inicjatywa o zna- 
czeniu społecznym. 

Obok ten bolączki Brasławszczyzny, 
zaznaczmy inną, jeszcze groźniejszą w 
skutkach. Pijaństwo. Kto zna wieś, musi 
dojść do pewnika, że jeżeli rząd nie przed 
sięweźmie stanowczych kroków, (wyrze- 
kając się części dochodów z Monopolu) 
by, nie to zabronić — wiemy do czego 

prohibicja doprowadziła w Ameryce — 
ale choćby utrudnić używanie wódki, 
ochronić od niej małoletnich, zaostrzyć 

kary — to naród zwyrodnieje do ostatecz 
ności, Na tle pijaństwa mnożą się morder- 
stwa zdziczenie, ruina fizyczna, moralna 

i finansowa. Hydra alkoholowa wypija 
krew z żył ludzkich a społeczeństwo pa- 
trzy na to obojętnie, — Bo przecie tygod 
nie frzeźwości, odczyty i poczciwa dzia- 
łalność „Mensu” to absolutnie «ie ma 
wpływu. Kto pije, ten pić nie przestanie 
po wysłuchaniu pogadanki. 

W Brasławiu, jak 1 w całej Wileń- 
szczyźnie, spożycie alkoholu wzrosło w 
stosunku do zwyżki cen na zboże ! wsku- 
tek sezonowych robół w Łotwie. Młodzież 
Wracająca stamtąd wszystkie pieniądze za- 
robione obraca na zakup „odzienia”” stro- 

je i pijatyki. Nie wnosi nic do gospo- 
darstw rolnych własnych, tylko pozbawia 
je rąk roboczych. Zarabiają więc sklepy 
z tandetą i Monopol. A ojcowie nie mają 
z czego płacić podatków, ani podnieść 
gospodarstwa, 

W Brasławiu rok temu zacny  pro- 
boszcz ogłosił, że jeżeli pobierająca się 
para zobowiąże się na piśmie, że urządzi 
wesele bez alkoholu,*ło da ślub darmo 
i najwspanialszy, 

Ani jeden się nie zgodził. A ile Wy- 
pijają niech świadczy taka wiadomość od 
miejscowego burłaka: „Syn poszedł w 
„prymaki“, my biednyje ludzie to tylko 
90 liiry wódki dali, ale tamie rodzice mło. 
dej bahacze, to kudy więcej postawili!”. 

I co będzie z tak zatrutego pokolenia? 
H. R. 

STT OZRRNTPROTZYRCZERIEDR ZEE ESS 

Lekarz - dentysta 

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

się porcelanowe korony. - 

aaa A aaa 
э 14 Kino „APOLLO“; 

w Baranowiczach 

wyświełla polski film historyczny 

Ułan ks ęcia Józefa 
W rolach głównych: 

Smosarska i Brodniewicz   4YTVWPYWYYEYRYYWYWYYYVYYYYYYYYYYYTYYYYYYVI   

KRONIKA 
furnik oświadczył podobno z cynizmem, 
że nie wiedział kim jest napadnięty i są- 
dził, że to... Żyd. 

LIDZKA 
— Zmiany w sądownictwie. Jak się 

dowiadujemy dotychczasowy  prokuraioi 
Przy sądzie okręgowym w Lidzie p. Mi- 
chał Willamowicz ma być przeniesiony 
z dniem 1 kwieinia na stanowisko wice- 
prezesa sądu okręgowego w Pińsku. 

— Zmiana w Hipotece. Przybył do Li 
dy nowomianowany pisarz hipoteczny p. 
Stan:sław Majer. 

Po przekazaniu agend — dotychcza- 
sowy pisarz hipoteczny p. Kazimierz Kon- 
towit odejdzie na emeryturę. 

— Młodzież gimnazjalna na obronę 
przeciwlotniczą. Uczniowie 8 klasy gim- 
nazjum państwowego im. Hetmana Karola 
Chodkiewicza w Lidzie 80 proc. czystega 
dochodu z ostatniej urządzonej „studn'ów 
ki” (zł. 69 gr. 40), przeznaczyli na LOPP, 
wpłacając tę kwotę do kasy Obwodu Po 
wiałowego. Pozostałe 20 proc. olrzymał 
uczniowski samorząd szkolny, 

— Program inwestycyjny, Na porządku 
dziennym ostatniego posiedzenia Rady Miej 
skiej w Lidzie m. in. znalazł się program in 
westycyj drogowych na terenie miasta na 
"kres letni. 

Program przewiduje m. in. zabrukowa- 
nie wielu nowych ulic (Mickiewicza, Pierac 
kicgo) na przedmieściach przebudowę kilku 
nastu ulic w śródmieściu rozbudowę rzeźni 
i elektrowni miejskiej. 

— Do Szpitala Powiatowego w Lidzie 
dostarczono Zofię Witko ze wsi Krasna, 
pow. lidzkiego, która w czasie sprzeczki 
na tle spraw majątkowych, została pobiła 
przez szwagra Bazylego Witko. 

Słan zdrowia poszkodowanej — groź- 
ny. 

— Bezmyślne szkodnictwo. Na frak- 
cie Lida — Krupowo, pow. lidzkiego, na 
4 klm. zostały spiłowane i skradzione 2 
podpory od słupów telefonicznych, war 
tości ponad 30 zł. 

Miała tu miejsce zwykła kradzież drze 
wa na opał. 

W drugim wypadku stwierdzono, że 
przy torze kolejowym Lida — Gudy, na 
przestrzeni 4 klm. uszkodzono 30 izotato 
rów na słupach telefonicznych wartości 
150 zł. » й 

— Kradzież pieniędzy. Nieznani spra 
wcy dostali się przez strych do sklepu 
spółdzielni „Kłos* w Soliszkach, pow. li 
dzikiego i skradli około 100 zł. 

-— Kradną zboże. Józef Nowicki za- 
meldował policji w Ejszyszkach, że z jego 
spichlerza za pomocą dobranego klucza 
skradziono 1032 kg. żyta i 80 kg mąki, 
wartości ponad 200 zł. 

Zachodzi podejrzenie, że Nowicki tę 
kradzież symuluje, gdyż siostra jego żony 

| wyłoczyła mu powództwo cywilne o po 
łowę folwarku. 

Żadnych śladów przestępstwa na miej 
scu nie skonstafowano, 

— Walka z tajnym ubojem bydła i sprze 
dażą nieostemplowanego mięsa w Lidzie 
wciąż absorbuje władze administracyjne. 

W ciągu ostatnich kiłku dni ujawniono 
va terenie miasta szereg potajemnych rzeź 
ni. 

Mięso przechowywane było w okropnych 

warunkach sanitarnych. 

Zakwestionowano przeszło 150 kg mięsa. 

BARANOWICKA 
— Rest-Dancing „Ustronie“ w Barano- 

wiczach. Z dn. 1 marca br. wspaniały 
przebojowy program rewiowo-kabareto- 
wy. Zadziwi Sz. publiczność rewelacyjny- 
mi występami znakomiły węgiersk' balet 
J. Czerepanowa, Helena Podhalańska zna- 
komiła artystka scen warszawskich wystą- 
pi w swoim bogałym, śpiewnym reper- 
tuarze, oraz Nina Nori, fenomenalna tan- 
cerka popisywać się będzie tańcami chara 
kterystyczno-ekscentr. Atrakcją całego 
programu 12-letnia Tinisla. Przygrywa 
kwinłeł muzyczny. Na bogały ten pro- 
ram uprzejmie zapraszam szanownych 

Sai Józet Kowalski. 

GRODZIEŃSKA 
— Nowe władze Związku Osadników. 

Na edbyłym w tych dniach zjeździe osad 
ników pow. grodzieńskiego dokonano wy 
borów nowych władz, 

Prezesem został gen. Br. Bohatyrewicz, 
sekretarzem p. Olecha, członkami zarządu 
poseł Wikłor Marłynowski, pkt. Jan Gór 
nicki i Kwiek K. Na ich zastępców wybra 
no józefa Bachmińskiego i Tadeusza Wi 
łuszyńskiego. - 

— Posiedzenie Rady Miejskiej odbędzie 
się we wtorek, dnia 8 bm. 

Na porządku dziennym II i JM czytanie 

preliminarza budżetowego. 

— ZABÓJSTWO. 2 bm. we wsi Hornica 
tejże gminy został zabity Jaśkiewicz Mikołaj 
lat 43, którego zwłoki znaleziono na podwó 

rzu przed drzwiami domu. 

Niewykryci sprawcy rozpłatali denatowł 
głowę. 

Tła zabójstwa narazie nie ustalono. 
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KRONIKA 
WILEŃSKA 

Przepowiednia pogody na $.III. 1938 r: 
: Na ogół pogoda chmurna z miejscowy 

mi rozpogodzeniami. Podsława chmur o- 
koło = m. Widzialność rankiem osłabio 
na wskutek lekkich mgieł, w ci dni 
dość dobra, i 

Temperatura bez większych zmian. 
: Słabnące wiatry z kierunków zachod 

nich — dolne około 10 m/sek., górne do 
50 km! godz. z porywami. 

DYŽURY APTEK, 

Dziś w nocy dyżurują następujące ap 
teki: Sokołowskiego (Tyzenhauzowska 1); 
S-ėw  Chomiczewskiego (W. Pohulanka 
25); Miejska (Wileńska 23);  Turgiela 
I Przedmiejskich (Niemiecka 15); Wysoc- 
kiego (Wielka 8). 
: Ponadło stale dyżurują apteki: Paka 
(Antokolska 42); Szantyra (Legionów 10) 
\ Zajączkowskiego (Witoldowa 22), 

     

    

  

HOTEL 

„ST. GEORGES" 
w WILNIE 

Pierwszorzędny = Ceny przystępne 

Telefony w pokojach 
 CAIERISOAALSOY 

Hotel EUROPEJSKI 
Pierwszorzędny — Ceny przystępne. 
Telefony w pokojach Winda osobowa 

  

      
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAS 

Pierwszorzędny i 
i Hotel „Sokołowski" 
2 Wilno, Nimiecka 1, tel. 12-25 i 26-59 

į 
Wykwintne pokoje z telefonami. 

Ceny przystępne. 

SWYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 

AKADEMICKA 

— Zarząd Sodalicji Mariańskiej Aka- 
demików USB powiadamia swych człon- 
ków o obowiązku wzięcia udziału w nie- 
dzielnych uroczystościach związanych z 
„Tygodniem walki z pornografią”. 

O godz. 9 nabożeństwo w kościele 
św. Jana, celebrowana przez J. E. ks. bi- 

skupa K. Michalkiewicza z kazaniem ks. 
dra K. Kucharskiego. 

Godz. 10 — Uroczyste zebranie Soda 
licji Mariańskiej Akademików w Auli Ko 
lumnowej USB z referatem: „Konieczność 
i mełody walki z pornografią". Szczegóły 
dałszego programu w afiszach. Na zebra 
nie wstęp wolny i bezpłatny dla wszyst- 
kich. : 

— Zarząd SKMA „Odrodzenie“ „ko- 
munikuje, że dziś, tj. 6.11 br., o godz. 18 
odbędzie się w lokalu własnym (Uniwersy 
tecka 7 m. 9-a) odczyt prof. dr Małkow- 
skiego na temat: „Uwagi o drogach wio. 
dących ku odrodzeniu”. Obecność człon 
ków konieczna. Goście mile widziani, 

— Z.lll 1938 r. o godz. 20 odbędzie 
się zebranie naukowe Koła Filozoficzne- 
go studentów USB. W programie referat 
p. Marderówny p. ł. „O teorii instynktów 
Williama Mc Dougall'a”. 

KRONIKA 
— Z Poleskiego T-wa Krajoznawczego 

w Pińsku. W. Pińsku odbyło się Walne Ze 
branie P. T. K., któremu przewodniczył 
inż. Cz. Mergientala, założyciel Muzeum 
Poleskiego. Po sprawozdaniu finansowym 
za r. 1937, które wykazało 5.096 zł. i 67 

gr. dochodów i 4,639 zł. 98 gr. rozchodów 
udzielono absolutorium ustępującemu za 

rządowi. W okresie sprawozdawczym Mu 
zeum Poleskie zwiedziło 6.000 osób. — 
Ogólna liczba eksponatów w muzeum wy 
nosi 4.000, wartości 65.000 zł. T-wo zor 
ganizowało wyprawę etnograficzną do Lu 
bieszowa i do Nobla skąd przywieziono 
cenne okazy z epoki kamienia łupanego 
i głazowego oraz znad jeziora Sporow- 

skiego, Białego i Czarmego w pow. ko- 

sowskim, gdzie zdobyto piękne branzo. 
lefy w brązu, motyki i topór kamienny. — 

Uporządkowano dział archeologiczny 
muzeum i skałalogowano panad 1.000 eks 

ponałów. Udzielono szeregu porad ! in 
formacyj badaczom i uczonym polskim z 
zagranicy. W najbliższym czasie Zarząd 
projektuje budowę własnego pomieszcze 

nio „dla muzeum. Na zebraniu odczytano 
dypiom uznania za dotychczasową 10-let 

nią oezinieresowną pracę kustoszowi Gie 

ongiewskiemu. Do nowego zarządu wesz 
li: dyr. Wł. Jakowicki, J, Kamieńska, J. 
Strachowa, L. Nowakowski i Z. Płazak. — 
Delegatem na zjazd P, T. K. w Warszawie 
został wybrany p. sen. Olewiński. 

— Kredyty Funduszu Pracy dla Brześ 

ścia. Na tegoroczne roboty inwestycyjne 
Fundusz Pracy przyznał dla m. Brześcia 
nad B. kredyt w wysokości 220.000 zł., w 
tym 100.000 zł. na roboty drogowe oraz 
120.000 zł. na budowę wodociągów i ka 
naliz»cję. Niezależnie od przyznanych po 

  
  

Kobiety nad przepaścią 
Wkrótce na ekran kina „Pan” zawita 

film pt. „Kobiety nad przepaścią”, który 
dzięki rewelacyjnej obsadzie i tematowi 
sianie się wielką atrakcją. Ten wielki dra- 
mat obyczajow.-sensacyjny odsłania kulisy 
handlu żywym towarem w sposób jaknaj- 
bardziej realistyczny, czego nie udało się 
dokonać nawet najbardziej wstrząsającym 
opisem. W „Kobietach nad przepaścią” 
ujrzymy rekordową obsadę, złożoną z naj 
znakomitszych naszych gwiazd w ilości 
niespotykanej dotąd w żadnym z filmów 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Dyrekcja Kursów Mafuralnych Sekcji 

Szkolnictwa Średniego ZNP w Wilnie za- 
wiadamia, że zapisy uzupełniające na 
Kurs Słarszy będą przyjmowane od 4—12 
marca w lokalu gimn. Zygmunta Augusta 

w Wilnie w godz. 17—18. 

ZEBRANIA i ODCZYTY. 
— Herbatka Polskiego T-wa Krajo- 

znawczego odbędzie w niedzielę, dnia 6 
bm. o godz. 18,30 w lokalu Związku Li- 
teratów (Ostrobramska 9). . Referaty ilu- 
strowane przeźroczami na temat: „Suwal 
szczanie o Suwalszczyźnie” wygłoszą: pp 
delegat P. T. K. Oddział w Suwałkach — 
Jaroszyński i magistrzy R. Wiercińska, M 
Jurowicz, ks. A. Wujek i A. Melezin. Go. 

ście mile widziani. 
— Ostatnie dwa odczyty z cyklu spo- 

łecznych, zorganizowanych s*araniam Ar- 
chidiecezjalnego Instyt. Akcji Katolickiej 
I Koła Polskiej Inteligencji Katolickiej, wy 
głosi p. prof, Ludomił Czerniewski — zna 
ny działacz społeczny i dobry mówca. 

Odczyty łe będą wygłoszone w Sali 
Śniadeckich USB o godz. 19 m. 15 w nie- 
dzialę (dnia 6.III) na temat „Problemy sta 
nu robotniczego w Polsce” i w poniedzia 
łek (dn 7.III) p. t. „Rola Akcji Katolickiej 

w dążeniu do naprawy stosunków społecz 
nych”. 
— W niedzielę 6 marca o godz. 12 w sa 

li ZOR przy ul. Orzeszkowej 11 dyrektor 

Polskiej Macierzy Szkolnej w Warszawie 
wygłosi odczyt na interesujący temat „Or 
ganizacja pracy kulłuralno-oświatowej we 
współczesnych Niemczsch“, 

RÓŻNE 
— CAFE PRATER. Dziś 12—2 poranek 

muzyczny. 5—8 wiecz. five o clock Wy- 

stępy rewel. duełu humorystycznego, zna 
nych artystów operetkowych Hanki Hań- 
skiej oraz Wierusza Kowalskiego. 

Z: AAAAAAMAA/ A 

į Teatr m. NA POHULANCE 

Dziś o qodz. 4 po poł 

WIELE HAŁASU O NIC 
Ceny propagandowe 

o godz. 815 wiecz. 

SZKLANKA WODY 
Ceny propagandowe 

TYYYVYYYYYYVYYYVYYVYYYYVYVVYYVYVYYYVYPYWVYYYYT 

Ofiary 
Oddział Wileńskiego Związku Leśni. 

ków na budowę pomnika Marszałka Pił 
sudskiego w Wilnie — zł. 45, 

POLESKA 
życzek i dołacyj Fundusz Pracy udzielił 
miastu kredytu materiałowego. 

Kredyty te umożliwiają w roku 38—39 
wykonanie robół drogowych na sumę 216 
tys. zł., robót przy budowie kanalizacji na 
sumę 113,00 zł. oraz przy budowie wodo 
ciągów 81.000 zł. — ogółem na 410.600 
złotych. 

— Kelnerzy brzescy na bezrobotnych. 
Polski Związek Zawodowy  Kelnerów i 
Pokrewnych Zawodów w Brześciu n. B., 
urządził zabawę, z której dochód w su 
mie 22.26 zł. przeznaczony zosłał na po 
moc zimową. 

— Z pracy Targowiskowej Komisji 
Nadzorczej w Brześciu. Okręgowa Targo 
wiskowa Komisja Nadzorcza w Brześciu 
n. Bugiem osłatnio przystąpiła do inten 
sywiej inspekcji targowisk. Prace organi 

zacyjne na odcinku uporządkowania Фаг 
gowisk na Polesiu znacznie się posunęły 
naprzód. Jednak stan organizacji zbytu 
inwentarza rzeźnego specjalnie nie popra 
wił się. 

w związku z tym Okręgowa Targowi- 
skowa Komisja Nadzorcza w Brześciu n. 
Bugiem w najbliższym czasie przedstawi 
odpowiednie wnioski wojewodzie poles- 
kiemu. 

— ŚMIERTELNE POBICIE. — Na za. 

bawie we wsi Bohdziuki, pow. brzeskiego 
pobity został przez niewiadomych spraw 
ców Jan Homziuk, mieszkaniec wsi Polisz 
cze, który zmarł w szpitalu w Kamieńcu 
Litewskim. 

— Nieuwaga maszynisty. Na słacji 

kolejowej w Żabince podczas przetacza- 
nia wagonów towarowych wskutek nieo- 
słrożności maszynisty uszkodzone zostały 
2 wagony towarowe.   

„KURJER” [4382], 

polskich. Grają tu m. in. Maria Bogda, 
Nora Ney, Jadzia Andrzejewska, Tamara 
Wiszniewska, Halama, Stanisiawa Wysoc- 
ka, Adam Brodzisz, Junosza Siępowski, 
Aleksander Żabczyński, Stanisław Sielań- 
ski, Bogusław Samborski i wiele innych. 

„Kobiety nad przepaścią” są ostrze- 
żeniem tysięcy kobiet przeznaczonych na 
sprzedaż przez handlarzy żywym towa- 
rem i wezwaniem do walki z hańbą 
XX wieku. 

„Tydzień 
walki z pornografią 

w Wilnie* 
Staraniem Sodalicji Maryjańskiej Akade- 

m ków U. S. B. przy współudziale „Ligi Od- 

redzenia Moralnego* został zorganizowany 

w Wilnie „Tydzień antypornograficzny* od 

6 do 12 bm. pod protektoratem J. E. ks. 

arcyb. Romualda Jałbrzykowskiego i J. Mag- 

nificencji Rektora Al. Wóycickiego. W całym 

Wilnie zostały rozplakatowane odezwy Mło- 

dzieży Akademickiej do społeczeństwa, w 

której powołując się na zarządzenie p. pre- 

miera Składkowskiego do władz administra- 

cyjnych wzywa się całe społeczeństwo do 

walki z pornografią. Niszczy ona moralne 

i fizyczne zdrowie narodu. 

W ulotkach młodzież akademicka wzywa 

społeczeństwo do żądania specjalnej ustawy 

antypornograficznej i surowej cenzury w 

stosunku do pornografii. 

Program „tygodnia* w niedzielę dn. 6 bm. 

godz. 9 — Msza Św. w koście Św. Jana, 
celebrowana przez J. E. ks. bisk. K. Michal- 

kewicza. Kazanie wygłosi ks. dr Kucharski; 

godz. 10 — Zebranie w.sali Śniadeckich 

z ref. p. t. „Konieczność i metody walki z 

pernografią“; 

godz. 11.15—11.25 — odezyt ks. dr K. 

Kucharskiego w Polskim Radio; 

godz. 12.30 — „Walka z pornografią“ — 

odczyt A. Narwoysza wygłoszony na uroczy 

stym zebraniu Akcji Katolickiej w sali Misyj 

nej, ul. Św. Anny 13. 

TEATR i MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. 
Popołudniówka. Dziś w niedzielę dn. 6 

marca o godz. 4.15 po południu, po cenach 

propagandowych ukaże się doskonała kome- 

dia w pięciu aktach W. Szekspira „Wiele ha 

łasn o nie, 

Wieczorem o godz. 8,15 dana będzie po 

raz trzeci — świetna komedia o przepysznych 

kumorze i intrygującej treści — „Szklanka 

wody* — E. Scribe'a z p. Jadwigą Zaklicką 

w rcli głównej. Ceny propagandowe. 

Premiera. We wtorek dnia 8 marca odbę 

dzie się premiera współczesnej komedii fran 

cuykiego autora E. Bourdet'a „Ostatnia no- 

wość* w tłumaczeniu T. Boy-Żełeńskiego. 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA”. 

Dziś Teatr Muzyczny Lutnia czynny bę- 

dzie trzykrotnie. O godz. 8,15 widowisko 0- 

peretkowe Frimla „Rose Marie“, 

O godz. 4,15 „Czar walca“. Ceny zniżone. 

O godz. 12 w południe Teatr dla dzieci 

gra czarodziejską baśń pt. „Kapryśna królew 

va i zaczarowany królewiez*, 

Jutro, w poniedziałek, po cenach zniżo- 

nych grana będzie operetka „Rose Marie“. 

Dzień 12 marca, to dzień jubileuszu 35- 

letniej pracy scenicznej Mieczysława Dow- 

munta pod reżyserią jubiłata. W dniu tym 

Wilno ujrzy dzieło muzyczne Verney'a — 

„Trzej muszkieterowie". 

— DYMITRY SMIRNOW odśpiewa sze 

reg arii i romansów 8 b. m. w sali b. Kon- 

serwałorium. Bilety od 4—7 w kasie (Koń 

ska 1). 

Tajemnicza Śmierć 
wilnianki 

Onegdaj wieczorem Wilia wyrzuciłe 
na brzeg wpobliżu wsi Jankowszczyznz 
zwłoki topielicy. 

Była ona ubrana w zielony sweter, 
czarną sukienkę, bronzowe pończochy * 
czarne palto. Czaszka kobiety była roz- 
<cięta, z czego można wywnioskować, że 
była ona zamordowana. 

Wieczorem policja 
topielicy. 

Okazała się nią zaginiona przed trze 
ma tygodniami mieszkanka Wilna  Juliz 
Sielawo, zam. przy ul. Karlsbadzkiej. 

Zwłoki przewieziono do kostnicy przy 

szpiłalu św. Jakuba, gdzie odbędzie się 
dzisiaj sekcja zwłok. 

Mąż tragicznie zmarłej został zatrzy- 

many. 

ustaliła nazwisko   Dalsze dochodzenie wyjaśni tajemnicę 
jej śmierci. (c). 

RADIO 
NIEDZIELA, DNIA 6. III. 1938 r. 

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

nik Por.; 8,15 — Gazetka rolnicza; 8,30 — 

informacje dla Ziem Płn. Wschodnich; 8,40 

— Muzyka; 9,00 — Transmisja nabożeństwa; 

10,39 — Francuska muzyka kośc.; 11,25 — 

„Ziemia sądecka w pieśni* — audycja; 11,57 

— Sygnał czasu; 12,03 — W świetle rampy 

-— felieton Kazimierza Leczyckiego; 13,10 — 

„Dwa pochody* — fragment powieści St. A. 

Muellera; p. t. „Henryk Flis“; 13,30 — Muzy 

ka obiadowa; 14,45 — Audycja dla wsi; 15,40 

Audycja życzeń dla dzieci; 16,00 — „Pieśni 

poddasza* — kurant staroświecki; 16,32 — 

900.000 abonent Polskiego Radia przed mik 

rofonem; 1640 — „Anielcia i žycie“ — po- 

wieść mówiona H. Boguszewskiej; 16,55 — 

Przerwa; 17,00 — Koncert światowy z Au- 

stralii; 17,30 — Podwieczorek przy. mikrofo 

nie; 19,35 — „Babska rewolucja w Korko- 
žyszkach“ — wiaczorynka; 20,30 — Program 

na poniedziałek; 20,35 — Wil. wiad. sport.: 

20.40 — Przegląd polityczny; 20,50 — Dzien 

nik wieczorny; 21,00 — Wiad. sport.; 21,15 

—- „Ta-joj — Kule zza plotu“ — wesoła au 

dycja; 22,00 — Najpiękniejsze pieśni Stanis 

ława Moniuszki; 22,20 — Recital skrzypco- 

wywy Roberta Sootensa; 22,50 — Reportaż 

ze Zjazdu Polaków w Berlinie; ostatnie wia- 

domości i komunikaty, 

  

Nr. II Kg. 688/38 r. "Odpis. 

WYROK 
W imieniu R: :czypospolitej Polskiej dnia 

26/2 marca 1938 r. Sąd Grodzki w Wiłnie 
w osobie sędziego W. Gutowskiego w obec- 
ności protokulanta apl. St. Nuszela po roz- 
poznaniu w dniu 28.II 1938 r. sprawy m-ca 
nm: Wilna Jerzego Zona, urodz. w 1898 r. w 
Wilnie, syna Jerzego i Aleksandry z Gałkow- 
skich oskarżonego o to, że w okresie czasu 
1a. stycznia i lutego 1938 r. w Wilnie pomó- 
wił Arkadiusza Zahorańskiego o to, że ostat- 
ni, będąc właścicielem przedsiębiorstwa p. f. 
„Przedsiębiorstwo Przemysłowo - Handlowe 
A. Zahorański — sprzedaż węgla i koksu 
Koncernu „Progress“ i „Wspolnota Intere- 
sow“ jest nie samodzielnym kupcem hurtow- 
nikiem, sprzedającym bezpośrednio węgiel 
koncernu „Progress“, lecz sprzedawcą węg- 
la firmy żydowskiej „M. Deull w Wilnie“, 
czyli o takie postępowanie, które może na- 
razić Arkadiusza Zahorańskiego na utratę 
zaufania wśród klienteli, popierającej wy- 
łącznie handel polski, czyli o czyn, przewi- 
dziany w art. 255 $ 1 k. k. i uznając winę 
Jerzego Zona za udowodnioną z tym, że za- 
rzucanego mu przestępstwa dopuścił się w 
dnin 5 lutego 1938 r. — na zasadzie art. 10, 
260, 368—70, 578 k. p. k., art. 255 8 1 k. k. i 
р. ©. k. s. ORZEKŁ: Jerzego Zona za popeł- 
nienie zarzuconego mu wyżej przestępstwa 
osadzić na jeden miesiąc w areszcie i skazać 
go na grzywnę w sumie 150 złotych, z za- 
m'aną w razie nieściągalności na 15 dni 
aresztu. Pobrać od niego tytułem opłaty są- 
dowej 25 złotych i zasądzić na rzecz Skarbu 
Państwa koszty postępowania w sprawie. 
Wykonanie kary aresztu zawiesić Jerzemu 
Zcnowi na dwa (2) lata. 

M. P. Sąd Grodzki w Wilnie. 
Sędzia (-—-) Gutowski. 

Za zgodność: Sekretarz (podpis nieczytelny). 
Odpis wyroku nieuprawomocnionego wy- 

dano oskarżycielowi prywatnemu Arkadiu- 
szowi Zahorańskiemu na skutek prośby. Op- 
łat kancelaryjnych pobrano znaczkami są- 

dowymi 60 gr. 
Sekretarz (podpis nieczytelny). 

4 marca 1938 r. 

Obwieszczenie 
O LICYTACJI 

W myśl par. 83 rozp. Rady Ministrów z 
dnia 25 czerwca 1932 r. o' postęp. egzek. 
Władz Skarbowych (Dz. U. R. P. Nr 62, poz. 
580), Urząd Skarbowy w Głębokiem podaje 
da publicznej wiadomości, że dnia 17 marca 
1938 r. o godz. 11 na rynku w Głębokiem, 
selem uregułowania zaległych należności po- 
«lutkowych, przypadających od Sp-ców Ku- 

leszyny Władysławy — Kusterowej Marii, 

zam. w maj. Żuki, gm. głębockiej, pow. dziś- 
nieńskiego na rzecz Skarbu Państwa i in- 

nych wierzycieli — odbędzie się sprzedaż z 

Keytacji: 1) żywego inwentarza — 2 wołów 
trzyletnich, 2) biurka dębowego, 3) Inu nie- 
wytartego — 100 pudów, 4) jęczmienia w 
ziarnie 50 pudów, 5) siana łąkowego 900 pu- 
dów — oszacowanych na ogólną sumę 
1250 zł. : 

Zajęte ruchomości oglądać można dnia 
17 marca 1938 r. od godz. 10 do 11 na miejs- 
cu sprzedaży. 

5 > (— I. Kozubski 
Naczelnik Urzędu. 

Ogłoszenie 
Urząd Wojewódzki Wileński działając 

w myśl polecenia Ministerstwa Spraw We- 

wnętrznych z dnia 11 lutego 1938 r. Nr B. Z. 
7—146/38 niniejszym podaje do publicznej 
wiadomości, że wszczęte zostało postępowa- 
nie o przyznaniu na rzecz gminy Hołubicze, 
pow. dziśnieńskiego, na podstawie ustawy 
z dnia 22 marca 1935 r. o majątkach рохо- 

stałych po b. ziemstwach i innych zrzesze- 

niach publiczno-prawnych (Dz. U. R. P. 

Nr 27, poz. 201), nieruchomości szkolnej w 

Iwenowszczyźnie, składającej się z parceli 

gruntowej o powierzchni 5187 m. kw. i dre- 

wnianego budynku szkolnego oraz drewnia- 

nego budynku gospodarczego. z 
Osoby zainteresowane mogą w ciągu 

trzech miesięcy od dnia ukazania się nimiej- 

szego ogłoszenia zgłaszać do Urzędu „Woje- 

wódzkiego w Wilnie swe zastrzeżenia: lub 

roszczenia do wyżej wymienionych nieru- 

chomości. 

      

Za Wojewodę 

(Z) Inż. A. Zubelewicz 
Naczelnik Wydziału 

Komunikacyjno-Budowlanego. 

Przewrócił się autobus wracajacy 2 Kaziuka 
W dniu 4 bm. w godzinach popolud- 

niowych powracający z Wilna do Lidy 

autobus wskutek drogi pokrytej lodem wy 

wrócił się. Pasażerowie doznali lekkiego 

uszkodzenia ciała. Pokaleczonych odwie- 

ziono do szpitala w Lidzie, gdzie udzie- 
lono im pomocy lekarskiej.   

      pRzy PRZEZIEBIENIU) 
>RYPIE iKATAR PAPA REA 

  

  

Urząd Wojewódzki Wileński ogłasza 

przetarg 
nieograniczony 

na dostawę materiałów pisarskich na okres 
od 1.IV 1938 r. do 31.III 1939 r. z terminem 
wnoszenia ofert do dnia 25 marca 1938 r. 
godz. '9. 

Bliższe szczegóły o dostawie można otrzy 

mać w Urzędzie Wojewódzkim, pokój Nr 50 
w godzinach urzędowych od 10 do 12. 

Za Wojewodę 
Wł. Hryhorowicz 

Naczelnik Wydziału. 
  

Ogłoszenie 
Urząd Wojewódzki Wileński działając 

w myśl polecenia Ministerstwa Spraw We- 
wnętrznych z dnią 8 lutego 1938 r. Nr BZ. 
7—98/37 niniejszym podaje do publicznej 
wiadomości, że wszczęte zostało postępowa- 
11е о przyznaniu na rzecz gminy brasław- 
skiej, pow. brasławskiego, na podstawie u- 
siawy z dn. 22 marca 1935 r. o majątkach 
pozostałych po b. ziemstwach i inych zrze- 
szeniach publiczno-prawnych (Dz. U. R. P. 
Nr 27, poz. 201), następujących nierucho- 
mości: 

1) nieruchomości szkolnej we wsi Urba- 
ny, składającej się z parceli gruntowej o po- 
wierzchni 3199 m kw. i drewnianego bu- 
dynku szkolnego oraz drewnianego budynku 
gospodarczego; 

2) nieruchomości szkolnej w Zaprudziu, 
składającej się z parceli gruntowej o po- 
wierzchni 11.714 m kw., drewnianego budyn- 
ku szkolnego oraz drewnianego budynku go- 
spodarczego; 

3) nieruchomości szkolnej w Zaraczu, 
składającej się z parceli gruntowej o po- 
wierzchni 11 ha 4294 m kw. i 8 drewnianych 
budynków szkolnych oraz 3 drewni.f ych 

budynków gospodarczych. 
Osoby zainteresowane mogą w ciągu 

trzech miesięcy od dnia ukazania się niniej- 
szego ogłoszenia zgłaszać do Urzędu Woje- 
wódzkiego w Wilnie swe zastrzeżenia lub 
roszczenia do wyżej wymienionych nieru- 
chomości. 

Za Wojewodę 

(Z Inż. A. Zubelewicz ' 
Naczelnik Wydziału 

Komunikacyjno-Budowlanego. 

  

Oołoszenie 
Urząd Wojewódzki Wileński działając 

w myśl polecenia Ministerstwa Spraw We- 
wnętrznych z dn. 17 lutego 1938 r. Nr BZ. 
7—149/38 niniejszym podaje do publicznej 
wiadomości, że wszczęte zostało postępowa- 
nie o przyznaniu na rzecz gminy bohińskiej, 
pow. brasławskiego na' podstawie ustawy z 
dnia 22 marca 1935 r. o majątkach pczo- 
stałych po b. ziemstwach i innych zrzesze- 
n'ach publicznoprawnych (Dz. U. R. P. Nr 27, 
pcz. 201), nieruchomości szkolnej w Kozia- 
nach, składającej się z parceli gruntowej 9 
powierzchni 693 m kw. i drewnianego ba- 
dynku szkolnego oraz drewnianego budynku 
gospodarczego. 

Osoby zainteresowane mogą w ciągu 
trzech miesięcy od dnia ukazania się niniej- 
szego ogłoszenia zgłaszać do Urzędu Woje- 
wódzkiego w Wilnie swe zastrzeżenia lub 
roszczenia do wyżej wymienionych nieru- 
chomości. 

Za Wojewodę 
(F) Inż. A. Zuhełewicz 

Naczelnik Wydziału 
Komunikacyjno-Budowlanego. 

Oqłaszenia 
Urząd Wojewódzki Wileński działając 

w myśl polecenia Ministerstwa Spraw We- 
wnętrznych z dnia 7 lutego 1938 r. Nr 7— 
91,37 hiniejszym podaje do publicznej wia- 
dciności, że wszczęte zostało postępowanie 
o przyznaniu Gminie m. Wilna na podsta- 
wie ustawy z dnia 22 marca 1935 r. o mająt- 
aach pozostałych po b. ziemstwach i innych 
zrzeszeniach publiczno-prawnych (Dz. U. R. 
P. Nr 27, poz. 201), nieruchomości po b. Za- 
rządzie Mieszczańskim, położonej w Wilnie 
przy ul. Kijowskiej 54, składającej się z par- 
celi gruntowej o powierzchni 767,27 m. i dre- 
wnianej szopy i dobudówki drewnianej. 

Osoby zainteresowane mogą w ciągu 
trzech miesięcy od dnia ukazania się niniej- 
szego ogłoszenia zgłaszać do Urzędu Woje- 
wóćdzkiego w Wilnie swe zastrzeżenia lub 
roszczenia do wyżej wymienionych nieru- 
chomości. ; 

  

Za Wojewodę 
(7) Inż. A. Zuhelewicz 

„Naczelnik Wydziału 

Komunikacyjno-Budowlanego. 

Ogłoszenie 
Urząd Wojewódzki Wileński działając 

w myśl polecenia Ministerstwa Spraw We- 
wnętrznych z dnia 8 lutego 1938 r. Nr BZ— 
7—98/37 niniejszym podaje do publicznej 
wiadomości, że wszczęte zostało postępowa- 
nie o przynaniu na rzecz gminy Miory, pow. 

krasławskiego, na podstawie ustawy z dnia 
22 marca 1935 r. o majątkach pozostałych po 
b. ziemstwach i inych zrzeszeniach publicz- 
no prawnych (Dz. U. R. P. Nr 27, poz. 201), 
nieruchomości szkolnej w Miorach, składają- 
cej się z parceli gruntowej o powierzchni 
7304 m kw. i 3 drewnianych budynków 
szkolnych oraz drewnianego budynku gos- 
podarczego. 

Osoby zainteresowane mogą w ciągu 
trzech miesięcy od dnia ukazania się niniej- | 
szego ogłoszenia zgłaszać do Urzędu Woje- 
wódzkiego w Wilnie swe zastrzeżenia lub 
roszczenia do wyżej wymienionych nieru- 
chomości. 

  

  

Za Wojewodę 
(—) Inż. A. Zubelewicz 

Naczelnik Wydziału 
Komunikacyjno-Budowlanego:



10 „KURJER” (4382). 

ANGIELSKI—NIEMIECKI-FRANCUSKI opanuje się szybko i łatwo zapomocą płyt gramofonowych „Phonoglotte“ 

Metoda nowoczesna, polecona przez Ministerstwo Oświaty. 
ręcznikiem 70 zł., na 6 rat 80 zł. wpłata 20 zł. 

Kurs każdego języka: 20 pł,t, 40 dużych lekcyj, 4.000 wyrazów wraz z pod- 
Przedstawicielstwo: „Rad ovox', Kraków, Wiśina 1.. 

  

WELKI DRAMAT. OBVCZAJOWO > SENSACYINY 
jest ostrzeżeniem tysięcy kobiet, przeznaczonych 

na sprzedaż przez handlarzy żywym towarem 

; = wezwaniem do woalki 

Maria BOGDA, 
Jadzia Andrzejewska, 
Nora Ney, 
Tamara Wiszniewska, 

  

Kino MARS| Dzis 

Rewelacyjna obsada: 

Wysocka, 
Bogustaw Samborski, 
Sfanisław Sielański, 
Aleks. Żabczyński; 

Nasz następny program: 

_ Początek seansów o godz. 12-ej. 
Gigantyczny dramat ilustrujący najważniejsze wydarzenia w dziejach Europy. 

z hańbą XX wieku! 

Junosza-Stępowski, 
Adam Brodzisz, ] 
Loda Halama 
i wiele innych. 

  

Walka Hiszpanii z Anglią o władzę na morzach. 

Wyspa w płomieniach 
Zamach na królową. Wyroki hiszpańskiej inkwizycji. Wspaniały kolorowy nadprogram. 
  

   Ostatni dzień. PAN | Początek o T2.ei. 
Fascynujący film szpiegowski 

AGINOTA 
Vera Koreme i Victor Francem 

      
   

LINIA 

  

  

casuoj Sonja Menie 
królowa lodu, w swoim 
przebojowym filmie pt. 

300 kozaków. 

оэ Ё& $ Ё 5 
Nadprogram: DODATKI. 

Ž = CZ Wspaniały balet rosyjski. 
Przebojowa wystawa. 

Początek o godz. 2-ej. 
  

WKRÓTCE! 

Król tańców Fred 
po raz pierwszy 
z uroczą partn. Joan Fontaine 

Asśaire 
w przeto. Kłopoty małej pani” 
fiłmie p. t. 

Szczegóły nastąpią 
  

HELIOS | 
Nienotowany 

dotąd sukces 

W rol. głównych: nowoczesna Venus DOROTHY LAMOUR, JOHN HALL i MARY ASTOR 

Początek o godz. 2-ej. Dziś wszystkie honorowe bilety i ulgi nieważne. 

  

Chrześcijańskie kino 

SWIATOWID | 
Rewelacyjny film polski o dziewczętach wielkiego miasta 
wg. głośnej powieści Poli GOJAWICZYŃSKIEJ 

DZIEWCZĘTA! NOWOLIPEK 
W rol. ał. plejada gwiazd: Barszczewska, Andrzejewska, Wiszniewska, Jaraczówna, 

Wysocka, Ćwiklińska I Stępowski i inni. Film ten to wycinek z prawdziwego życia 

pozbawionego obłudy i fałszu. Początek seansów o godz. 5—7—9. W niedz. od godz. l-ej 

ocnisko|  urz[iWA Młodość 
Wielcy aktorzy w wiełkim filmie: Wallace Beery, Lionel Barrymore, Cecylia Parker 

dad program UROZMAICONE DODATKI. 

PRACA 
*KONKURENCYJNY Dom Wysyłkowy kos, 
manufaktury i galanterii, poszukuje agentów 

chrześcijan do sprzedaży po wsiach. Łódź, 

skrytka 338. 

  

DO PODHURTOWNI tytoniowej w Ejszysz- 
kach poszukiwany młody pomocnik. Kaucja 
1500. Uposażenie — 50 zł, mieszkanie, świa- 
tło i opał. Informacje pisemne lub ustne: 
Podhurtownia tytoniowa Ejszyszki, Wileń: 
ska 36. 

  

OGRODNICZE ROBOTY wszelkiego rodzaju 
wykonują solidnie, po cenach przystępnych 
wykwalifikowani ogrodnicy. Zgłoszenia przyj 
muje Koło Absołwentów Państw. Śr. Szkoły 
Ogrodniczej w Wilnie — Sołtaniszki 50, 
tel. 10-74, w godz. od 2—3.   

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

  

D Ž 
1000 ZŁ MINIMUM 'kto chcialby wniešč 

jako udział (można i więcej) w nowo otwarte 

przedsiębiorstwo. — Gwarancja pewna. — 

Kestauracja z wyszynkiem, dobrze prospe- 
rująca w bardzo dobrym punkcie w Wilnie. 
Lokal urządzony i czynny. Oferty do Redak- 
cji z podaniem imienia i nazwiska, adresu, 
wieku i zawodu. 

  

UNIEWAŻNIAM zaginioną koncesję wód- 
czaną z dnia 13/XI 1937 r. za numerem 468/1, 
wydaną przez urząd akcyzowy w Wiłnie, 
Marta Florkowska. 

  

(ZGUBIONO zarejestrowany za Nr 422 
statut Księgarni Spółdzielczej P. N. S. P. 
w Oszmianie. Znalazcę wynagrodzimy. 

Zarząd. 

  
  

„REUMATYZ 
artretyzmie 

: nerwobólach 
się 2-3 tabletek Togal 3 lub 9 

josuj” ziemie logal jest dobrym jg 
Ža przeciwbólowym 

qogal 

„AAAAAAAALAJAAAAMAAAAA, AAAAS 
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OŚRODEK MAJĄTKU MALUSZYCE gm. 
Fajca, pow. Nowogródek o powierzchni 99 ha 
sprzedaje się w drodze parcelacji. Gleba 
pszenno-buraczana. Szczegółowe informacje. 
Witold  Żagiel-Bartoszewicz, Nowogródek, 
ul. Bazyliańska 21. 

    

  

NASIONA SOSNY i ŚWIERKU gwaranto- 
wanej j i i pochodzenia, posiada na 
sprzedaż Dyrekcja Lasów Państwowych w 
Wilnie, Wielka 66. Szczegółowe warunki na 

żądanie. 
— — — 

PIANINA, fortepiany nowe i okazyjne od 
275 zi sprzedaje na dogodnych warunkach 
N. Kremer, Niemiecka 19 (wejście w bramie). 

    

  

PIANINA, FORTEPIANY i FISHARMONIE 
nowe i okazyjne pierwszorzędnych krajo- 
wych i zagranicznych fabryk sprzedaje na 

ABELOW, Wilno, ul. Niemiecka 22 
ie z ulicy).    

OKAZYJNIE do sprzedania powóz dwu- 
konny oraz jednokonny, ul. Szkaplerna 113, 

Tiotr Kulesza. 

  

  

Swól do swego! 

  

  

SKLEP BŁAWATUW 
Marka Walkowskiego — Baranowicze, ul. Szosowa 50 

(vis-a-yis bloku oficerskiego) 
PO L;E,CĄ.: 
Materiały damskie na płaszcze, komplety, kostiumy i sukienki. 
Materiały wojskowe na mundury, płaszcze i peleryny. 
Materiały męskie na ubran's, płaszcze i spodnie. 
Materiały na bieliznę i pościele: plėtna, batysty, inlety, ręczniki, zasłony do 

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

Uprzejmie proszę Szanowną Klientelę o zwiedzenie mego sklepu bez obo- 
wiązku kupna. 

  

Swój do swego! 

Nowootwarty chrześcijański 

Z poważaniem Marek Walkowski. 

  

  

WASEONA najpoważniejszych firm krajowych “ 

i zagranicznych poleca firma 59 SNOP 

Baranowicze, ul. Senatorska 23 
  

  

NAJLEPSZE ZDJĘCIA 
FOTOGRAFICZNE 

wykonuje — znany 

ZAKŁAD FOTOGRAFICZNY 

„FANTAZJA” 
Baranowicze, Szeptyckiego 49 

  

gorset lub pas 
i piękny staniczek 

to tylko w starej i znanej firmie, 

E. Pawłowiczówna 
Wilno, Św. Jańska 8, 

która poieca również po cenach nis- 
kich wytworną bieliznę damską, poń- 

Jeśli nabyć wygodny i elegancki 

czoszki i piękne chusteczki. 
  

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, 

  

  

W. Rożnowski i I. Karaś 
Baranow'cze, 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   ksmisyjne,     

Lalka 
MAMA 
londynka z nie- 

bieskimi oczami, 
przepięknie ubrana 
Ruchoma, siedzi i 
stoi. Około pół me- 
tra duża. Mówi gło- 

śno i wyraźnie 
ma-ma, ma-ma. 
Cena lalki w drew- 
nianym pudle tyłko 
zł. 4,65, 2 lalki 8.75 
Płaci się przy od- 
biorze. Adresujcie: 
M. DOBRZYŃSKI, 
Warszawa, Sosnowa 
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LEKARZE 
TYYYYYYYYYYYYYYYVYYYYYVYTYYYYVYYYVTYYNYYYYI 

DOKTÓR 

M. Felaenberg 
UROLOG 

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

tel. 27-90. Ordynuje od 4—7. 

  

DOKTOR MED. 

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

  

  

DYWAN PERSKI rozm. 3%4 okazyjnie 

do sprzedania. Kalwaryjska 34 m. 11. 
ЕВ НЫа 

SPRZEDAM KREDENS dužy dębowy na- 

dający się do bufetu. Śniegowa 7 m. 10. 

ŚWIATOWEJ SŁAWY motocykle Victoria. 
Najnowsze modele nadeszły. Długotermino- 
wy kredyt. Warszawska Spółka Motocyklo- 

wa. Warszawa, Królewska 27. 
ZZSK —— ———— m 

MOTOCYKLE angielskie Coventry Eagle, 
New Imperial. Modele 1938 na składzie. War 
szawska Spółka Motocyklowa, Warszawa, 
Królewska 27. 

  

MOTOROWERY i MOTOCYKLE małolit- 
rażowe „Orzeł* i Victoria. Najnowsze mo- 

dele, opony — 19X2,5. Dogodne warunki, 
Warszawska Spółka Motocyklowa, Warsza- 
wa, Królewska 27. 

LOKALE 
MIESZKANIE 3 pokoje z kuchnią z wszel- 
kimi wygodami do wynajęcia, ul. Tatarska 
20, dowiedzieć się u dozorcy. 

- MIESZKANIE 6 pok. ze wszelkimi wygo- 

dami na I p. do wynajęcia, ul. Piekiełko 7, 

dowiedzieć się u właściciela domu. |   DOKTOR MEL. 

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

Zamkowa 3 m. 9. 
DR. MED. 

А. Czerny 
choroby skórne, weneryczne i moczopłciowe. 

ul. Teatralna 2-c, tel. 25-63 

Przyjm. od 4 — 7. 
  

DOKTOR 

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

8—1 I od 3. 

  

DOKTÓR MED. 

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

* ой 8—1 1 ой 3- ^. 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAAI 

AKUSZERKI 
AKUSZERKA 

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

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

Pół darmo: 

  

Z powodu kryzysu oddajemy 5 cennyca 
książek tylko za zł 3.85. Oto one: 1) Adwo- 
kat i doradca domowy. Wzory odwołań po- 
datkowych, skarg sądowych, podań do władz 
i urzędów. Sprawy egzekucyjne, majątkowe, 

rolne, budowlane, spadkowe, 
wekslowe, kredytowe, wojskowe, małżeń 
Wzory umów dzierżawnych, ofert, podań 
o pracę itp. 2) Nowy sekretarz dla ws”yst- 
kich. Wzory listów prywatnych, ofert, po- 
dań itp. 3) Lekarz domowy. Wielki zbióc 
recept i przepisów na różne choroby i do- 
legliwości. 4) Tania kuchnia na ciężkie 

czasy. Setki cennych przepisów. 5) Dr. Ost- 
rowski: „Idealny Średek zapobiegania ciąży*. 
Z ilustracjami. Nowe wydanie 1937 rokull 
Cały komplet tylko zł 3.85. Płaci się przy 
odbiorze. 

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

    

WARTOŚCIOWYM PRZEDMIOTEM 

nz całe życie jest nowoczesna cicho szyjąca 
maszyna do szycia, hafiu, endlu, mereżkowa 
nia itp za 150 złotych gotówką — ratami 

z wieloletnią gwarancją 
Polski Dom Handlowy KRY 
Kraków, Zwierzyniecka 6. Wydz. 

Żądajcie cenników darmo! 

   ER 
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Handel i Przemysł 
TYYYYYYYYYTYVYYYYVYYYYYYYYTYYTYYYYVYVTYTY 

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

Kupujemy skórki pomarańcz owu. Sorzeaaje: 
my pierniki miodowe po zł 1.20 kg. 
— 

NASIONA INSTEKTOWE oraz XARBO- 
LINĘ SADOWNICZĄ do opryskiwania 
dizew owocowych polec.. W. WEŁER, Wil- 
no: Sadowa 8, telef. 1c-57, Zawalna 18, 

telef. 19-51, 

    

Gustowne wiosenne SUKNIE, PŁASZCZE, 
kcstiumy, bluzki — W. Nowicki, Wi'no, 
W'elka 30. Wytwcrna galanteria, bielizna. 

MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAS 

Nauka i Wychowanie 
Ч 

SAMOUCZKI „ARGUS* angielskie, fran- 
cuskie, niemieck:e, włoskie, oparte na słyn- 

rej metodzie Ansona, zapewniają najszybsze 
postępy. — Prospekty wysyła Księgarnia 
L'ngwistyczna, Kraków, Szzwska 17, 

    

„ALGEBRA* FLORCZYKĄ da je każdemu 
bez pomocy nauczycielą natychmiastową 
umiejętność rozwiązywania najtrudniejszych 
zadzń. — Prawdziwy ratunek dla ucznia. — 
Jasna, zrozumiała metoda wykładu. — Ty- 
pewe przykłady, zadania, wzorowo rozwią- 
zane. — Szczegółowe prospekty bezpłatnie 
Wysyła Wydawnictwo Henryka Florczyka, 
Warszawa, Marszałkowska 69. 

   
    

       

  

REDAKCJA i ADMINISTRACJA 

Konto P.K.O. 700.312. Konto rozrach, tł, Wilno 1 
Wilno, ol. Biskupa Bandurskiego 4 

Redakcja: tel. 79. Godziny przyjęć 1—3 po południu 

Administracja: tel. 99—czynna od godz. 9.30—15.30 

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

  Centrala: 

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

Lida, ul. Górniańska 

       
    

    

           

Pińsk, Dominikańska 40. 
Przedstawicielstwa: Kleck, Nieśwież, 

Wołkowysk — Brzeska 9/1. 

Oddziały: Ne giek ub E 35, tel. 169; 
tel. 166; 

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

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

Druk. „Znicz“, Wi 

Baranowicze, 

Słonim, Stołpce, 
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CENA PRENUMERATY miesięcznie: 

2 odnoszeniem do domu w kraju — 

3 zł, za granicą 6 zł., z odbiórem w 

administracji zł. 2.50, na wsi, w miej- 

scowościach, gdzie niema urzędu po- 
cztowego ani agencji zł. 2.50, 

  

    
          
   

      
     

     

   

isk, Bandurskiego 4, tel, 3-40. 

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem 75 gr., w tekście 60g r. 
za tekstem 30 gr, drobne 10 gr. za wyraz, kronika redakc. i 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” 
żeń miejsca. Ogłoszenia są przyjmowane w godz. 9.30 — 16,30 i 17 — 19 

  

Redaktor odp. Józei Onusajtis 

 


