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Niekrwawe zwyciestwo 
, Nie ma w Polsce, a tym bardziej 

nie mą w Wilnie nikogo, kto by nie 
odczuł w dniach imienin Obu Mar. 
szałków, jak „historia przeciągała 
nad naszymi głowami*, 
+_W ciągu tych 48 godzin cały Na- ród stanowił jedno. Od „Dziennika Narodowego* do „Robotnika* włącz- 

| historia. 
A skoro tak jest, jak powiedziai 

wczoraj w litewskim sejmie jeden z 
mężów stanu, że Polska reprezentuje 
siłę, przed którą Litwa musi się u- 
giąć, nie zaprzeczamy, tak jak nie 
zaprzeczamy że zdecydowanie i siła 
męska jest potrzebna w każdym dob- = ay byli ożywieni jedną my- | rym stadle małżeńskim. ą D i nakowym entuzjazmem. Polska nie chce swej siły naduży- | З Ё » 8dy witamy pułki powraca- | wać. : o garnizonu wileńskie: - Hmy zdač sobie sprawę z a os ak stalo, Musimy należycie ocenić odnie sione zwycięstwo. 

= A, że było to zwycięstwo nie krwa e więc odniosły je nie oręż, a mi- © BOTĄce serca. Wśród nich to naj PRE Perć Marszałka na Rossie! zdała jak małżonków łączy ze sobą A ie Przeznaczenie samo, z ich wo- » o mimo woli, tak dwa narody 
= a i Litewski, łączy ich sytua-   

Uszanowała i uszanuje pełną ' wność mieliśmy możność 
ESC DRS EST TOT OZTESZER OOOO ZZZRZORZOIZZRONYDZODZOŚ SSE 

Dziś wojsko wraca do garnizonu 
Wszyscy wilnianie na powitanie wojskał 
W niedzielę dnia 20 marca b.r. 

odbędzie się w Wilnie na ulicy Mickiewicza obok gmachu 
sądów defilada wojsk powracających z ćwiczeń do garnizonu. 

Obóz Zjednoczenia Narodowego wydał odezwę, wzywającą wilniar 
= Seograficzna i polityczna, łączy | do wzięcia udziału w powitaniu wojska. 

niepodległość Litwy, mało tego, za tę 
niepodległość jest przed historią od- 
powiedzialna. 

Wczoraj dała tego najlepsze do- 
wody, 

Dorobek ostatnich lat życia Mar- 
szałka Piłsudskiego: wielka Jego po- 
lityka, którą od Mistrza przejął i go- 
dnie poprowadził dalej minister 
Beck, wspaniała armia, której spra- 

podzi- 

między godziną-12 a 13   

wiać w ostatnich dniach i wreszcie u- 
kochany nasz Wódz Naczelny, spad- 
kobierca rządu dusz po Komendancie, 
który nie cofnął się przed tak trudny 
mi decyzjami, który nie uląkł się og- 
romu odpowiedzialności postawienia 
wszystkiego na jedną kartę, dały tri- 
umf, dały uwieńczenie prac i przygo- 
towań kilkunastu lat. 

Gdyby nie postawa Wodza Naczel 
nego, armii i społeczeństwa, gdyby 
nie uregulowana całkowicie sytuacja 
dyplomatyczna ze wszystkiini państ- 
wami, jakie mogły być zainteresowa 
ne w naszych stosunkach z Litwą, nie 
przeżylibyśmy dnia wczorajszego. 

Spośród wielu różnych możliwoś- 
ci jakie stały jeszcze wczoraj przed 
narodami Polskim i Litewskim za- 
szła ewentualność stosunkowo naj- 
skromniejsza, najmniej efektowna. 
Można mieć wątpliwości, czy Litwini, 
są dzisiaj szczersi niż byli wówczas, 
gdy wybierali pokój lub wojnę ofia 

  

  

rowane im przez Wielkiego Marszał 
ka w Genewie. 

Można mieć obawy, czy to co obie 
cują znajdując się w sytuacji przymu 
sowej, potem dotrzymają. 

Chcemy wierzyć, że dotrzymają 
! cieszymy się, że po raz pierwszy od 
tylu lat we wzajemnych stosunkach 
zwyciężyło to, co dyktuje miłość, a 
nie to, co nienawiść. Ta siła, która 
wczoraj była ostatecznym argumen+ 
tem wobec Litwy, da Bóg, będzie jesz 
cze, podobnie jak już nieraz w hi- 
storii bywało ostoją i źródłem bytu 
niepodległego nie tylko dla nas ale } 
dla narodu litewskiego. 

Niekrwawe zwycięstwo wczoraj. 
sze tylko pozornie jest zwycięstwem 
jednostronnym, polskim. Należy je 
traktować jako triumf obu narodów 
Ło osiągnięty dla dobra obu narodów. 

Piotr Lemiesz. 

Normalne stosunki między Polską i Litwą 
RCI W ACJZEAME 

Nota przedstawiciela Litwy 
„Dnia 19 marca 1838 roku. 
„Panie Ministrze. Z polecenia mego Rządu mam zaszczyt 

zakomunikować, że Rząd Litewski postanowił nawiązać z dniem 

dzisiejszym normalne stosunki dyplomatyczne pomiędzy Litwą 
i Polską i w tym celu ustanawia poselstwo w Warszawie. Poseł 
litewski, należycie akredytowany złoży swe listy uwierzytelnia- 
jące w Warszawie, najpóźniej do dnia 31 marca r. b. 

Rząd litewski zapewnia ze swej strony poselstwu polskie- 
mu w Kownie warunki normalnego funkcjonowania i w zwią- 
zku z tym zagwarantuje od dnia 31 marca b. r. możność bezpo- 
średniej komunikacji lądowej, wodnej, powietrznej, telegraficz- | 
nej i telefonicznej, pomiędzy poselstwem a Rządem polskim. 

P a t“ e rzedstawiciele obu Państw zostaną akredy- a nd daj ODT da SE ot czę T towani przy rządach jeszcze w ciącu b. m.. 
WARSZAWA (Pat). W dniu dzisiejszym przed południem poseł Rze 

ezypospolitej Polskiej w Tallinie, p. Wacław Przesmycki został zawiado- 
miony przez posła Rzeczypospolitej Litewskiej o przyjęciu przez Rząd Li- lewski wszystkich i bez zastrzeżeń propozycyj Polski. 

W związku z tym o godzinie 11 według czasu warszawskiego nastą- w polestwie polskim w Tallinie wymiana not następującej treści: 

Nota przedstawiciela Polski 
„Dnia 19 marca 1938 roku. Panie Ministrze z polecenia me 

so Rządu mam zaszczyt zakomunikować, że Rząd Polski posta- 
manes e z dniem dzisiejszym normalne stosunki dyplo- 
diaz siej Polską i Litwą i w tym celu ustanawia po- 
"Sy ownie. Poseł Polski, należycie akredytowany, złoży 

uwierzytelniające w Kownie najpóźniej do dnia 31 marca roku bieżącego. 

Rząd Polski zapewnia ze swej strony poselstwu litewskie- 
mu w Warszawie warunki normalnego funkcjonowania i w 
związku z tym zagwarantuje od dnia 31 marca r. b. możność 

bezpośredniej komunikacji lądowej, wodnej, powietrznej, tele- graficznej i telefonicznej między poselstwem, a rządem litew- 
skim. Łączę... itd. 

piła 

WACŁAW PRZESMYCKI 
Ministe аОНа в r Pelnomocny i posel nadzwyczajny R. P. 

„Wyciągamy dziś do Litwy silną bratnią dłoń” Przemówienie gen. 
marca roku 1938 na 

Obywatele, Litwa j . przyjęła ultimatum wy w w pełnym brzmieniu. Że з : stę to dziś, 19 marca, w dniu imienin 5 rzesiciela Polski Józefa Płsudskiego, = lera to symbolicznego znaczenia Jak- в 61 Duch Wielkiego Marszałka z zašwia- ski kierował losem i Pomnażał siły Na- ynie jonowe osiągnięcie Rze- 
skiej rozlegni 

toki 
gnie się sze- Ba a os Po całym świecie. ad tokia aiš aństwa Polskiego į jego wy- Dziś cały R wa 00 narodów świata, 

stanie zawsze silnie | sdizd, kodeki ronie honoru i godności s 2 I wierzy w swą misję dziejową, ara zawdzięczamy zdecydowanemu st ae ku Pana Prezydenta j rządu ora ape: 

2 9 Wypadkė Pamiętajmy o tym zawsze przy Sny: 
waniu każdej nawet co 
siła Państwa Polskiego ea sA i 
z dnia na dzień. Pamiętajmy o łowach 
Marszałka Piłsudskiego: Zwyciężyć ; spo- 
cząć na laurach, fo klęska", We wspólnym 
wysiłku trzeba trwać. Wyciągamy dziś do 

tzymy, że Naród Litewski ocknął się z na- 
rzuconych mu w czasie [af wspólnej na. 
szej niewoli przywar, pieniactwa i zawiš- 
ci I od dziś stanie do uświęconej tradycją я z sile I mo: | Lt 

ze Roa naszej armii pod ać nistoryczną współpracy z Narodem Pols. 
arszałka Śmigłego-Rydza. Zawdzi ла 

my to rėwniež entuzjazmowi solidarnie Obywatele, wiemy, Iż dzisiejszy sukces I nis międzynarodowym Jest pierw- 
zj w serii dalszych osiągnięć. Trwajmy 

dzaczgyć wspólnym, solidarmym wysiłku 
я Polita, jej Prezydent i rząd niech * Atmia polska I jej Wódz Marszałek 

zwartych szeregów Narodu Polskiego, da 
lącego naszym władzom silne oparcie do 

ny aPleń na zewnątrz. Widzimy dowod: 
©, że zjednoczony wysiiek całego naro-   
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Lifwy silną brafnią dłoń do zgody. Wie. |   a " podjęty wspólnie i zmierzający do jed Rydz-Śmigły niech 
żyją! 

Łączę... itd. DAILIDE 
Minister Pełnomocny i Poseł Nadzwyczajny Rz-tej Litewskiej 

* 

Wobee tego, od chwili obecnej, zostały nawiązane normalne sto- 
sunki między Polską i Litwą. 

Litwa przyjeła 
polskie ultimatum 
RYGA. (Pat). Z Kowna donoszą: Sejm litewski zatwier- 

dził decyzję rządu przyjęcia warunków polskich. 
Nikt z posłów nie wniósł sprzeciwu. 

, RYGA, (Pat). Z Kowna donoszą: Na nadzwyczajnym posiedzeniu Sej. 

mu, które odbyło się dziś w południe przy bardzo licznym udziale przed- 
stawicieli prasy i publiczności, udzielił zastępea premiera, minister komu- 

nikacji Stanisauskas wyjaśnień w imieniu rządu w sprawie polskiego ulti- 
matum, 

sunkach po! 
ski przyjmuje żądania Polski. 

przeczytawszy jego tekst i odpowiedź litewską. 
Stanisauskach opisał następnie przebieg ostatnich wydarzeń w sto- 

Isko - litewskich. Oświadczył on wzakończeniu, że rząd litew- 

Po nim zabrał głos generalny sekretarz Związku Tautininków pos. 
dr Janavicius, oświadczając, że sejm przyjmuje do wiadomości sprawozda 
nie rządu w sprawie polskiego ultim matum. 

Dr Janavicius stawia wniosek przyjęcia żądań polskich. Wniosek 

Sejm przyjął jednogłośnie. 

ERESTESACEO EREKARZCRETTBENSCOTSE TOTO OOOO TE TOSĘ SRO СОС ЕИ 

Odezwa ФФ Р 
WARSZAWA, (Pat). Obóz Zjedno 

czenia Narodowego wydał odezwę do 

ludności m. Warszawy, zwołującą 

wszystkich na 8: 18 w. niedzielę na 

plac Marszałka, na którym będzie 

przemawiał gen. Skwarczyński. 

Treść odezwy jest następująca: 

„Polacy, rząd litewski w dniu 19 

marca przyjął ultimatum rządu pol: 

skiego. W dniu Imienin Józefa Piłsu- 

dskiego rząd litewski wypowiedział 

się za nawiązaniem stosunków z 

Rzeczpospolitą. Jednolite i męskie sta 

nowisko narodu polskiego solidaryza 

ze zdecydowanym wystąpieniem rzą- 
du polskiego wymogło na Litwie wy- 
ciągnięcie ręki do zgody. 

Wola narodu polskiego zwycięży- 
ła. Wielka i potężna Polska zademon 
strowała jeszcze raz przed całym świa 
tem swoje mocarstwowe stanowisko. 
W tym dniu tak radosnym dla naro- 
du wzywamy wszystkich obywateli 
miasta st. Warszawy, aby stawili się 
dziś o godz. 18 na placu Marszałka 
Piłsudskiego, celem godnego uczcze- 
nia wielkiego dnia w dziejach Polskić 

jące się całkowicie z entuzjastycznie ' (—) Obóz Zjednoczenia Narodowego.   

Zbliżenie państw 
bałtyckich 

RYGA, (Pat). Radiostacja kowień: 
ska ogłosiła dziś wieczorem odczyt na 
temat „Państwa bałtyckie i konfłikł 
polsko - litewski*. 

Na wstępie prelegent oświadczył, 
iż miał on zamiar wygłosić na ten wła 
śnie temat odczyt, obecnie jednak wo 
bec zmienionej sytuacji z powodu 
przyjęcia przez Litwę noty polskiej, 
musi raczej wygłosić odczyt, dotyczą 
cy przyszłości państw bałtyckich. 

Po obszernym omówieniu stosun- 
ków, łączących Litwę z Łotwą i Es- 
tonią, oraz rozważaniu stosunków 

Polski z Łotwą i Estonią, prelegent 
oświadczył. że zarówno stosunki pol- 
skie z tymi dwoma państwami, jak i 
stosunki Litwy z nimi, są poprawne, 
a nawet serdeczne, Prelegent zazna- 
czył, że zatarg polsko - litewski wpły 
wał ujemnie w pewnych sprawach na 
rozwój stosunków litewsko - łotew- 
skich, a to w związku z żądaniami ło- 
tewskimi, dotyczącymi komunikacji 
między Polską a Łotwą na kolei, pro 
wadzącej do Libawy. Prelegent poło- 
żył silny nacisk na serdeczność sto- 
sunków: estońsko - polskich, a nastę- 
pnie stwierdził, że Łotwa i Estonia 
doradzały Litwie nawiązania stosun- 
ków z Polską. 

Zastanawiając się nad przyszłoś. 
cią państw bałtyckich w związku 2 
dzisiejszym dniem historycznym, pre 
legent wyraził pogląd, że Litwa, Łot- 
wa i Estonia powinny dążyć do wzmo 
cnienia wzajemnych stosunków mię: 
dzy sobą, do pogłębienia ich. Nastę- 
pnie, być może, związek tych państw 
będzie rozszerzony. 

Związki litewskie 
nawołują do spokolu 

RYGA, (Pat). Z Kowna donoszą: 
szereg organizacyj litewskich, m .in 
Związek Obrońców Ojczyzny, Zwią- 
zek Szaulisów, Związek Narodow- 
ców, Związek Młodzieży Narodowej 
i inne — wydały do społeczeństwa o 
dezwę, w której nawołują do zacho- 
wania spokoju i konsolidacji. 

Związek Ochotników wojska li. 
tewskiego wydał oddzielnie dłuższą 
odezwę do narodu litewskiego, która 
nawoływała społeczeństwo i wojsko- 
wych, aby nie dali się sprowokować 
rozmaitym agentom, ponieważ każdy 
nierozważny krok mógłby zaszkodzić 
Litwie. Odezwa wzywała, aby społe- 
czeństwo oddawało w ręce władz pro 
wokatorów.
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„KURJER” (4396) 

rezydenia Rzeczypospalie 
wygłoszone przez radio dnia 19 marca 1938 r. 

na Zamku Królewskim w Warszawie 
Po rez trzeci już zabieram głos w dniu 

Imienin Wielkiego Marszałka, któremu 
Polska zawdzięcza tak wiele, że nie moż- 

na z Nim równać nawet największych po- 
slaci na całej przestrzeni dziejów. 

Z przebogatej spuścizny, którą nam 
pozostawił, pragnę dzisiaj poświęcić uwa- 
gę bezcennej zdobyczy, którą w przemó 
wieniu z dnia 18 marca 1936 roku tak okre 
ЯНет: 

„Przewrót majowy I pelne zwycięstwo 
Marszałka Piłsudskiego wytworzyły w kra 
ju nadzwyczaj doniosłe zmiany, stanowią- 
ce nowy etap dla dalszego ewolucyjnego 
Tozwoju państwa. 

— Od tego momentu przychodzą do wła 
dzy pairioci, którzy swym ofiarnym udzia 
łem w walkach o niepodległość dali do- 
wody swoich uczuć dla ciczyzny i są zdol 
ni pełnię swoich trudów i wysiłków po- 
święcić dla dobra państwa. 

A jeżeli nawet długi czas jeszcze nale- 
ży liczyć się z istnieniem w Polsce ficz- 
nych nawet małości, jestem głęboko prze- 
konany, że uzyskanie przez nie decydują- 
cego wplywu na losy państwa nie jesi 
już możiiwe. 

Jest to fakt niezwykłej doniosłości I o 
daleko sięgających następstwach”. 

Bo przecież zaistnienie taklego stanu 
tzeczy, że na kierownicze stanowiska pań- 
stwowe nie może dostać się człowiek nie 
oddany całkowicie państwu — jest sprawą 
wielkiej, ale fo wielkiej wagł. 

Od samego początku po przełomie 
majowym kolejne rządy pracowały | pra 
cują z Intencjami, których szłachetność nie 
budziła nigdy wątpliwości, choć oczywiś- 
cie zdarzały się błędy — tym rzadziej 
im więcej przybywało doświadczenia. 

Jest to zupełnie naturalne, gdyż poza 
intencjami konieczne było Jeszcze nau- 
czenie się jak należy pracować, Z roku 
na rok jednak coraz bardziej wzrastało 
w rządzie zrozumienie dla właściwych po- 
sunlęć, korzystnych dla państwa, 

tstnieją przy fym I nadal te warunki, 
które przed uchwaleniem konstytucji stwa 
rzał i utrzymywał — ашогу!е! Wielkiego 
Mazszałka, a które po uchwaleniu konsty- 
fucji kwietniowej trwać mają I frwać będą 
Z mocy prawa. 

Te warunki ufrzymają się jeszcze na 
długi okres czasu I nle wyobrażam sobie 
by miały ulec odmlanie niekorzystnej dla 
państwa. s 

Oczywiście, iż u nas, podobnie jak I w 
innych społeczeństwach młodych, które 
nie zdołały jeszcze wytworzyć powszech 
nej kultury politycznej, rząd, choćby naj- 
lepszy i najbardziej jednolity, choćby — 
oddany całą duszą narodowi I państwu, 
nle uzyska łatwo I rychło szerokiego po- 
parcia, a choćby tyłko dostatecznego zro- 
tumienla w społeczeństwie. 

Nałomlast ludzie, którzy często saml 
nie mogliby się wylegitymować jakimkol- 
wiek realnym I twórczym dorobkiem pań- 
stwowym, mają tupet wystąpienia fak nle- 
odpowiedniego I fak krzywdzącego w sto 
sunku do własnych, polskich rządów, jak 
nie odwažyliby się wystąpić nigdy daw- 
niej wobec rządów zaborczych. 

Krytyka bowiem, która w każdym zdro 
wym organizmie państwowym |Jest nie 
tylko potrzebna, ale I niezwykle pożytecz 
ma, nie jest równoznaczna z tendencyjnym 
gpodrywaniem autorytetu rządów. Często 
jednak te dwa tak różne pojęcia są u nas 
mieszane. 

Ale wierzę, że choć zaufanie do rzą- 
dów nie jest jeszcze obecnie fakim jakim 
być powinno, fo jednak rle można sobie 
wyobrazić, ażeby kolejne rządy, pracując 
wytrwale z takimi intencjami dla państwa, 
nie zdobyły sobie wreszcie pełnego zro- 
zumienla I zaufania społeczeństwa, a prze 
de wszystkim najliczniejszej jgeo warst- 

Prace kolejnych rządów miały swoje 
etapy I swoje szczególne zadania. 

Obecnie w pierwszej iinii obok pracy 
dla obronności zajęła wreszcie miejsce 
praca w dziedzinie gospodarczej. a fo 
dzięki zrozumieniu, że dobry stan gospo- 

darczy kraju stanowi dopiero właściwy 
fundament, na którym można wznosić bu- 
dowłe kultury i organizacji państwowej. 

braca w dziedzinie gospodarczej jest 
sprawą  najpilniejszą szczególnie tam, 
gdzie chodzi o wieś. Bowiem stan mate- 
riałny naszej wsi jest w wielu wojewódz- 
twach niepomyślny, tak że często znajduje 
się poniżej tego poziomu, który pozwala 
na realizację nader ważnych zadań innej 
natury. 

Do tego przyczynia się nie tylko niskł 
poziom gospodarki, ale i wielkie przelud- 
nienie wsi polskiej. 

Praca dużego procenfu wsi wiejskiej 
jest zupełnie niewyzyskana, 

Dawniej — szczególnie w okresie za- 
borów — znaczna część” narastającej lud- 

ności wiejskiej z konieczności czasowo 
opierała swój byt o emigrację, a kiedy 
warunki zewnętrzne prawie calkowicie te 
uniemożliwiły — mało bardzo pozostało   

innych możliwości odciążenia przeludnie- 
nia wsi. 

Przemysł, który przy szybszym rozwoju 
konsumcji mógłby zatrudniać znaczną 
część narastającej ludności wsi, jest ska- 
zany na stosunkowo powolną rozbudowę 
z powodu nader wolno wzrastającego za- 
potrzebowania jego wytworów na wsi. 

A przecież wieś skupia poważną więk- 
szość polskich obywateli. 

Drogi prowadzące do rzemiosła i han- 
djlu w miastach i miasteczkach też są trud- 
ne do przebycia. | właśnie w tych częś- 
ciach naszego państwa, w których prze- 
ludnienie wsi jest największe — odpływ 
ludności wiejskiej do miast jest najfrud- 
niejszy. 

W tych ciężkich warunkach materlal- 
nych nie tylko że poziom kulturalny wsi 
nie może się raźniej podnosić, ale nawei 
tworząc specjalną koniunkturę dla działal- 
ności wszelkiej demagogii, przyczynia się 
do zwiększena polłycznego zamętu, ufrud 
nającego pracę rządu. 

Przywódca polityczny pracujący w śro- 
dowisku o tylu niezaspokojonych, funda- 
mentalnych potrzebach materialnych i kul 
furalnych nawet przy najlepszych Inten- 
cjach zmuszony jest często — jak po rów- 
ni pochyłej — staczać sią coraz bardziej 
do poziomu demagoga, który nie przy- 
czyniając się swoją pracą do podniesienia 
poziomu gospodarczego i kułłurelnego 
wsi, a jedynie dla zdobycia jak najwięk- 
szej Ilości zwolenników — rzuca hasła naj 
bardziej skrajne, w których realizację czę- 
sto sam nie wierzy, ale które zapewniają 
mu powodzenie wobec również nie prze- 
bierając w metodach konkurencji politycz- 
nej. 

Tymczasem wielka fala historii, która 
wciąż przewala sie nad niespokojnym 
świafem, która i dziś i jutro może stawiać 
i przed Połską wielkie wymagania, woła 
o ztępienie haseł demagogicznych, © u- 
miarkowanie egolzmów grupowych, doma 
ga się pracy, wolnej od wszelkiej gry po- 
litycznej, pracy nacechowanej szczerym i 
głębokim uczuciem patriotycznym, a więc 

| domaga się od współczesnych kontynuo- 
wania dzieła największego Nauczyciela 
Narodu Polskiego: Józefa Piłsudskiego. 

W każdym okresie pracy wydobywał 
On rowe I ważne zadanie, domagające 
się rozwiązania w imię interesu państwa. 

Takim stało się dziś zagadnienie ws! po!- 
skiej, i dlatego nie może ono być fragmen 
fem pakiegoś przejściowego programu, 

ale — w harmonii z ogólro-gospodarczą 
poprawą musi przyciągać coraz baczniej- 

szą uwagę rządów w Polsce, 
Trzeba przyznać, że bezpośrednie środ 

ki państwowe, przeznaczone na fen cel, 
są obecnie jeszcze stosunkowo bardzo 
skromne. Ale tak niedawno jeszcze fkwi- 
liśmy głęboko w kryzysie gospodarczym, 
a wszystkie siły materialne musiały być 
poświęcone na przezwyciężenie trudności 
wstępnych. Równoważenie budżefu, od- 
budowa aparatu kredytowego, zabezpie- 
czenie stałości waluty, a wreszcie oddłu- 
żenie rolnictwa i samorządu, umorzenia 
podatkowe, spłaty niektórych długów — 
pochłonęły wiele środków finansowych 
państwa. 

Ta droga, którą rząd wybrał, jedynie 
prowadzi do możliwości, by z roku na 
rok w rosnącej progresji coraz większe 

środki przeznaczać na dźwignięcie naijbar 
dziej upośledzonej a najliczniejsze! war- 
stwy obywateli. 

Wśród ogromu zadań podniesienia wsi, 
a przede wszystkim dźwignięcia jej po- 
łożenia materialnego, są takie, które czyn- 
niki państwowe same muszą wypełniać, 
jak np. wykonanie ustawy o reformie rol- 
nej, scalenie gruntów, melioracie lip. 

Poza tym jednak pozostaje jeszcze du- 
žo, bardzo dużo zadań, kióre wykonać 

musi samo społeczeństwo jedynie przy 
ułatwieniach i pomocy czynników państ- 
wowych. 

Należą do nich przede wszystkim pod- 
niesienie ilości i jakości produkcj rolniczej 
oraz należyte zorganizowanie jej zbyfu. 

Z tych zadań może  najpiiniejszym 
jest zorganizowanie zbyiu produktów го!- 

niczych. 3 
wskutek bowiem nadzwyczaj niskiego 

poziomu jego organizacji najliczniejszy 
producent — małorolny — nie otrzymuje 

przeważnie nawet 50 proc ceny, płaconej 
przez konsumenia miejskiego. 

Cieszymy się każdym milionem zło- 
tych, który wpłynie do rąk wsi, to też nie 
możerny być obojętni, widząc ile setek 
milionów wieś traci przez wysoce prymi- 
tywną organizację zbylu swoich piodów. 

W. znacznej części kraju zbyt płodów 
rolniczych odbywa się na targach miast 
I miasteczek, na których rolnik zmuszony 
jest sprzedawać swe płody po cenach nie- 
pomiernie niskich, często faktycznie na- 
rzuconych mu przez pośredników. 

Przy tak prymiiywnej organizacij zby- 
fu jakże może narasłać dobrobyt na wsi 
i wzrastać jej zdolność konsumcyjna. 

A przecież ile możliwości lepszei i baz 

dziej celowej pracy organizacyjnej i gos 
podarczej stoi przed polską wsią otwo- 
remi Czyż naprawdę wszystkie możliwości 
rozwojowe form spółdzielczych na wsi są 
zrealizowane i wyzyskaneł Czyż i indywi- 
dualny handel polski nie ma wielkiego 
pola uczciwej | korzystnej pracy na wsił 
Wszak jeżeli stan materialny wsi się pod- 
niesie, to I mlasta w całej Połsce poczną 
żyć innym życiem. Inny puls pocznie bić 
we wszystkich warsztatach pracy, a wów- 
czas i uprzemysłowienie kraju dokonywać 
się pocznie w zupełnie innej skali i innym 
tempie. 

Do całego organizmu gospodarstwa 
narodowego pocznie wracać zdrowie, a 
z nim ujawniły się siły gospodarcze na 
które sami z podziwem patrzeć będziemy 

ł dlatego realnej pracy gospodarczej 
na wsi nadaje takie podstawowe, ogólno- 
państwowe znaczenie. 

Niestety obecnie za mało jest jeszcze 
tej pracy twórczej dla państwa I narodu. 
Jest wszędzie polityka — fam gdzie być 
powinna i tam gdzie być nie powinna 
| urządza cna harce przywódców rywali- 
zujących ze sobą i stwarzających co raz to 
nowe ośrodki dążące do zdobycia władzy 
politycznej, Ileż na ten cel zużywa się 
energii, bez naimniejszej korzyści dla pań- 
stwa i dla Polski, 

Nie mogę feż ukryć mej troski, gdy 
dostrzegam przemiany zachodzące w nie- 
jednym z tych, którzy dawniej tak wy- 
frwale stali w szeregach ukochanego Ko- 
menudanta, a dziś zapewne podświadomie 
— wrudniają realizację idei Wielkiego 
Marszałka, 

Być może, że ludzie ci są i nadał w 
zgodzie ze swoim sumieniem, ulegli jed- 
nak szkodiwej sugestii, która nie pozwala 
im patrzeć obiektywnie na bieg wydarzeń 
I ich dziejową perspektywę. 

Pedobnym niepokojem napełnia mnie 
postępowanie części młodzieży, kióra pod 
wpływem nieraz najszlachetniejszych po- 
budek, powodowana gorącymi uczuciami 
i niecierpliwością szuka rozwązana dręczą 
cych je problemów w sposób nie tylko 
nie prowadzący do jakichkolwiek pozytyw 
nych osiągnięć, ale przyczyniający się jedy 
nie do zwiększenia chaosu.. 

Zaprawdę hasła, które ją prowadzą, 
nie są stawiane politycznie uczciwie, bo 
Ich realizacja leży przecież na zupelnie 
innej płaszczyźnie. 

Kto dziś — rozumiejący bieg wypad- 
ków historycznych — w sposób niekaczny 
| nieodpowiedziałny sieje chaos, fen nie 
tylko utrudnia wykorzystanie dla Polski 
welu momentów szczęśliwych I dodatnich, 
ale wręcz pracuje na rzecz obcych intere- 
sów. W taklm bowiem chaosie koniunktu- 
ra sprzyja przede wszystkim komunizmo- 
wi, sprzyja rozkładowym czynnikom. kió- 
rych nikt przelicytować nie potrafi — niki 
prześcignąć nie zdoła w burzeniu wszel-| 
klej organizacji państwowej. Ileź więc 
złudy, że przez chaos I demagogię można 
ustanowić dobre rządy w państwie. 

W takim to jedynie wypadku, dla walki 
z fym największym niebezpieczeństwem, 
zaistnieć by mogła konieczność szukania 

ratunku w tofalistycznym ustroju. Wierzę 
jednak, że do takiej ostateczności w Pols- 

ce nle dojdzie, gdyż uważam za wyklu- 
czone, ażeby siewcy chaosu zdołali unie- 
możliwić pracę rządowi całą duszą od- 

danemu pańswu | oparfemu na zaufaniu 

Prezydenta Rzeczypospolitej, Naczelnego 
Wodza i znacznej większości społeczeń- 

stwa. 
Już w przemówieniu z 18 marca 1936 

r. stwierdziłem, co następuje: 

„To skoncentrowanie w swoim czasie 
przez Piłsudskiego młodzieży ideowej i 
wychowanie jej nie tylko w cnotach woj- 
skowych, ale również w wysokich uczu- 
ciach społecznych i obywatelskich spra- 
wiło, że od maja 1926 r. można było cze 
pać z tego ideowego rezerwuaru całe 
zastępy ludzi do administracji państwowe 
I na odpowiedzialne stanowiska, co umo” 
liwiło utrzymanie ciągłości rządzenia po 
mimo zmian osób”. 

Jednakże przy powoływaniu obywate" 
na kierownicze stanowiska decydował | 
decyduje jedynie wzgląd na interesy pań 
stwowe, a więc przede wszystkim całko 
wite oddanie się państwu i posiadani 

odpowiednich kwalifikacyj. В 

Fakt niepochodzenia ze šrodowisk“ 
legionowego nie może więc tutaj stano 
wić żadnej przeszkody, albowiem zgodnie 
z nastawieniem Marszałka Piłsudskiego 

obóz legionowy — jako obóz — nie po- 
siadał I nie posiada wyłączności rządów 
w Polsce. 

Naczelny Wódz Marszałek Śmigły- 
Rydz sprawuje opiekę nad całością si! 
zbroinych i obroną państwa. 

Prezydent Rzeczypospolitej patrząc na 
rzeczywistość polską i mając wyczucie ta- 
kiej potrzeby zaprosił Go do współpracy 
fakże I w innych dziedzinach. 

Prezydent Rzeczypospolitej, Naczelny   Wód I rząd oparty na ich zaufaniu oraz 

  

czynku naszego syna i brata 

czucie w naszym nieszczęściu 

  

Niniejszym składamy serdeczne podziękowanie Wielebnym X. Dziekanowi BR 
i X. Proboszczowi parafii lidzkiej za odprowadzenie na miejsce wiecznego spo- [$ 

$. 1' P. 

MICHAŁA PIGULEWSKIEGO 
P. 0. podprokuratora Sądu Okręgowego w Lidzie 

P. Dr Kozubowskiemu Stefanowi, Dyrektorowi Szpitala Państwowego w Lidzie, p. 
Dr Węcławskiemu Stanisławowi za dokonanie operacji i szczególnie troskliwą opie- 

В kę wespół z siostrami szpitała i p. Marią W ó;ckówną oraz p. Giermanikowej Wła- 
т dysławie. Władzom sądowym, Kolegom Zmarłego, Oficerom i Szeregowym P. P. 

za współudział w pobrzebie oraz wszystkim tym, którzy okazałi nam szczere współ- 

RODZINA. 
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odbiornika „OPERA 

BEZ WZGLĘDU NA ICH 

izby ustawodawcze, stanowią ośrodek zape 

wniający państwu ład i możność spokoj- 
nego rozwoju. 

Każdy obywatel, kióry w swolm kole 
nie dopuszcza do obniżania  autorytefu 

rządu, takiemu obniżaniu przeciwdziała 1 
prawdziwie obiektywnie ustosunkowuje 

się do jego poczynań — już tym samym 

przyczynia się w dużym stopniu do zwal- 
czaniu chaosu I działa dla dobra państwa. 

Mam wyczucie, że Obóz Zjednoczenia 
Narodowego pozyskawszy większość oby: 

wafell, którzy pragną dobra państwa I in- 

teresują się pracą społeczną, będzie po- 

zytywnym czynnikiem dla zwiększenia wy 
dajności pracy rządów dzisiejszych ! przy- 
szłych. 

Kończąc moje przemówienie, pragnę 
stwierdzić raz jeszcze, że wśród tylu war- 

łości, które zawdzięczamy Wielkiemu 

Marszałkowi, jedną z najcenniejszych jest 

silny I całkowicie państwu oddany rząd. 

Wykorzystajmyż więc w całej pełni 
ten wielki atut. 

Dziś dzień Imienin — nieobecnego już 
"śród nas Komendanta. Dzień, który 
zed niewielu jeszcze laty obchodziliśmy 

adośnie | beztrosko. Dziś jest to dzień | 
zfieksyj. 

Sądzę, że wszyscy, którym Imię Wiel- 

iego Marszałka było drogie, którzy w krę 

u łego historycznej wielkości kształcili 

*wój zmysł polityczny, którzy widzieli co- 

'zienne Jego zmagania się o wielkość I 

anor Polski muszą zadawać sobie często 

> pytanie: Czy mogliby szczerze spoj- 

zeć w oczy Komendanta, gdyby zjawił 

Ję wśród nas, czy mogliby znów, jak daw 

*lej, zameldować Mu, że nie odsłąpili od 

"ago idei, idei silnego państwa, ide: zdep 

'anla rzeczy małych i instynktów nieszla- 

-hetnych dia spraw wielkich, ważnych, trwa 

*ych, a gruntujących potęgę Rzeczypospo 
tej. 

  

* + * 

WARSZAWA, (Pat). Dziś o godz. 
19,50 Pan Prezydent Rzeczypospoli- 
iej wygłosił na Zamku Królewskim 
przez radio przemówienie, poświęco- 
ne wspomnieniom o Pierwszym Mar- 
szałku Polski, Józefie Piłsudskim. 

NIEBYWAŁA OKAZJA 
Dła umożliwienia reflektantom nabycia najlepszego w obecnym sezonie 

marki Elektrit, przyjmujemy na poczet ceny kupna : 

WSZYSTKIE UŻYWANE ODBIORNIKI 

Boroczmyr zwyczajem rozpoczymanmniuj 

WYMDBZIEŃ 
POŃCZOCH 
i SKARPET 

Bra JabIKOWSCY 
onych klientów. 
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WOLANSKA 
Wiino, Wielka G. 
  

  

STAN I POCHODZENIE 
Za przyjęte odbiorniki płacimy najwyższe ceny 

F-ma „ETERNIT< 

Wilno, ul. Wileńska 24. 

ski Edward Śmigły Rydz, Rząd z pre 
zesem Rady Ministrów gen. Sławoj 
SFładkowskim na czele, wicemarsza- 
łek Senatu Barański, wicemarszałek 
"Sejmu Schaetzel, prezes Najwyższej 
Izby Kontroli Państwa gen. dr J. Krze 
mieński, pierwszy prezes Sądu Naj- 
wyższego Leon Supiński, pierwszy 
prezes Najwyższego Trybunału Ad* 
ministracyjnego dr Br. Hełczyński 
szef Obozu Zjednoczenia Narodowe* 
go gen. Skwarczyński, członkowie do* 
mu cywilnego i wojskowego Pana Pre 
zydenta Rzeczypospolitej oraz z ra | 
mienia Polskiego Radia dyrektor pro 
gramowy Polskiego Radia Piotr Gó* 
recki. 

Włosi przyznają rację 
stanowisku Polski 
RZYM, (Pat). Agencja Stefani og- 

łasza komunikat treści następującej: 
Włoska opinia publiczna, która 

śledziła z uwagą zaostrzenie kryzysu 
w stosunkach polsko-litewskich, zda- 
wała sobie sprawę z tego, że Polska 
wobec oporu litewskiego wykazała 
przez długi czas dowód dobrej woli i 
nic mogłaby dłużej tolerować sytua- 
cji, która w Europie nie ma przykła- 
du.. Oto dłaczego odpowiedzialność 

za następstwa tego stanu rzeczy nie 

może obciążać lojalnej polityki pol- 
skiej. 

Barcelona pod gradem 
bomb 

LONDYN, (Pat). Reuter donosi z 

Barcełony, że wśród ruin tego mia- 

sta znaleziono, według doniesień hisz 

pańskich, 1300 ofiar ostatniego bom- 

bardowania lotniczego. Ilość rannych 

wedle ostatnich doniesień, sięga 2000. 

Pera zrywa stosunki z Hsspanią 
prądowa 

LIMA (Peru), (Pat). Rząd peru* 

wiański zerwał stosunki dyplomaty*   Podczas przemówienia Pana Pie-   zydenta byli obecni: Marszałek Pol- 

czne z rządem hiszpańskim w Barce: 

lenie. 
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Nareszcie ! 
Młode pokolenie wyrosłe po dwóch 

stronach niewzruszonego muru, któ- 
U dzielił państwo polskie od państwa | 
i, ewskiego, ci młodzi, co nie pamię 
Pr wojny ą czują w sobie nadmiar 

« żywotnych, nie zdają sobie spra- 
Wy z tego co przeżyło przez te dwa 
dni starsze pokolenie. 

Wojna z Litwą, z Litwinami...? Z 
pewnością, w razie potrzeby, każdy 
był gotów do służby Rzeczypospolitej 
w każdym zdarzeniu i w każdej for 
mie, jaką okoliczności by narzuciły. 
Całe spoełczeństwo, bez różnicy prze 
konań, zjednoczyło się w jeden głos, 
wołający o unormalizowanie stosun 
ków. Po 20 latach pora już była. Na 
ród litewski skonsolidowany, nie 
mógł mieć obaw by wolne stosunki z 
Polską mogły polonizować Litwi- 
Rów. Ciężko płacili niewinni ludzie 
przez lat 20 za te nienormalne stosun 

ki pomiędzy krajami, które 500 lat 
trwały w silnej Unii, walcząc po utra 
cić niepodległości za wspólne ideały 
wolności, pod wspólnym sztandarem. 

Ludzie, którzy się urodzili i wy- 
chowali wśród powstańców 63 roku, 
nie mogli bez głębokiego cierpienia 
patrzeć na to co się działo pomiędzy 
narodami ongiś złączonymi braterst- 
wem krwi. To pokolenie trwało przez 
dzień piątkowy w boleśnym napięciu. 
Pytania, domysły, przypuszczenia, 
krzyżowały się w rozmowach. Przypo m:pano sobie te trzy proste a potężne 
słowa wypowiedziane przez Marszał- 
ka Piłsudskiego do Waldemarasa w G«newie „Wojna czy pokój?* I rozum 
na odpowiedź Litwina: „Рокб]“. 
‚ Przemyšlimano czy obecnie, na po 
dobne pytanie, rozsądek litewski i ty 
wy zimna krew tego narodu 'odnaj 
aa ma odpowiedź, czy też uleg 
е ym wpływom i da się wciąg- 
4c w fatalną awanturę? Młodzież 
z Się do walki, manifestując na 
a Wilna — to cecha młodości. 

le starsze pokolenie nie mogło się 
ż tym pogodzić. Powtarzaliśmy: jutro 
mieniny Marszałka, jutro Imieniny 
Marszałka... Miało to jakieś znacze- 
mie... zaklęcie... I dziś. Dziś! W dzień 
ego imenin usłyszeliśmy przez radio 

te samą rozsądną odpowiedź, na to 
samo mężne i stanowcze pytanie. Ko 
8oż nie uderzy mistyka tego zdarze- 

nia? Tego „zbiegu okołiczności''? I za 
grobu zwycięstwo. Moralne, w spoko 

ju, bez bratniego krwi rozlewu. Ra- 
dość rozsadza serce. Myśli się o uczu 
ciach Polaków w Litwie. Jakież ich 
musi ogarniać szczęście, wszak grozi 
ła im tak straszna sytuacja jako oby 
watelom Litwy... Powinny by się od- 
być dziękczynne nabożeństwa w koś- 
ciołach — chrześcijanin i Polak musi 
Się podwójnie cieszyć z kościoła skie 
rować swe kroki na Rossę, gdzie Wiel 
kie Serce czuwa niestrudzenie nad lo 

Dzień wczorajszy, dzień Imienin 
Józefa Piłsudskiego, minął w Wilnie 
pod znakiem doniosłych wydarzeń. 

Wilno, „mite miasto“ Komendan- 
ta, przyjęło na wieczystę opiekę Mau 
zoleum z Sercem Wielkiego Syna 
swej ziemi. Akt ten odbył się niezwyk 
le uroczyście w gmachu Teatru Miej- 
skiego na Pohulance. 

Wznoszący się na wzgórzu Pohu- 
lanki gmach teatru z daleka zwracał 
uwagę swym uroczystym wyglądem. 
Światła rzucane przez dwa potężne re 
tlektory oświetlały jaskrawo olbrzy- 
mie, zawieszone u góry wstęgi o bar 
wach virtuti militari, zwisające z bal 
konu chorągwie państwowe i godło 
Rzeczypospolitej, Orła Białego, spo- 
witego w girlandę zieleni. Zieleni by 
ło dużo, cały gmach zarówno od zew 
pątrz, jak i wewnątrz przybrano bar 
dzo gustownie i artystycznie. 

Na scenie ustawiono olbrzymi stół 

prezydialny upiększony również bar 

wami virtuti militari i godłami państ 

wowymi. 
Posiedzenie rozpoczęło się punktu 

a'nie o godz. 6 wiecz. Za stołem prezy 

dialnym zajęli miejsca: prezydent mia 
sta dr Wiktor Maleszewski, jako prze 
wodniczący oraz dowódca O. K. III 
gen. Olszyna - Wilczyński, wojewo 
da Bociański i komendant pułk. Jani 
cki. 

° — № loży rządowej w towarzystwie 
dostojników kościoła zasiadł Л. Е. Аг 
cybiskup Metropolita Wileński Ks. 
Jałbrzykowski. Pierwsze rzędy krze- 
seł zajęli radni, którzy stawili się w 
somplecie. W dalszych rzędach parte 
ru zasiedli przedstawiciele władz woj 
skowych, administracyjnych, samo- 
rządowych, społeczeństwa i reprezen 
tanci prasy. Teatr wypełniony był po 
brzegi. Na balkonie znalazły się rze 
sze młodzieży szkolnej ze szkół śred 
nich i powszechnych. 

Panował nastrój niezwykle uroczy 
sty i podniosły. | = 

Otwierając to nadzwyczajne posie 
dzenie Rady Miejskiej, prezydent mia 
sta dr Maleszewski odczytał na wstę 
pie następującej treści oświadczenie: 

„Rząd litewski przyjął warunki 
wysunięte w ulfimatum Rządu Rzeczy 
pospolitej Polskiej eałkowicie i bez za 
strzeżeń. 

Fakt zadośćuczynienia słusznym   psc kraju rodzinnego. Hel. Romer. 
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Jeszcze nic 

wi 

Był pomocnik; я я ikiem 

Ai, Wiedmie ge do: Pociąg a : n go z nudy, Rie i Zaga- 
szczyzna wydała nas obu iszpań. 

Polaco? ы 

No, Lituano, 

Mówił po polsku troch 
lat temu wyjechał z ków. = Ч 
žal zdaje się do 100 Proc. uśwj. „als dos 
nych. Poprostu musiał jean 
ciężko pracować i w Kownie j = pewnej chwili powiedział. 

żądaniom Polski bez konfliktu zbroj 
nego i rozlewu krwi pomiędzy dwo- 
ma narodami związanymi wielką tra 
dycją zgodnego współżycia witamy z 
głębokim wzruszeniem i szczerą ra- 
dością. 

To wielkie historyczne wydarze- 
nie, które się stało w dniu i chwili, 
gdy społeczeństwo wileńskie składa 
hołd Wielkiemu Marszałkowi Polski 
u stóp Jego Serca na Rossie, nas oby 
wateli Wilna poruszyło tym mocniej 
i natchnęło wielką wiarą, że idea i czy 
ny Wodza Narodu Józefa Piłsudskie 
go prowadzą nas do wielkiej przysz- 
łości i wskazują na misję dziejową 
Polski współczesnej. 

pien Tui! 
„Zna pan Wilno?* 

Litwin potrząsnął głową. 
„Nie, nie pozwalają wyjeżdżać. A 

przez Rygę za drogo kosztuje. A pan 
zna Kowno? 

Potrząsnąłem głową. 
„Nie, nie znam Kowna. Prosto, nie 

można, a przez Rygę za drogo kosz 
luje“. 

Litwin wzruszył ramionami. 
„Powiedzieć komuś w Ameryce, 

lo nie uwierzy. Znam całą Amerykę, 
a u was nie byłem. A Wilno to chy 
ba od Kowna ze 200 kilometrów?* 

— 80. 
— Kolej jest? 

— A jest. Trawa i krzaki rosną? 
I myśli pan, że to długo potrwa? 

Emigrant litewski pokiwał głową. 
To długo nie potrwa. Przecież to ab 
Ssurd. Znam Kanadę, USA, Brazylię, i 
tutaj rok, Ale jak przyjadę do Kowna to pana w Wilnie nie będę miał prawa 
odwiedzić?! 

Rio Negro płynęła cicho wśród pia 

sków, Ubożuchne domki stacyjne,   „Moja siostra jest w Wilnie“, 
dzieci bose. sprzedające niezdarne 

„KURIER“ (4396] 

BWWELNO PFRZ W EREUJJIE 
ma wieczysłią opieke 

SERCE WIELKIEGO MARSZAŁKA 
Deklaracja prezydenta miasta w sprawie polsko - litewskiego 

porozumienia 
miał konieczność przyjaznego współ 
żyeia z Narodem Polskim, gdy postu 
iaty Rządu Polskiego zostały uznane 
za słuszne, a powaga i siła naszego 
Państwa zaakcentowane w całej Eu- 
ropie wznieśmy radosny okrzyk: 
RZECZPOSPOLITA POLSKA NIECH 
ŻYJEŚ. 

Okrzyk ten wszyscy, wstawszy z 

miejsc, powtórzyli trzykrotnie. Z ok 
rzyków i entuzjazmu „jaki zapanował 

na sali, przebijala wielka radość wil 
nian z nawiązania stosunków z brat 

nim narodem litewskim. 
Z kolei prezydent dr Maleszewski 

odczytał treść uchwały o przyjęciu 

przez gminę miasta Wilna na wieczy 
stą opiekę mauzoleum z Sercem Mar 
szalka. Uchwałę tę obecni wysłuchali 
w wielkim skupieniu w pozycji stoją 

cej. Brzmi ona jak następuje: 
W poczuciu powagi chwili i donio 

słości sprawy dla dziejów miasta i 
Ziem Północno - Wschodnich, Rads 
Miejska w Wilnie pragnąc zadoku 
mentować uczucia gorącej wdzięczne 
ści do Syna Ziemi Wileńskiej Wielkie 
ge Marszałka Polski JÓZEFA PIŁ 
SUDSKIEGO po wieczne czasy i pro 
chy Matki Jego Marii z Billewiczów 
Piłsudskiej otoczyć tręskliwą opieką, 
jak również uczeić ofiarę z życia, ja- 
ką złożyli w walkach o niepodległość 
Wiłna znani z imienia i bezimienni   żełnierze JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 
straż przy Jego Sercu na Rossie peł- 

RODE O ZTOZE TWOSTCP ORK: 
= = 

    

przy ut zzpieczeniu od: 

Zgłoszenia przyjmują: 

wojewódzkich i powiatowych. 

Kartki, stary skład pociągu, stara loko | 
a... ten Litwin z takim swoj- 

A twarzy jakgdyby żyw 

cem wyrwany Z pod Olkienik, ależ to 

jest fata morgana ta cała Argentyna... 

lo nasz pociąg osobowy zatrzymał się 

na stacji w Bezdańach! Nie, nie... ol 

brzymi szlak przebytej drogi, rozcię 

ty na połowę Przez wspaniały egzo- 

tyzm brazylijski, stanął mi w pamię 

ci. Ziemia zwinęła się w kłębek. Pół 
kule zbliżyły się do siebie „Nasza* zie 

mia ten Litwin i Ja. 

Teraz dopiero uświadomiłem cały 

absurd zamarłej granicy. Emigrant 
znał całą Amerykę i nie znał Wilna. 

Ja jadę na pogranicze Chile i... nie 

widziałem jeszcze Kowna. A skoro 

cimy do Europy, to wolno nam 

będzie, raczej wyemigrować do Au- 

stralii, niż poznać wzajemnie Wilno 

i Kowno. 

“ro 

* * 

w Argentynie wychodziła gazetka 

litewska, ubożuchna, ideowa, sympa 

tyczna. Prowadził ją jakiś ksiądz. Wy 

chodziła w drukarni polskiej. Często 

przychodził do mnie adiutant księ- 
dza, organista i publicysta, więcej zda 

je się organista, niż publicysta i ci- 

chym, skrzeczącym głosem w języku 

pół: na pół Wineuka, a pół ciotki AI 

binowej prosił. „Prosza klisza Mar- 

| szałka'”. 

*     
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ODDZIAŁ GŁÓWNY UMOWNYCH UBEZPIECZEŃ 
Warszawa, ulica Kopernika 36—40. 

oraz INSPEKTORATY (Oddziały) we wszystkich miastach 

niący — postanawia przejąć od władz 
państwowych Rzeczypospolitej Pol- 
skiej i przekazać pod wieczystą opie- 
kę gminy miasta Wilna Mauzoleum 
Serca Wielkiego Marszałka Polski Jó- 

zefa Piłsudskiego i Jego Matki, wraz 

z cmentarzem wojskowym na Rossie 
i przyległymi doń terenami. 

Działo się w Wilnie dnia 19 mar- 

ca 1938 roku. 
Na końcu głos zabrał płk. Janicki 

dowódca obozu warownego w Wil 
nie, który w swym przemówieniu pod 
kreślił momenty uczuciowe wiążące 
Marszałka Józefa Piłsudskiego z Wil- 
nem i jego mieszkańcami. 

Uzasadnienie iej doniosłej dla miasta 
uchwały było następujące: 

Na Ziemiach Północno-Wschodnich w 

ich stolicy Wilnie spoczęło Serce Wiel- 

klego Marszałka Rzeczypospolitej Polskiej 

Józefa Piłsudskiego. 

Syn tej Ziemi wyszedł stąd by zrzą- 

dzeniem wielkiego losu pokierować histo- 
rią naszego Narodu, wywalczyć Mu nie- 
podłegłość, utrwalić Jego byt I na wy- 
zwolonej ziemi rodzinnej złożyć Swe Ser- 
ce po wieczne czasy. 

Koleje losu tego Wielkiego Serca, gdy 
jeszcze biły dla nas wszystkich były fak 
donłosie, że dziś gdy spoczywa pod 
skromną płytą na Rossie wspiera swym 
duchowym autorytetem całą rzeczywistość 

polską ! udziela moralnego kredytu po- 
zostałej po Nim ideowej sukcesji połskiej 
racji stanu. 

= 
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kradzieży z włamaniem, 
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odpowiedzialności cywilnej, 
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Skoro Józef Piłsudski powierzył nam | 
wilnianom Swe Serce — na nas ciąży obo+ 
wiązek otaczania go wyjątkowym kultem. 

Obywałele naszego miasta odnosili się 
zawsze do postaci Wielkiego Marszałka 
ze szczerym i żywym sentymeniem bez 
różnicy przekonań pochodzenia i wiary, 
jako oddanego Syna tej Ziemi, którego 
Serce było związane z Wilnem gdy jesz- 
cze biło dła całej Polski. 

Dziś Mauzoleum na Rossie stało się 
рап!еопет uczuć narodowych. Warię ho- 
norową przy tym panteonie mamy przyjąć 

my mieszkańcy Wilna. To zaszczytne pra- 
wo daje nam przywilej moralny lecz i na- 
kłada obowiązek utrwalenia po wieczne 
czasy wielkiego szlaku niepodległej myśli 
polskiej pomiędzy Rossą wileńską, a Wa- 
welem krakowskim. 

Dła nas obywateli Wilna Mauzoleum 
Serca Wielkiego Marszałka posiada szcze 
gólne znaczenie jako sanktuarium uczuć 

Syna fej zlemi do rodzinnego miasta, 

„Miasto mego dzieciństwa — kocham je 

I fęskniłem doń latami całymi — los Wilna 
— fo był we mnie ten węzeł psychiczny 
| mus, kióry ciągnął koniecznością. — 

Wilno dla mnie było dziedzictwem dłu- 
gich lat tęsknoty i przywiązania”. 

Wyrazy swych uczuć do Wilna pod- 
kreślał Marszałek przy każdej niemał 
okazji — „ukochane drogie Wilno” — 
mówił w innych okiicznościach — „jadąc 
uczyłem moich oficerów kochać fo miasto 
Mickiewicza i Słowackiego. Do żadnego 
miasta zdobytego przeze mnie nie wjež- 

dżałem z takim uczuciem, jak do Wiina. 
— Te słodkie pieśni dzieci, te frwożne 

oczy mafek, te łzy, te wzruszenia...”. 

Słowa powyższe dla nas wiinłanin są 
wzruszającym dokumentem uczuć Wielkie 

30 Obywatela do naszego mlasfa I to nas 
zobowiązuje do wyjątkowej froski, aby 
symbol tego uczucia — Serce złożone na . 

Rossie — otoczyć serdeczną opieką całe- 
go miasta | zwłązać Je z Wilnem po wiecz 
ne czs”* 

Prochy Matki Wskrzeslciela Polski Ma 
rli z Billewiczów Piłsudskiej, przywiezione 
z Ziemi Lifewskiej spoczęły obok Serca 
Jej Syna na Rossie. 

Ten wielki pomnik dwu Serc — Matki 

I Syna, jako najpiękniejszy wyraz uczuć 
człowieka powinien być otaczany szcze- 
gólnym sentymentem wszystkich synów tej 

ziemi I w troskliwej tradycji przekazywany 
potomnym. 

Obok Serca Wielkiego Marszałka spo- 

czywają na Rossie Jego żołnierze znani 

z imienia I bezimiennie polegli, którzy 
ponieśli ofiarę z życia za wolność Polski 
| niepodległość Wilna, a dziś szarym sze- 
reglem krzyżów pełnią wieczystą straż ho- 
norową przy Sercu swego Wodza I Jego 
Maiki. 

Ci żołnierze młode swe życie Wilnu 
oddali i fu u stóp Mauzoleum powinni na 
zawsze znaleść wieczny odpoczynek pod   

    

Braliśmy od nich klisze p. Pre- | 
zydenta Smetony, pożyczając kliszę 
Marszałka Piłsudskiego ilekroć z Pol 
ski i Litwy nadchodzily jakieś waż 
niejsze wiadomości. Pomiędzy robot 
nikami obu narodowości istniała wza 
jemna asekuracja wieczorkowa. Lit 
wini przychodzili na polskie wieczor- 
ki. Polacy hurmem uczęszczali na li 
tewskie. Litwini pysznili się pewną 
wspaniałą blondynką, która królowa 
ła na wszystkich międzynarodowych 
balach robotniczych. Polacy docinali 
Eawalerom litewskim, kiedy . panna 
wyszła za mąż... za Włocha! „Zdradzi 
ła was wasza Litwinka, mówili!l* 

* * . * 

Ale ta cala sielanka odbywala się 
nie nad Niemnem, ale nad -Rzeką 

Srebrną. 
Przypomniało mi się to wszystko, 

kiedy już konduktor krzyknął odjazd 
po hiszpańsku. Palacz Litwin poszedł 
w swoją stronę. Nasz pociąg począł 
się jeszcze oddalać od Kowna. 

4 >. 4 

Jakimże straszliwym obsurdem 
był niedawny stan obu granic. Żył so 
bie coprawda sto łat temu taki kraj. 
Nazywał się Tybet i hodował chyoni 
cznie Dalaj Lamów. Ale ostatecznie 
Anglicy potrafili i ten kraj otworzyć. 

Nie tylko nikt na świecie poza ty 

    

  betańskim lamą nie dopuszczał istnie 

troskliwą opieką obywateli miasta, które- 
mu wolność wywalczyli. 

nia granic podobnych, ale nawet emi 
grant litewski wzruszał ramionami, 
kiedy o tym myślał, lub mówił | 

Litwa jest dziś mniej znana, niż 
Chiny, ale nie z winy Polaków. Z 
chwilą kiedy runęła martwa granica, 
nie wiemy, jak będzie z Litwinami. 
ale z Polski popłyną dziesiątki tysię 
cy turystów, nawet nie tylko z nie 
wątpliwego sentymentu, ale chociaż 
by poprostu dlatego, ażeby poznać je 
dyny niepoznany kraj w Europie. 

Do Rzymu jeżdżą wycieczki włoś- 

ciańskie, po Batorych na śledzie nor- 
weskie tłuką się studenty, emigrant— 
robotnik zna cały Świat, ale nawet 
wielorybnik, ciskający harpunem do 
szanownego wieloryba pod Biegunem 
Pcłudniowym, chociażby z Mejszago 
ty samej był rodem, jeszcze nie wi- 
dział świętej Żmudzi!!! 1 

Szanowni sąsiedzi. Jakže się cie- 
szę, że wasz zdrowy rozsądek zwycię 
żył wasz upór. Jakże się cieszę, że zwy 
ciężył pogląd tych Litwinów — tuła 
czy, których Polak — emigrant spo 
tyka rozsianych po wszystkich dro- 
gach świata. Oto zaświtała nadzieja, 
że nareszcie przed Melburne i Tokio. 
poznamy Kowno i Żmudź Świętą i 
Laudę i Taurogi i to wszystko, czego 
nie podobna wymazać z pamięci, na 

wet gdzieś het precz na końcu świata. 

Kazimierz Leczycki.
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Spółdzielnia Producentów tyb w Wilmie 
otwoszyła SKE EP EBWEBNYY przy ui. fiożej 12 
W budowie skiep przej ui. Alberta I-go, Króla Belgów, Ne Z 
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Z życia szkoły wiejskiej 
Pisałem przed miesiącem, że marzec 

w szkole wiejskiej należy do okresu 
vkaziukowo-cieciarukowego”. 

| w samej rzeczy: „Kaziuk”, powódź, 
powrół ptaków z ciepłych krajów, przed- 
nówek i inne arakcje — rozpraszają nieco 
rwagę dzieci szkolnych. 

Nie znaczy to oczywiście, by się one 
nie uczyły. Odwrotnie, nauczyciel prze 
naprzód całą parą -program ministerialny, 
gdyż wie dobrze, że połem jak znalazł. 
Tym „potem” jest kwiecień, zawierający 
Wielkanoc, okres sadzenia kartofli, wypas 
bydła, wycieczki itd. 

DOŻYWIANIE. 

Przy każdej szkole wiejskiej powstały 
obecnie komitety, zadaniem których bę- 
dzie przeprowadzenie akcji dożywiania 
dziaci najuboższych — w kwietniu, maju 
| czerwcu. 

SOBIESKI, ŚMIGŁY-RYDZ I HITLER 

Wieś, dzięki radiu i gazełom ma teraz 
najświeższe wiadomości ze świata. Zdarza 
się jednak, że informacje te bywają nie- 
kiedy źle zrozumiane. 

Np. pytam 15 bm. jednego ucza!a: 
— Czemuś nie był w szkole 13 i 14 

bm? 
— Proszę pana, mówili w radiu, że 

młodzież szkolna jest wolna od nauki, to 
ja i nie przychodziłem. | 

— Tak, ale to odnosiło się do Wied- 
-Ria, a nie do nas. 

{ — — To ja na drugi raz będę już wie- 
dział. 

Na lekcji historii w kl. IV (kurs B) jest 
mowa o Sobieskim, o odsieczy Wiednia 
Kd. 

jeden z uczniów wsłaje i powiada: 
— Sobieski obronił Wiedeń od Tur- 

ków, to może Marszałek Śmigły-Rydz ob- 
toni teraz od Hitlera? 

I gadaj tu człowiecze z takimi „poli- 
"tykami“, r sz 
BORETPPTTTWETE TECOS 
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Żądać wszędzie. Przedstawiciel — Han- 
dłowa Centrala Kresowa, Zygmunt Słecz- 
kowski i S-ka, Wilno, Sierakowskiego 24/7,   

ŻYWA TABLICZKA MNOŻENIA. 

Dwie trudności w nauczaniu rachun- 
ków ma nauczycielstwo z pamięciowym 
opanowaniem tabliczki mnożenia, mimo, 
że istnieją na to różne sposoby (metody). 

Jedna z koleżanek, p. M. L. w J. gm. S. 
wprowadziła tabliczkę mnożenia żywą, 
polegającą na tym, że uczeń A. jest np. 
7X8, uczeń B. 8X8 itd. 

P. M. L. uzyskała tą drogą jak naj- 
lepsze rezultaty i system ten winiea nosić 
nazwę jej imienia. 

CHUSTECZKI Z PAPIERU. 
Pewien lekarz szkolny, wizytując szko- 

ły wiejskie żąda od dzieci pokazania chu- 
steczek do nosa. 

Wiemy, że o to na wsi jest trudno, 
przy tym dzieci wiejskie nie są do tego 
„przywykszy”. 

W pewnej szkole nastąpiła powłórna 
inspekcja lekarska. 

— Dzieci, pokażcie swe chusteczki do 
nosa. 

Przed oczami lekarza pojawiły się bia- 
łe jak śnieg chusteczki. 

— O, widzicie, jak to ładnie i przy- 
jemnie teraz. 

Po wyjeździe lekarza chusteczkami ty- 
mi zainteresował się nauczyciel, który był 
zdziwiony takim nagłym postępem dzieci 
w dziedzinie higieny. 

Okazało się jednak, że wszystkie te 
chusteczki były... z cienkiej bibułki. 

Jan Hopko. 
OOORETRO WZT TOT WZT ZYWO ZZO 

Arcyksisże Otta 
Habsburg protestule 
Zatrzymawszy się przejazdem w Paryżu, 

arcyksiążę Otto Habsburg wygłosił na zebra 
air prasowym przemówienie następujące: 

„W chwili gdy Austriacy zamierzali do« 
wieść światu przez wolny plebiscyt, iż chcą 
utrzymać niepodległy byt kraju, III Rzesza 
zaanektowała Austrię manu militari*, 

„Jako następca dynastii, która w ciągu 
650 lat troszczyła się o rozkwit i wielkość 
Austrii, jako przedstawiciel milionów Aust- 
riaków ożywionych uczuciem gorącej miłoś 
c: dła swej ojczyzny, protestuję z całego ser 
ca przeciw agresji, której ofiarą padła Au- 
stria”. 

„Protestuję przeciw aneksji Austrii i włą 
czeniu jej do Niemiec i dezawuuję z góry ple 
biscyt, który, dokonany pod kontrolą obcą, 
miałby usprawiedliwić i zalegalizować fakt 
dokonany”. 

„Sytuacja w ten sposób stworzona nie bę 
dzie nigdy uznana przeze mnie ani przez lud 
austriacki. Pokładam całą nadzieję w Bogu 
1 wierzę w zwycięstwo ostateczne słusznych 

Piaw i sprawiedliwości”, : 
W zakończeniu swego przemówienia arcy 

Xsiążę apelował jeszcze do opinii publicznej 
świata w imię obrony wolności i pokoju. 
I 

ROWERY 
najwyższej jakości 

  

Taniec z opomearmni 

  

Trzy urocze girlsy nowojorskie, pochodzące zapewne (jak wskazuje fotografia) z krajów południowych, popisują się naj- 
nowszym „wariackim”* numerem pomysłu amerykańskiego (oczywiście!) — nowoczesnym tańcem z oponami samochodowymi 
ATEITIS TTT AKTAI S UIA T TN O TTT T ST IS TOKIO 

ŽART NA STRONIE 

Papież i artysta 

malarz 
Na zamówienie Papieża Inocentego VII 

urtysta malarz Martenali wykonał obraz 

przedstawiający cztery cnoty człowieka i od 

powiadające im wady. Wkład pracy był wiel 

ki, obraz udał się znakomicie, a wynagrodze 

n'e było o wiele mniejsze, niż spodziewał się 

artysta. Udał więc więc do Watykanu, został 

przyjęty i przedstawił swą sprawę Papieżo 

wi 

„Ojcze święty* — rozpoczął -artysta — 

„nam przeświadczenie, że stworzyłem dzie 

ło niewielkiej wartości”. 

„Nie martw się drogi synu, ja jestem prze 

konany, że dzieło jest znakomite". 

„Niestety Ojcze Święty, opuściłem w nim 

jećną niezwykle ważną alżgorię*. 

„Jaką?“ ° 

„Nie przedstawiłem niewdzięczności". 

„Tak, odrzecze na to Papież, opuścił pan 

nie tylko wadę, ale i zaletę”. 

„Jaką?* 

„Cierpliwość. 

W krótkim czasie po tej rozmowie hono 

rar'um artysty zostało podwojone. 

Janus, Patria, Pantera 
największy wybór części rowerowych oraz radioaparatów 

tma Michał GIERIDA Wilno, Zamkowa 20, telefon 16-28 

    

Luźne uwagi oKomitecie ZimowejPomocy 
w Nowogródku 

Każda akcja społeczna, zakrojona na | 
większą skalę wymaga również i większej 
ingerencji społeczeństwa. W danym wy- 
padku chodzi o Komitet Zimowej Pomocy 
Bezrobotnym w Nowogródku, który jest” 
dziś przedmiotem licznych uwag i komen- 
tarzy. 

Niedawno pisaliśmy o spróchniałym 
drzewie dla bezrobotnych. W ub. roku 
głośno komentowana łu była sprawa po- 
brania z funduszów Komitetu diet i ko- 
sztów podróży przez sekrełarza Wojew. 
Komitetu, który jest dobrze syfuowanym 
urzędnikiem (900 zł pensji) i podróż od- 
bywał bezpłatnie. Na szczęście dla niego 
sprawa ta została zlikwidowana. Dziś zno 
wu przychodzą do nas bezrobotni z pi- 
semną skargą na duże trudności w pozy- 
skaniu pracy i wynagrodzenia. Twierdzą 
mianowicie, że Komitet Zimowej Pomocy 
(względnie Fundusz Pracy) zatrudnia oso- 
by skąd inąd mające środki utrzymania, z 
uszczerbkiem dla tych, co nic nie mają 
Zatrudnieni są podobno: 17-letnia Maria, 
c. Mieczysława Macieszek z gm. niehnie 
wickiej, której ojciec posiada gospodarst- 
wo składające się z 17 ha gruntu, 4 krėw, 
2 koni i 5 świń; 2) Aleksander Greczecha, 
właściciel 47 ha grunłu, 3) Aleksander Le- 
biedź, właściciel (czy też współwłaściciel) 
2 domów w Nowogródku, 4) Jadwiga 
Chancewiczówna, córka urzędnika i kilku 
innych. Co do wynagrodzenia, to waha się   ono od 40 do 100 zł miesięcznie. Bezro- 

botni zatrudnieni w Magistracie otrzymują 

więcej, np. Gultman dostaje 100 zł inni po 
50 lub 60 zł, natomiast bezrobotni pracow 
nicy umysłowi przydzieleni do Urzędu 
Skarbowego otrzymują tylko po 40 zł. Do 
niedawna praktykował się jeszcze zwy- 
czaj, że tych 40 zł nie wypłacano w go- 
tówce, lecz wydawano kartki na towar 
do różnych skłepów. Niektórzy bezrobotni 
zatrudnieni byli tylko przez osiem dni w 
miesiącu i otrzymywali za to 20 zł. 

Zupełnie inaczej honorowane są żony 
kilku urzędników, zatrudnione w Urzęd:fe 
Wojewódzkim z dniem 1 marca br. Otrzy 
mują one dziennie po 5 zł. Oczywiście w 
Funduszu Pracy nie były zarejestrowane. 

Nic więc dziwnego, że różne te ano 
malia są, jak to mówią, solą w oku rzeczy 
wistych bezrobotnych. 

Na to Komiłet Zimowej Pomocy od- 
powiada, że jest tylko Komitetem Pomo- 
cy, a więc nie w słanie jest dać pełnego 
utrzymania wszystkim bezrobotnym. Rze- 
czywistość bardzo smutna. Nasuwa się 
przy tym słuszna uwaga, że bezrobotny 
pracownik umysłowy nie tylko nie jest na- 
leżycie wspierany, lecz nawet wykorzysty- 
wany, gdyż za całomiesięczną pracę otrzy 
muje zaledwie 40 zł, wówczas gdy stały 
urzednik pobiera najmniej 120 złotych. 

„ Także i kwestia pomocy pracownikom 
fizycznym pozosławia dużo do życzenia. 
Oto przykład. W pobliżu Dworca w lesie 
mieszka samotnie z 8-letnią córeczką Do   

biszewski Stanisław, ochofnik WP — т 
walida. Lałem wyrabia cegły i z tego się 
utrzymuje przez cały rok. W tym jednak- 
że roku zabrakło mu środków do życia. 
Nie miał więc ani co jeść, anł w co się 
ubrać. Zbiedzony i zgłodniały na próżno 
kołatał do wszystkich urzędów w Nowo- 
gródku, aż go w pewnym urzędzie usiło- 
wano „wyprosić” przez policję. A on pro- 
sił tylko — jeść. Wreszcie wciągnięto go 
do ewidencji bezrobotnych. Jednakże po- 
mocy nie otrzymał do dnia dzisiejszego. 

— Z czego więc pan żyjeł — pyta- 

my go. : 
— Parę razy dosłałem zapomogę z 

Wydz. Opieki Społ, trochę pomógł 
ksiądz z Miłkiewicz i tak jakoś zebrałem 
przez zimę 20 zł. Było bardzo ciężko... 
Widzi pan, nie mam nawet koszuł:.. Ale 
proszę o tym nie pisać. Teraz będzie le- 
piej: przyznali mi nareszcie rentę inwalidz 
ką. Gdybym jeszcze dostał 100—200 zł 
pożyczki na prowadzenie mojej cegielni, 
to byłbym szczęśliwy. Ale trudno dostać. 
Prosiłem prezesa Kasy Bezpt Pożyczki i 
odmówił mi, bo nie mam żyrantów — 
urzędników. 

Tak oto przedstawia akcję Komitetu 
Zimowej Pomocy bezrobotny ochotnik 
WP inwalida, który założył w Dworcu swój 
warszłat, aby robić cegły na piece dla 
wiejskich chałup i został bez środków 
do życia. 

Kaz.   

Humor sowiecki 

Wycieczka pedagogów zagranicznych 
zwiedza Moskwę, 

Na zakończenie, zaprowadzono ich do 
jednej ze szkół moskiewskich. : 

Cóż to za wspaniała szkoła! Wzorowa 
urządzona klasa, aż lśni czystością. Na 
nowiutkich, białych, lakierowanych ław- 
kach siedzi dwudziestu zdrowych, silnych, 
uśmiechniętych i dobrze odżywionych 
chłopców. 

Goście są zachwyceni. Przewodnik w 
krótkich słowach zapoznaje ich z podsta- 
wowymi zasadami sowieckiego systemu 
wychowawczego. 

Nagle jeden z uczniów spogląda na 
zegarek, wsłaje, i, zwracając się do ko- 
legów, woła: 

— Już pół do dziesiątej, towarzysze, 
nie zapominajcie, że do południa musimy 
być jeszcze w czterech szkołach, do któ- 
rych mają przybyć zagraniczne wycieczki! 
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Mówią, że w jednej ze szkół moskiew- 
skich, kiedy nauczyciel wszedł do klasy 
| zapytał: „Kto stłukł szybę?”, dzieci, bę- 

dąc pod wpływem procesów, odpowie- 

działy: 
— Ja. 
— | ja. 

— Ja też. 
— | ja równie... 

Tragedia matki 
Musiała wreszcie zdać sobie sprawę ze 

straszliwej rzeczywistości... jakież to po- 

tworne! Jej syn, z którym łączyła tak wiel- 
kie nadzieje, jej duma, jej dziecko umiło- 
wane — tak, jej syn był istotnie zło- 
dziejem! 

Nie chciała wierzyć własnym oczom, 
marzyła tylko o tym, by to wszystko oka- 

zało się złym, koszmarnym snem. 
Daremnie! Dowody były zbyt oczy- 

wisłe: krzesło przysunięte do kredensu 

ślady palców, na podłodze mała łyżeczka 
oblepiona konfiturami!!! 

(ze „Szpilek”].   

SPOSÓB. 

— Dlaczego pan doktór przepowia 
da każdemu swojemu pacjentowi 
śmierć? 

— Bo w wypadku śmierci pacjen- 
ta wszyscy mówią: 

„Co za diagnoza. 

W wypadku wyzdrowienia: 

„Co za doktór?* 

ZNALEŹNE. 

— Cieszę się bardzo, Małgosiu, że 
znalazłem taką żonę, jaką ty jesteśl 

— A nie zapominaj, że dostałeś 
nadto jeszcze 30.000 zł za to znaleźne 
od mego ojca! 

MŁODA MĘŻATKA. 
Ona: — Czytam tajemniczą książ 

kę. 

On: — Zdaje się, to książka ku- 
charska? 

Ona: — Tak właśniel 

PRZEMIANA DUSZ. 

— Wierzę w przemianę dusz — by 
łem kiedyś osłem! 

— Kiedy? 

—No, wtedy, kiedy pożyczyłem ci 
100 złotych! 

W ŻAŁOBIE. 

— Pani w żałobie? Czy po kimś z 
ročziny? 

— Nie, ale pokłóciłam się z moim 
drugim mężem i teraz boleję po stra 
cie mojeqo pierwszego męża. 

MATERIAŁY DO „ŻARTU NA STRO- ' 

NIE“ NALEŽY NADSYLAC NA ADRES 

REDAKCJI „KURJERA WILEŃSKIEGO" 

DLA ANATOLA MIKUŁKI. 

  

  

TAS SPE ZE — z ———2 

TYLKO TYLKO 
TUJA KALINA 
USUWA ZAPOBIEGA 
NAPRAWDĘ. „anzzzfcznw ICH PONOW: 
PIEGI. becik NEMU. WYSTĘPOWANIU 

  

    
  

  

Opera w dawnej Polsce 
Jak dziś tak i dawniej rozwój opery był Warszawy zespół operowy z Drezdna, któ 

uzależniony od pomocy protektorów. Me- | ry ogromnie ożywił ruch operowy w Pol- 
cenasem pierwszej opery w Polsce był król 
Władysław IV, który po zapoznaniu się z 

operą florencką, w czasie swej podróży po 
Włoszech, zorganizował w Warszawie, je- 
szcze jako królewicz, pierwsze przedstawie 
nie operowe w r. 1628 przy udziale Wło- 

chów. Za przykładem króla poszły dwory, 
gdzie zaczęły występować zespoły włos- 
kich artystów operowych, Po długiej przer 
wie powróciła opera do dawnej świetności 
za Sasów, za których powstaje w 1725 r. w 
Warszawie „Opernhaus” przy ul. Królew- 
skiej, pierwszy publiczny teatr w Polsce. 
Przedstawienia odbywały się nałuralnie w 
języku włoskim, co było wówczas pow- 
szechnie przyjęte. Za panowania Augusta 
II! przyjeżdża na pięcioletni pobyt do   

sce, zwłaszcza że, jak stwierdza historyk 
opery prof. Latoszewski, dostęp do teatru 
mieli wszyscy, bilety zaś wydawano prze 
ważnie darmo. Wpływ włoskiej opery był 
po łym czasie tak duży, że twórca naro 
dowego teairu polskiego, Bogusławski 
musiał wystawiać opery włoskie. Dopiero 
za Słanisława Augusta powstaje narodowa 
opera polska; była nią „Nędza uszczęśliwio 
na” Macieja Kamieńskiego z r. 1788. W te 
1799 przybywa do Warszawy Józef Elsneń 
sprowadzony ze Lwowa przez Bogusław* 
skiego, późniejszy nauczyciel Szopenė 
Ożywił on ruch muzyczny w Polsce, jako 
organizator, pedagog oraz kompozyt?! 
pierwszych narodowych oper. 
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UViimo w almiuu lrmiemóim 
В анг° 5 т апа J. IPilsuuciskieqgo 

№ dniu Imienin Pierwszego Mar- 
šzalka Polski Józefa Piłsudskiego 
Wilno uroczyście oddało hołd pa- 
mięci Wielkiego Wodza Narodu, gro- 
madząc się na uroczystościach, które 

się dziś odbyły. 
Z budynków państwowych i z do- 

mów prywatnych zwisają flagi o bar 
wach narodowych, opuszczone do po 

łowy masztu. Na ulicach miasta wio- 

dących na Rossę płoną latarnie. 
W godzinach rannych młodzież 

szkolna zebrała się w kościołach, by 

wysłuchać nabożeństw żałobnych. 
O godz. 10 uroczystą -żałobną 

Mszę Św. w Bazylice wileńskiej cele- 
brował J. E. Ks. Arcybiskup Jałbrzy- 
kowski w otoczeniu duchowieństwa. 
Na nabożeństwie obecni byli przedsta 
wiciele władz cywilnych z wojewodą 
Bociańskim oraz wojskowych z do- 
wódcą OK gen. Olszyna Wilczyńskim, 
Zarząd Miejski oraż delegacje orga- 
nizacyj i stowarzyszeń społecznych 
m. Wilna. Świątynię wypełniły szczel 
nie tłumy publiczności. : 

Po nabożeństwie społeczeństwo 
wileńskie złożyło uroczysty hałd pa- 

mięci Marszałka Józefa Piłsudsk'ego 
na Rossie, gdzie spoczywa Serce umi- 
łowanego Wodza Narodu. 

Na cmentarzu na Rossie o godz. 
11 wzdłuż muru ustawiły się liczne po 
tzty sztandarowe organizacyj b. wej- 
skowych ze Związkiem Legionistów 
i P. O. W. na czele, poczty sztandaro- 
we organizacyj i stowarzyszeń społe- 
cznych. Przed cmentarzem ustawiła 
się kompania honorowa wojska z po 
cztem sztandarowym i orkiestrą. 

O godz. 11 nastąpił uroczysty mo- 
ment złożenia wieńców. Odzywa się 
głuchy łoskot werbla. Do płyty pod- 
chodzi gen. Olszyna Wilczyński i 
składa pierwszy wieniec. Następne 
wieńce składają wojewoda wileński 
Bociański, Zarząd Miejski, Federacja 
P. Z. O. O. i komitet obywatelski a 

dalej podchodzą jedna po drugiej li- 
czne delegacje organizacyj i stowa: 

rzyszeń, składając wieńce i wiązanki 

kwiecia na płycie. Jeszcze długo po 

uroczystości na Rossie napływają de- 

legacje oraz przybywają pos7czegėl- 
ne osoby, składając wiązanki: kwie 
cia. 
Po powrocie z Rossy o godz. 12,30 

Przedstawiciele społeczeństwa wileń- 

skiego zebrali się na' uroczystej aka- 
sai w Auli Kolumnowej Uniwersy- 

u Stefana Batorego. 

                      

    

        

   

Pulchne i smaczne, bo pieczone 
na proszku do pieczenia Dawa. 
Dawanie pozostawia posmaky, 

Dawa 
Dr. A. Wander S. A. Krakėw. = 

    

    

     

LEON MOENKE 
—— 

Stawka 0 žycie . 
Następne dni wiał wiatr od wschodu. Morze 

Przy brzegu było znowuż gładkie jak lustro i błękit- 
niejsze od nieba. Przy porywach wiatru woda perli- 

Się smugami, niby na stawie niewielkim lub 

rzeczce, 

W te pogodne i upalne dni ludzie zalegli całą 

  
„ wederski 

Na akademii, jako pierwszy. prze 
mawiał wojewoda Bociański, który 
zakomunikował zebranym, że w dniu 
19 marca, w dniu Imienin Marszałka 

Józefa Piłsudskiego, zostały spełnio 

ne częściowo życzenia Wielkiego Mar 

szałka. W dniu dzisiejszym rząd li- 

tewski przyjął bez zastrzeżeń wszyst- 

W Obozie Zjednoczenia Narodowego 
Dnia 19 bm. odbyło się zebranie 

przedstawicieli Zespołów OZN — celem 
uczczenia pamięci Marszałka Piłsudskiego, 

Zebrani tłumnie członkowie zespołów 
wysłuchali przemówienia Pana Prezydenta 
R. P., wygłoszonego przez radio, po czym 
wiceprezes Okręgu Wil. OZN p. T. Na- 
gurski wygłosił przemówienie, nawiązując 
do najbardziej aktualnej i specjalnie ob- 
chodzącej Wilno sprawy litewskiej. 

W przemówieniu swym p. T. Nagurski 
podkreślił wielkie znaczenie pokojowego 
załatwienia zatargu  polsko-litewskiego 
wyrażając jednocześnie radość, iż sprawa 
ta zosłała. załatwiona przez Marszałka 

Rydza-Śmigłego i kierownika naszej poli- 
tyki zagranicznej właśnie w dniu imienin 
Pierwszego Marszałka — który często od- 
wiedzając Wilno marzył o zlikwidowaniu 
załargu polsko-litewskiego. 

Załatwienie łej sprawy w dniu imienin 
Pierwszego Marszałka jest najgodniejszym 
i najbardziej radosnym uczczeniem Jego 
pamięci, 

  

  

„KURJER” [4396] 

kie propozycje polskie. Wiadomość 
tę zebrani przyjęli entuzjastycznymi 
oklaskami. Kończąc swe przemówie- 
nie wojewoda Bociański wniósł ok- 
rzyk na cześć Naczelnego Wodza i 

Armii, po czym orkiestra odegrała 
hymn narodowy. 

Z kolei przemówił prorektor prof. 

Na zakończenie zebrani jednogłośnie 
uchwalili wysłać następujące depesze: 
1 

PAN PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ 

WARSZAWA. 

W chwili wielkiej radości, jaką przeżywa 

całe Wilno na wieść o przyjęciu przez Rząd 

Litewski polskich żądań członkowie O. Z. N. |. 

w-Wilnie składają Tobie Panie Prezydencie 

wyrazy hołdu i przywiązania. 

PAN MARSZAŁEK EDWARD ŚMIGŁY-RYDZ 

G. I. S. Z. 

*Członkowie 0.:Z. Ni w.Wilnie zebrani w 

historycznym dniu 19 marca 1938 r. dając 

wyraz radości z powodu zwycięstwa słusz- 

nych naszych  póstulatów, osiągniętych 

przez zdecydowaną wolę Twoją i Armii Pol 

skiej ślą Ci Panie Marszałku wyrazy serde- 

cznej wdzięczności i hołdu. 

PAN PREMIER 

GEN. SŁAWOJ - SKŁADKOWSKI. 

Członkowie O. Z. N. zebrani w Wilnie 

| żeś się przyczynił do uświetnienia dzisiejsze- 

dx Hiller w zastępstwie Ks. Rektora 
dr Wóycickiego, który jest chory. 

Po przemówieniu prof. Hillera or- 
kiestra odegrała marsz „I Brygady". 

Wieczorem odbyło się uroczyste 
posiedzenie Rady Miejskiej. Relację 
z tego posiedzenia podajemy na 
str. 3. 

Słodkie 
dzieki 
gtońcuł 

  

składają Ci Panie Generale wyrazy hołdu r ‹ ы 

A oddania — w dziejowym momencie na- į k 

wiązania stosunkėw dyplomatycznych z 54- a Ss Ę 2 

siednią Litwą dzięki zdecydowanej woli Rzą- 

du i Pana Generała. p o m ar a n c z 5 e 

PAN MINISTER BECK i grej pfruty 

sa, najsoczystsze 
MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZN. 

owoc PAŁESTYŃ SKI 

NA WIDOWNI 

Członkowie O. Z. N. zebrani dla uczcze- 

nia zwycięstwa idei politycznej Pierwszego 

PROF. MICHAŁOWICZ Z ODCZY- 

Marszałka ślą do Ciebie Panie Ministrze 

wraz z życzeniami Imieninowymi podziękę 

go dnia wielkim osiągnięciem politycznym. 

PAN GEN. ST. SKWARCZYNSKI 

  SZEF 0. Z. N. 

©. Z. N. w Wilnie święcąc zwycięstwo 

idei konsolidacji Narodu wobec doniosłych 

zdarzeń historycznych, śle Ci Panie Generale 

zapewnienia dalszej wytężonej pracy w służ 

bie tej wielkiej idei. 

  

BZ teudu przygotować można smaczne zupy Z 
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Dzień [mienin Marsz. Piłsudskiego || 87 EEE 
w Warszawie 

"WARSZAWA, (Pat). 19 bm. jako w dniu 
Imienin Pierwszego Marszałka Polski Józe- 

fa Piłsudskiego stolica oddała hołd pamięci 

\саха Narodu. Na gmachach publicznych 

i domach prywatnych wywieszono, flagi. 

W godzinach rannych w katedrze Św. 

Jana i kościołach zostały: odprawione żałob 

ne nabożeństwa, urządzone: staraniem za- 

rządu miejskiego, związków, organizacyj i 

stowarzyszeń. 

O godz. 9 rano na dziedzińcu belweder- 

skim ustawiły się spieszone szwadrony puł- 

) ku szwoleżerów im. Marszałka Piłsudskiego. 

O godz. 9.45 przybył na dziedziniec bel- 

Pan Marszałek Edward Śmigły 

Rydz, a niedługo potem Pan Prezydent R. P. 
w otoczeniu członków domu wojskowego i 

cywilnego. 

Bezpośrednio po przybyciu Pan Prezy- 

dent Rzeczypospolitej przy dźwiękach hym- 

nu narodowego złożył na stopniach pałacu 

belwederskiego wieniec laurowy, przepasany 

wstęgami o barwach państwowych, następ- 

nie złożył wieniec o barwach orderu Virtuti 

Militari Marszałek Edward Śmigły Rydz, o- 
becni jednominutowym milczeniem uczcili 

pamięć Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

   
  

Niezliczone tłumy osób zgromadzone na 

ulicach wokół Belwederu obnażyły w tym 

niomencie głowy. 

od 2 marca do 2 kwietnia r. b. 

wyrobów Fabryki Niemeńskiej: 
albumy do fotogr., biuwary, podkłady, 

portfele, tekl. notesy, panierośnic+ itp. 

WŁADYSŁA * BORKOWSKI 
Wilno, Mickiewicza 5, tel. 3-72 

L PORT Z TOP r nu ATAZTTYOTPOTWETZOAŁAOCOJ TOORA 

Spływ kajakowy Niemnem 
od granicy sowieckiej przez Kowno 

do Bałtyku 
w. K. 5. Wilejka prosi nas o zamiesz- 

czenie poniższej treści komunikatu: 

łączone Wojskowe Kluby Spor- 

PA Budsław i Krasne or- 

ją spływ kajakowy Wilią i Nie 

Aa ód  zraniey sowieckiej do mo- 

rza. + 

Spływ rozpocznie się w drugiej po 

łowie maja. 

Etapy: I część — Soczewka — Wi 

lejka, me Wilejka — Wilno, 3 ez. 

Wilno — —KOwWDO, 4 cz. Kowno — 

Tylža, 5 cz. Tylża — Kłajpeda. 

I cały po zakurzonym» dusznym, smrodliwym Lenin- - I 

gradzie. į 

Całe popołudnie, a czasem i od rana, wygrze- 
waliśmy się na słońcu i kąpali w morzu. Teraz, gdy 

było to jedynie przyjemna rozrywką, najwyżej nieu- R 

ciążliwym ćwiczeniem, żona nie sprzeciwiała się 

pływaniu. Korzystając z tego, a również ze spokoj- 

nej, niby w stawie wody, postanowiłem nauczyć ją 

prawidłowego pływania na plecach. Lecz już za dru- 

gim razem spotkałem się ze słanowczą odmową. 

—- Nie chcę. Nie bĘdę zanurzała głowy do wo- 

Koszta uczestnictwa będą określo- 
ne, zależnie od ilości zgłoszeń. Orga- 
nizatorzy zapewniają gościnne przy- 
jęcie na całej trasie raidu. Raidowi 
towarzyszyć będzie orkiestra wojsko- 
wa. Przewóz kajaków od stacji kole- 
jowej do wsi Soczewka staraniem 
WKS Wilejka. Uczestnicy nie mogą- 
cy stawić się we wsi Soczewka będą 
maogli dołączyć się w Wilejce, Wilnie, 
Kownie i Tylży. ь 

Zgłoszenia przyjmuje WKS Wilej. 
ka. Skrót telegraficzny: WKS Wilej- 
ka. Zależy na szybkim zgłaszaniu się 
kandydatów. i   

"TEM WE LWOWIE. 

W. dn. 20 bm. we Lwowie wygłosi odczyt 

prezes Klubu Demokratycznego prof. dr Mie- 

€zysław Michałowiez na temat: „O sumieniu 

obywatelskim*, 

DR: MANIEWSKI WYSTĄPIŁ Z ZZZ. 
W związku z przebiegiem konkursu Związ 

ku Związków Zawodowych, który w uchwa 

łach swych opowiedział się za samodzielnoś 

cią w pracach zawodowych Związku oraz 

zajął negatywne stanowisko w stosunku do 

Klasowych Związków Zawodowych, wystąpił 

z tej organizacji dr Maniewski, wybitny dzia 

laez ZZZ ze Lwowa. Dr Maniewski ma zgło 

sić akces do PPS. Ž 

ZAOGNIENIE STOSUNKÓW: MIĘ 
DZY STR. LUDOWYM I STR. 

NARODOWYM. 

Stosunki pomiędzy Stronnictwem Narodo 

wym a Stronnictwem Ludowym z każdym 

dniem zaostrzają się. Na zebraniach Str. Na 

rodowego, które masowo odbywają się na 

terenie woj. kielęckiego i łódzkiego działacze 

tego Stronnietwa w swych przemówieniach 

nweno atakują taktykę i politykę oraz wła 

dze tego Stronnictwa. W jednym: z pism 

Stronnictwa Narodowego ukazał się artykuł 

Karola Wierczaka, który w mocnych i do- 

sadnych słowach zaatakował prezesa NKW. 

Stronnictwa Ludowego Macieja Rataja, za- 

rzucając mu nieuczciwą konkurencyjną wał 

kę z Witosem 0 wpływy na Stronnictwo Lu- 

dowe. 

DOBOSZYŃSKI NIE: BĘDZIE PRZE 

WIEZIONY DO KRAKOWA. 

Mimo kilkakrotnych zabiegań obrony 0 

przeniesienie Dohboszyńskiego do więzienia 

w Krakowie, zabiegi te nie zostały przez Sąd 

uwzględnione i inż. Doboszyński do rozstrzy 

guięcia rozprawy w apelacji pozostanie w, 

więzieniu lwowskim. 

WALNY ZJAZD S. U. P. 

Dnia 27 i 28 bm. odbędzie się w Warsza- 

wie walny zjazd delegatów Stowarzyszenia 

Urzędników Państwowych, na którym doko< 

nane zostaną wybory nowych władz . 

Tym razem trwało to jednak krócej, niż po raz 

pierwszy, gdyż nie upłynęło nawet tygodnia, jak po- 

wiał wiatr z zachodu. + 

— No, teraz to musimy płynąć! — zwróciłem 

=-się już nie wiem po raz który do żony. 2 

— Tak, tak — odpowiedziała bez wszelkiego 

przekonania, i z nową siłą rozpoczęła się między na- 

mi cicha, zawzięta, nieustępliwa walka. 3 

Poszlišmy na plažę. 

Gdy już wszystko było gotowe i przygotowane 

si
 

i nadchodził czas odpłynięcia — Śledzą, śledzą nas! 

— wybuchnęła nsgle żona. 

Istotnie jakiś niewyraźny jegomość przyglą- 

dał się nam niby od niechcenia. 

plażę siestrorecką. Ciemny brąz i jasna biel ciał 
ludzkich, jaskrawe stroje kąpielowe i żółty piasek, 

Emory ły wąską kolorową wstęgę, rzuconą het, dale- 

ko między błękit wód a ciemną zieleń lasów. 

Pełno było ludzi i w morzu. Na lustrzanej tafli 
= głowy ich sterczały z daleka jak pionki na sza- 
pu Nawet blask słoneczńy w godzinach wie- 
ao nie był w stanie je ukryć. W roztopionym 
„cie morza tkwiły, jak czarne, nieruchome plamy, 

niby rodzynki w cieście. 

dy. Do uszu mi się woda nabiera. Głuchą się staję. W 
głowie mi szumi. : 

— I cóż w tym strasznego? Poskacz na jednej 

nodze i wszystko ci się wyleje z powrotem. 

— Skacz sam, jeśli ci się od tego woda z uszu 

wylewa. U mnie — nie. Mam inne uszy. 

— wątpię. Zbyt krótko tylko skaczesz. Zrozum 

wreszcie, że pływanie na plecach z głową w wodzie, 

gdy wystają z niej tylko usta i nos, to jest jedyna 

możliwość dać odpocząć szyi, która całymi godzina- 

mi dźwiga głowę nad wodą pionowo do ciała. Pły- 

wać tak na plecach można i przy fałach. Widziałaś 

przecie sama. 

— Daj ty mi spokój wreszcie! Odczep się ode 

mnie, smolo!... 

Zapewne Z powodu ciągłych sprzeczek między, 

nami zwróciliśmy na siebie uwagę przeróżnych sek- 

sotów i gepistów w cywilu. Trudno zresztą było nie 

zainteresować się tą dziwną, wiecznie spierającą się 

ze sobą, a mimo to stale przebywającą razem parę 

plażowiczów. = 

Nie bez znaczenia w tej sprawie byl zapewue 

i ubiór żony. Stale w nim musiało być coś nie w po- 

rządku. Jeśli pantofle były całe i ładne, to musiał być 

brudny kołnierzyk, bijąc wprost w oczy na tle ele- 

ganckiej sukni. Pomimo, iż pełne walizy napchane 

były garderobą, prośby me i błagania nie odnosiły 

żadnego skutku, natrafiając ze strony żony na ten 

sam, co i poprzednio, maniacki upór. (D. <. n.) 

4. tych warunkach o jakiejkolwiek próbie ucie- 
czki nie można było i myśleć. Mimo to, co dzień jed- 
tak przyježdžališmy do Siestrorecka. Zmuszałem żo. 
6ę do pływania dla wprawy, by w ten sposób prze- 
zwyciężyła swój strach przed morzem. 

. Tak „pogodnie* i „beztrosko* czekaliśmy zno- 

wuż na wiatr z zachodu. 

Na te wyjazdy godziła się chętnie i żona. Wola- t в > ; a ona plažowač w Siestorecku, niż włóczyć się dzień 

В 
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KAZYS BORUTA 

Z wierszy 

bałtycihićh 

KRAJOBRAZ BAŁTYCKI 
Słońce o wietrznym wieczorze 
ufonęło w bałtyckich morzach. 

Poławiacze bursztynu na Bałtyk 
wypłyneli, aby słońce łowić. 

W nocy Bałtyk szumiał pianą siną. 

Rano wieźli do brzegu rybacy 

słońce w czółnie pełnym bursztynu 

MIŁOŚĆ Z DALEKA 
Tylko zdaleka kochać można ciebie, 
zbliska — ty jesteś jak bałtyckie wody. 
Miłości pokos odrastał w nas bujnie 
póki nas dzielił | czas i przygody, 
Spotkałem ciebie: i jesteś chmurna, 
to jakby pokosu żółknącego żal. 
I prawda stąd, jak jesień groźna: 
Tylko zdaleka kochać ciebie można 

KOBIĘTA Z BAŁTY- 
CKIEGO BRZEGU 

Ty jesteś jak Dźwina, 

ły jesteś jak bałtycki brzeg, 

gdzie sosna smolista rudy pień wygina 
| dzwoni w chmurach wichury jęk. 

Ty moja sosna nad brzegiem mórz, 
dlatego wieńczy ciebie wichrów wieniec 
i poeta, który rozumie 

że życie piękne—tylko w wichrów szumie. 
Dlatego tobie ta miłość moja 
Jak wicher szumi, I echo pieśni 
z pomorskich wiatrów przemocą wydarte 
1 jak wiatr — rozwiane. 

PIESŃ WIATRÓW 
BAŁTYCKICH 

Śplewał Bałtyk z wiatrami, 
z wichrami śpiewać będzie. 

Gorzka dola nas gnie I łamie, 
w żniwa burze wybuchną wszędzie 

Dzwoń w pomorzach 

wolna 

Jak Bałtyk 

pieśni. 

Zadrży kraj pobałtycki w czasy żniw, 

pod czas żniw zadygocą pola. 

Perkunia 

Perkunia 

Perkunia 

klašnij w świat błyskawicą grzyw, 

chmurą grzmij po lasach i rolach. 

Dzwoń w pomorzach wolna 

wolnych huraganów pieśni. 

przełożył 

Czesław Miłosz 

(Z książki „Trzy zimy”) 

W ostatniej niemal chwili „łamania* nu- 
meru „Kolumny Literackiej” otrzymaliśmy ra 
dosną wiadomość o nawiązaniu stosunków 
polsko - litewskich, Wiadomość ta znaczy, 
że zniknie już paradoksalny cień, przesłania 
jący obu bratnim narodom ich wzajemne lu 
dzkie oblicza, że nie będziemy już o sobie 
wzajem prawić jak o żelaznym wilku. Są 
"względy polityczne, gospodarcze i różne in 
ne, które każą cieszyć się z osiągniętego raz 
nareszcie znormalizowania stosunków, ale 

nigdzie chyba radość ta nie będzie tak orga 
n'czna i wyzwalająca jak w szczupłym li- 

czebnie, ale nie w liczbie szukającym swej 
racji światku pisarzy. 

Zadaniem pisarza, jego racją bytu jest w 

rozumieniu ludzi nieupodlonych mieć oczy 

i serce otwarte nie na koniunkturę chwili, 

ale na prawdę o człowieku zawartą w widno 

kręgach szerszych niż polityczne. Zadaniem 

sztuki, jej racją bytu, jest wałka ze wszelki 

mi zesztywnieniami, skostnieniami, ze wszel 

ką mechanizacją serca i umysłu, niezależnie 

ad tego, czy źródłem ich krótkowzroczna dok 

tryna, nałóg, czy błąd serca. Walczącej o 

człowieka i dla człowieka sztuce nie jest do 

twarzy w okularach bądź to zmieniających 

kolor widzianego świata, bądź to ogranicza 
jących zasięg spojrzenia. — Młodzi Pisacze- 
wileńscy zgrupowani w „Žagarach“ samą juž 

nazwą tego pisma, numerem specjalnym po 

święconym literaturze i kulturze litewskiej, 

oraz indywidualnymi manifestacjami arty- 

stycznymi wykazali wielokrotnie swą wolę 
patrzenia bez -okularów.* „Kołumna- Literac-=- 
ka“, która jest w pewnym sensie remanen 

że z racji 
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Broszurujemy 
„Firkusze Poetyckie* 

Dawno zapowiadane wydawnictwo pn. 
„Arkusz poetycki” stalo się faktem. Na- 
kładem firmy „F. Hoesick" ukazały się 
peirwsze cztery arkusze, obejmujące wier- 
sze Juliana Przybosia, Stanisława Piętaka, 

j Józefa Czechowicza i Jana Brzękowskiego. 
Dalsze arkusze są już zapewne w druku. 
Każdy numer składa się z czterech kartek 
formatu dużej ósemki, bez okładki i za- 
wiera kilka utworów  niezamieszczonych 
dotad w ksiąžce oraz notaikę bio- i biblio- 
graficzną. 

Ten typ wydawnictwa, znany na Zacho 
dzie, u nas jest właściwie nowy. Mimo to 
chcielibyśmy, aby czytelnicy  zaintereso- 
wali się „Arkuszem Poetyckim”, Nie jest 
to wydawnictwo koteryjne, ekskluzywne, 
Ogłoszony spis nazwisk — kilkudziesięciu/ 
— obejmuje wszystkie bodaj poważniej- 
sze indywidualności młodej poezji. 
Może więc autor poezji, prenumerując „Ar 
kusz Poetycki” mieć za skromną cenę za- 
pewnioną dostawę tych nowości na tej sa- 

mej zasadzie, jak wydawnictwa encyklo- 
pedyj, czy słowników wychodzących ze- 
szytami. | zupełnie automatycznie pow- 

słanie z czasem pokaźne tomisko, które 
będzie mogło nie bez podstaw uchodzić 
za rodzaj sympozjonu, czy antologii mło- 
dej poezji polskiej. 

Nim jednak ten tom powstanie i przez 
pedantycznych prenumeratorów oddany 
zostanie do  introligatora myślimy o 
innego typu „zbroszurowaniu”, — Chodzi 

o rozważenie artystycznego sensu wydaw- 

nictwa o raz o wyciągnięcie wniosków 
z materiału, który już mamy w ręku, tzn. 
z czterech pierwszych „Arkuszy” — mimo 

eklektyczności ' wydawnictwa 
wysuwanie jakichkolwiek kryteriów ogól- 
nych jest bardzo utrudnione. Najprostszym 
jest oczywiście kryterium poziomu, co wre 

szcie pozostawić należy komiłetowi re- 
dakcyjnemu. Ale dalej? Czym ma być pre 
zentacja na sześciu stroniczkach zeszyto- 
wego wydawnictwa? Do czego ma zmie- 
rzač poeła przeznaczając do „Arkusza” te 
a nie inne wiersze? Możliwe są dwa prze- 
de wszystkim cele: — prezentacji ogólnej 
np, stąd wynika konieczność wyboru 
rzeczy charakterystycznych typowych dla 
uprawianego przez poetę rodzaju, lub ro- 
dzajów; albo — eksperymentu, to zn. wy- 
zyskania przywileju druku dla prób, które 
z trudem tylko znalazłyby popyt w któ- 
rymś z pism literackich (pisma awangar- 
dowego na razie nie ma jeszcze!), a któ- 

rych aułor nie chce jeszcze wcielić do 

książki. 
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Po tej głównie linii idzie pierwszy nu- 
mer „Arkusza“ poświęcony Julianowi 
Przybostowi. Pobyt we Francji asa awan- 
gardy krakowskiej natchnął go do poe- 
matow prozą, gatunku, który ma gorących 
zwolenników wśród nadrealistów francu 
skich. Pierwszym zyskiem z tej próby jesł 
znaczne odświeżenie wyrazu (umožliwiają- 
ce w przyszłości osiągnięcia zbliżone da 
świetnego, niestety, dość odosobnionego 
wiersza pt. „drogą” z „wgłąb las'), oraz 
naturalna tu swoboda tonu i giętkość ry- 
sunku kompozycyjnego. A więc wzbogace 
nie i wyzwolenie, to o co tak ofiarnie go- 
tów bojować Miłosz? Owszem, ale z za- 
strzeżeniem, i to bardzo poważnym: 
o ile pogodzimy się z francuskimi poję- 
ciami o poezji, Znam dwa tylko typy krót- 
kiego poematu prozą warte moim zda- 
niem oceny esłetycznej. Pierwszy, to bau- 
delairowski, a więc z okresu, kiedy proces 
wydzielania liryki jako specjalnego gatun 
ku był właściwie zaledwie rozpoczęty 
Poemaciki Baudelaira, to na ogół biorąc 
poetyzujące opowiadania, swego rodzaju 
unowele liryczne”, czasem z pointą afo- 

tystyczną, częściej z ukrytym wśród sym- 
bolów morałem, tak. jak w „przypowieś- 
ciach”. Jest to dziś już niewątpliwie ana- 
chronizm, o warłości historyczno-literac- 

kiej. Drugi typ to poematy Maxa Jacoba 
(z „Cornet a dės“), będące w najlepszej 
swej formie „krótkim spięciem wyobraźni 
i intelektu, zamkniętym w formę bądź to 
retoryczną, bądź to notatki sytuacyjnej, 
bądź też wreszcie poprostu metafory, 
szkicu wiersza. | ten rodzaj, jakkolwiek 
świetny i fascynujący (zresztą możliwy do 
uprawiania tylko albo przez pisarzy wy. 
jątkowo dynamicznych — u nas poniekąd 
Napierski, albo na marginesie innej dzia- 
łalności — Irzykowski), nie może li- 
czyć na normalne prawa podaży—pokupu 
na naszym przynajmniej „rynku”. Z punk- 
fu widzenia poetyki prawdziwie „integ- 
ralnej”, to zn. stawiającej soble za kry- 
terium nie wzorzec, ale 'deę wiersza łą- 
czącego elementy „przygody artystycz- 
nej” ze względami „intersublektywnymi“ 
(mniejsza o to, czy będą to walory komu- 
nikatywne, czy konwencjonalno-artystycz- 
ne, np. w „mirohładach”) w sposób na- 
rzucający się jako organiczny i „natural- 
ny" — muslelibyśmy skarżyć te wiersze 
o prywałność skojarzeń głównie, a potem 
9, kameralność, obcość ifp. rzeczy. 

Drugi z, krakowian, Jan Brzękowski 
również eksperymen/uje, choć skromniej. 
Próbuje mianowicie użyć faktury, stoso- 
wanej dotąd przez siebie do krótkich wiet 

  

  

KRYSTYNA SOŁONOWICZ. 

  

SPOJRZENIE 
Zaplątałam się w łąkę twojego uśmiechu 

niewidzialnym kościołem twój wzrok mię zamyka: 
cisza tu 

spokój 

najtkliwsza muzyka. 

JEAN COCTEAU 

EGZEKUCJA 
Ognia/ Z ręką na sercu JESTEM NIEWINNY. Lecz prze- 

cięto sznurki. Przełamuje się na trzy części, NIE WOLNO 

NALEPIAĆ. NIE WOLNO ŚMIECIĆ. POSTÓJ WZBRONIONY. 
Więc jazda! Nie śpi się tam. Ci żołnierze są fałszywymi żoł- 

nierzami. 

kojową. 

Ten koncert pod gołym niebem jest muzyką po- 

Czy wiecie, że błękitne muszki przebywają w wiolon- 

czeli Czy wiecie, że wiolonczela Jest gniazdem złośli- 

wych osł 

Czerwone wino cię oszołomiło 

płynąć strumieniem, mój głuchy biedaku, 

o zawiązanych oczach jak miłość. 

przełożył Zbigniew Bieńkowski. 

szy w guście nadrealistów w dłuższym 
poemacie komunikatywnym — o wojnie 

świałowej. Stało się tu iednak to samo 
co Zz „językiem“ filmu abstrakcyjnego: w 
powszednim użyciu zdał się akurat na or- 
namehf. W filmie — do „forszpanów” i 
teklamówek, w poemacie — do retorycz- 
nego zdobnictwa 1 lapidarności stylu. Na- 
tomiast pełne siły są 3 wiersze krótkie, 
z których „Lekcja astronomii” 
sza w wyrazie. 

Stanisław Plętak zadziwił nas niedaw- 
no kilku wierszami, tak doskonale” zamk- 
niętymi w formie lirycznej, jak dawno 
przedtem, to zn. przed okresem bezdroży 
„epickich”, Wiersze z „Arkusza” ustępują 
tym kiłku, drukowanym w czasopismach; 
walka o czystość tonu w każdym z nich 
wróży jednak zwycięstwo. 

Józef Czechowicz wreszcie dał jedyny 
„Arkusz“ niemal bez eksperymentów (z 

wyjątkiem „Czeskiego domku” znanego 
czytelnikom „Kolumny”). Ale też dał rze 
czy niezawodne. To co nazywamy ,.szkołą 
lubelską" zawarte jest na tych kilku stro- 
nach pełne, śpiewne, wymowne, kuszące 
ew. epigonów, to zn. łych, którzy nigdy 
nie zauważą naprawdę Czechowicza 2 
„Elegij”, „Preludium”, „Domu Św. Kazi- 
mierza” i jeszcze kilku wierszy dec+dują- 
cych o miejscu tego poety w hisłor'i I'te- 
ratury. Iėzet Mašliūsk! 

  

NAarcowy spacer 
Jeżeli zacznę od pogody, to nie tylko 

dlatego, że marzec to motto tego listu, 
ale że jest to w ogóle najcharakterystycz- 
niejszy miesiąc, jak na przykład niedziela 
jest nejcharakterystyczniejszym dniem ty- 

godnia. 

Spacer w marcową niedzielę po War- 
szawie: damy już bez białych śniegowców 
(mówiono, że od grudnia skasowano w 
Warszawie czarne książeczki, a wprowa- 
dzono białe śniegowce), błyszczą w słoń- 
cu nowiutkie wiosenne kapelusiki na mi- 
sternych loczkach; po chwili te same roz- 
kudłane baby gonią na wietrze i gradzie 
te same dziwadła — kapelusze po kału- 
żach, które za chwilę znów wysychają, 
a jednocześnie panie wracają znów do 
wytworności, nosy oraz włosy do normy 
i zostaje skaza tylko na humorze. 

° Idziemy na wystawę do Zachęty. W 
hallu stoi „wycieczka”" — żołnierze i ze 
trzy osoby cywilne. Nie ma tłoku, mimo, 
że wystawia „Bractwo św. Łukasza”. Ale 
tu już nie winne marcowe słońce, które 

tem „Żagaró:w* starała się iść w ich ślady 

v tyle przynajmniej, o ile to było możłiwe 

na marginesie codziennego pisma polityczne 

go. W tej chwili, zaskoczeni biegiem wypad 

ków, nie możemy zdobyć się na więcej niż 

przedruk przekładu z okresu „Żagarów”. 
Niechże te piękne wiersze znakomitego poe 

ty litewskiego, zbliżą i przypomną czytelni 

kewi kraj, którego drogi obraz zaczęła 

już zasnuwać mgłą przetwarzająca praca pa 

mięci. Jesteśmy przekonani, że już w naj- 

bliższym czasie będziemy w stanie pełniej i 

aktualniej zamanifestować w ramach współ- 

pracy artystyczno kulturalnej swe uczucia, 

ke żywa literatura obu krajów zacznie swe 

budujące dzieło w duszach obu nasodów. 

J. M.   

wabi na spacer, kryjąc niewinną miną 
możliwości deszczu za minułę. Nie, to tyl 
ko na kasie „słoi” jak wół: „wejście nor- 
malne zł 1.50“. Dla kogóż to jest 
u diabła?! Czy ludzie, którzy nie mogą 

wejść, jako „wycieczka”, a muszą nor- 
malnie, zarabiają normalnie, (albo mniej 
niż normalnie), co też jest normalne — 
nie mogą iść na wysławę? Nie ma co, z sa 
mej złości trzeba zrezygnować i jeżeli się 
widziało Szwedów w IPSie — pójść na 

wystawę malarstwa polskiego i obcego w 
Muzeum Narodowym na Podwalu — za 
darmo. 

Na Królewskiej pod kołumnami oglą- 
dają ludzie wystawy sklepu ARW (Arły- 

styczne Rękodzieła Wsi) najmodniejsze 
ostatnio gliniane dzbanki, wileńskie tka. 
niny, wileńskie palmy. Niejeden wilnianin- 
furysta gapi się przed taką wystawą, go- 
tów nawet przywieźć do domu z Warsza 
wy prezent — wileński kilim. Tak to Wilno 
reprezentują warszawskie sklepy. Są takie 

ładne i wciąż nowe. Wystarczy wyjechać 
na miesiąc z Warszawy, aby zasłać nowe 
domy, nowe sklepy. Można wyjechać na 
rok z Wilna i znależć zaledwie nowe PKO 
z Orbisem i Gebethnerem obok. Oto te- 
mat dla Wincentego Pola z branży ku- 
pieckiej. 

Idziemy dalej Krakowskim. Plac przed 
Komendą Miasta, szerokie tłumy przed 
„Europą“ czekają na zmianę warty. Przed 
nimi duży: pusty plac i na szerokim wznie- 
sieniu jeden żołnierz. Niebo nienaturalnie 
niebieskie z namalowanymi chmurkami. 
Jaki piękny, teatralny, motyw. Patrz, jesz- 
cze chwila a tłum jednym rytmicznym ru- 
chem wygarnie się naprzód, ręce wysłrze 
lą do znieruchomiałego żołnierza: tea!ral 
ny saluł. Ale podchodzisz bliżej i fałująca 
masa rozdrabia się na- przygodnych, po- 

iedyńczych ludzi, niosących w różnych kie   

runkach swoje małe sprawy. Nic dziwne- 
go, że zniechęcony reżyser — słońce ma- 
cha ręką i wiatr, znowu wiałr szarpie nie- 
doszłych słatystów wspaniałego wido- 

wiska. 

Ale wiatr chce jakbądź zainteresować 
ludzi szłuką i to mu się w części udaje: 

w muzeum ciepło, ławki są i darmo. Czy 

przyszłaby tu, gdyby nie wiatr 10-letnia 
niania z rocznym dzieckiem na ręku, drze 

miąca w kącie babcia, parka uczniaków, 
których obrazy obchodzą tyle, co zeszło- 

roczny śnieg Obchodzi ich za to śnieg 
akłualnie szalejący za oknem i wiatr, któ- 
ry ich tu zapędził, Ano, marzec, 

Na pierwszym piętrze wystawa malar- 
stwa polskiego. Od wyjazdu z Wilna nie 
widziałam jeszcze mniej odpowiedniego 

lokalu na wystawę. Na klatce schodowej 
wielki portret Napoleona. Usiłowałam zo- 
baczyć z jakiegoś miejsca coś więcej niż 
białą plamę spodni. Z jednego stopnia 
przypominał zupełnie Krasińskiego, Okna 
nieduże, ciemne, wielu rzeczy zobaczyć 
nie można, tylko przelewejące się cienie. 
Jest czysto i beznadziejnie brzydko, jak 

w jakim urzędzie skarbowym. 
Dopiero na drugim, w malarstwie ob- 

cym, któremu muzeum ze staropolską go- 

ścinnością oddało lepszy lokal z górnym 
światłem — coś widać i szułaka działa, 
a raczej działałaby. Bo tu przygodna pu- 
bliczność nie doszła. Poco się drapać po 
schodach... Pielgrzymują tu zaledwie nie- 
liczni ale zało wypróbowani wierni — oj- 
ciec z synem, zapewne radca Strońć z Mar 
celkiem, którego trzeba w niedzielę ukul- 
turalnić. 

° РоКахуммапо mi niedawno rysunki bar 
dzo zdolnego chłopca z pierwszej klasy 
powszechnej. Rysunki miały świetne roz- 
planowanie, wyraz, dynamikę. . Nie wiem 
jaki jest przeciętny poziom rysunków 

najdojrzal- | 

  

„Polonia — Italia“ 
W poniedziałek dn. 21 bm. o godz. 19 

odbędzie się w Auli Kolumnowej Uniwer- 
sytetu inauguracja prac „Komiłetu Polo- 
nia—ltalia". A więc powstaje w Wilnie 
stowarzyszenia anołogiczne do fstnieją- 
cych już w Warszawie, Gdyni, Łodzi. 

Poznaniu i Lwowie (Kraków ma cały insły 
tut iłaloznawczy!), stowarzyszenie, które- 
go zadaniem będzie — jak mówi statut — 
„pogłębienie wzajemnej znajomości obu 
krajów, Polski i Włoch, popierając wszeł- 
ką działalność, która by mogła pogłębić 
stosunki przyjaźni i współpracy, istniejąca 
pomiędzy narodem polskim i włoskim”. 
Jako środki działania stowarzyszenia prze 
widziane są zebrania, obchody, odczyty 
i projekcje świetlne, ułatwienia turystycz- 

ne, oraz literackie — w sensie wzmożenia 

i udogodnienia pracy tłumaczów. 

Wiemy. dobrze z jakimi hosiakciewi 
dziś, w epoce paszportowo-dewizowej, 
walczyć musi każdy, a zwłaszcza nieza- 
sobny zwykle amator i wielbiciel obcych 
wartości kulturalnych. Piękna ziemia iłał- 
ska była zawsze kolebką wielkich wartości 
artystycznych, niestety jeśli dorobek tra- 
dycyjny stał się już dawno własnością kul 
turalnego ogółu całej Europy, to młode 
pokolenie musi znowu przyjmować go w 
znacznej mierze na wiarę. Jeszcze gorzej 
ma się sprawa ze znajomością tego, co się 
w dziedzinie literatury, czy sztuk płastycz- 
nych dziś we Włoszech dokonywa. 

„Kolumna Literacka" w miarę swych 
skromnych możliwości starała się siużyć 
sprawie zbliżenia kulturalnego  polsko- 

włoskiego drukując artykuły o poezji 
włoskiej, przekłady wierszy, oraz zamie- 
szczając sporadyczne informacje kronikar- 
skie. Witając powstanie tak požytecznej 

placówki jak „Komitet Polonia—Italia" 
wierzymy, iż praca i ludzie, którzy się p*zy 
nim skupiają przyczynią się do wzrosłu 

wzajemnych zainteresowań kulturalnych, 

oraz do ich zaspokojenia artystycznego — 
ku obopėlnemu požytkowi: naszego 
miasta 1 naszych włoskich przyjaciół. 

* 

Na program inauguracji złożą się: 
Zagajenie ks. prof. dra Waleriana 

Meysztowicza oraz odczyt „Polska w Ita- 
ii", który wygłosi dr Walentyna Horosz- 

kiewicz. 

dzieci w tym wieku, ale uderzyła mnie 

jedna rzecz: wystawa sklepu z zabawka- 
mi, obok którego często przechodzę; na 
wystawie łej dosłownie zawalonej zabaw- 
kami znajduje się między innymi samolot 
i koń. Na rysunku starannie i dokładnie 
wyrysowane drzwi, szyld — ale na wysła 
wie tylko samolot i koń. Inne za- 
bawski dla niego nie istniały, miał odwa- 
gę je pominąć. Dziecko widzi. 

Wychodząc z muzeum idę ulicą Šio 
Jerską obejrzeć gdzie przebijają nową ar- 
terię wylotową. Wpół rozwalony dom, 
gruzy i między gruzami wisi na wysokości 
drugiego piętra pół pokoju, przecięte. 
Pokój jest wyklejony zieloną w lila kwiaty 
łapełą. Tania banalna tapeta, głupia w, 
naiwnej pewności siebie — nie widzi kon 
trastujących z nią wyszlachetniałych przez 
poszarpaną szarość wielkich gruzów. Czy 
to obnażający nerwy marzec sprawił, że 
taki widok wżera się głębiej niż cokol- 
wiek inaego. Czeka okazji, by się prze 
tworzyć. | objawić? 

Wanda Feyn.



Antczalk o Amiczalcu" 
a W myśl zasady „audiatur et altera pars' 

zamieszczamy nadesłane nam sprostowa 
nie inspektora samorządowego w Nieświe 
żu Bolesława Antczaka, którego działal- 
ności poświęciliśmy w bieżącym roku trzy 

artykuły informacyjne. : 
Przeciw p. Antczakowi toczy się obec 

nie dochodzenie dyscyplinarne, którego 
wyniku nikt przewidzieć nie może. P. Ant- 
czak wcale się nie krępuje tym faktem i w 
zasadzie gołosłownie we własnym imie- 
niu prostuje, jako osoba prywatna, nawet 

te wypadki, w których może autorytatyw 

nie wypowiadać się jedynie Związek Prac. 
Sam. w Nieświeżu lub Centralny Zarząd 
jego w Warszawie. 
Mamy pewne dane sądzić, że nie wszyst 

ko tak jest jak to podaje p. Antczak. Na 
przykład Centralny Zarząd Związku w 
piśmie z dnia 15 kwietnia 1936 r. w związ 
ku z 599 zł, wypłaconymi na ręce p. Ant 
czaka pisze m. in. „Oddziałom współpra 
<cującym w zakupie towarów w naszej 
składnicy udzielamy w niektórych wypad 
kach pewien odsetek od zakupów zbioro 
wych, jednak z tym tylko warunkiem, że 
wpływy te mogą być obracane jedynie na 
potrzeby kulturalno-społeczne Oddziału, 

w wyjątkowych zaś wypadkach w razie na 
głej potrzeby również i na pomoc doraź 
ną członkom oddziału”, Pisał to dyrektor 
Związku p. Pacholczyk. A tymczasem, jak 
niżej, p. Antczak twierdzi, że 599 zł, to nie 
był rabat, Do sprawy łej powrócimy jesz 
cze: 

P. Antczak prostuje: 

+ 24 

1) Nieprawdą jest, že Wydzial Powiatowy 
w Nieświeżu w 1936 r. powziął uchwałę, a- 

żeby wszystkie księgi, druki itp. używane 
przez gminy zakupywane były w jednym 
źródle tj. Instytucie Wydawniczym przy Zwią 
zku Pracowników. 

Prawdą jest natomiast, że Wydz. Powia- 
lowy, dążąc do oszczędności w gminach za- 
lecił im w 1936 r, scentralizowanie zakupu 
materiałów pisarskich w najtańszym žrėdlė. 

2) Nieprawdą jest, że Centralny Zarząd 
Związku udzielił OQgqziałowi Związku w Nie 
kwieżu 599 zł. rabatu od zakupionych tam 

materiałów pisarskich, 
Prawdą jest natomiast, że Centralny Za- 

rząd. Związku wypłacił na ręce b. prezesa 

Bolesława Antczaką Wymienioną sumę dla 
składnicy Związku w Nieśwjeżu. Wobec tego 
że składnicy nie uruchomiono suma zł. 400 
wdesłana została z Powrotem do Centrali, a 
reszta zł. 199. była zużytą na koszta wyjaz- 
du do Warszawy ówczesnego prezesa Boles- 
ława. Antczaka. 

%) Nieprawdą jest, żę Bolesław Antczak 
przekazał Centralnemu Zarządowi Związku 
sumę zł. 400— w czasie doch ‚ 

od Ei 
ratorskiego. zenia proku 

. Prawdą jest natomiast 
czak, po porozumieniu 
Związku, posłem A. Pac 

p'euruchomienia prz: i 

mę zł. 400 asa a a lc е 
przed wszczęciem na skutek A 

dzenia prokuratorskiego, nen. 
fo 7 lipca 1937 T., a sumą zł. 40 „Jus 
w kwietniu 1937 roku. 

4) Niegzzyrda „jest = Przewodniczący Ko 
misji Rewizyjnej Oddziału Zwjązku теей 
wał sprawę rabatu na walnym zjeździe 
zowników. Prawdą jest natomiast, że Ko 
ja BE | Poruszałą zupełnie tej spra 
wy na zjeźczie, a członek Zyy, Wojtowicz za 
pytywał, lecz nie wiadomo, czy o wysokość 
kosztów czy też o sumę rabatu. Wniosku bo 
wiem oficjalnego nie zgłaszał, a zapytanie je go w protokóle nie figuruje. 8 

A). Nieprawdą jest, że Bolesław Antczak 
miał w Powiecie, baranowickim dwa docho- 

dzenia dyscyplinarne, które zakończyły się 
gla niego niekorzystnie. 

Prawdą jest natomiast że postępowanie 
dyscyplinarne zostało umorzone, a Bolesław 
Antczak przeszedł z Baranowicz do Nieświe- 

ża w drodze dobrowolnej zamiany z b. :n- 

spektorem A. Błażewiczem w porozumieniu 

i za zgodą Urzędu Wojewódzkiego i obyd- 
waj utrzymali po 300 zł. tytułem kosztów 
na przeniesienie. 

6) Nieprawdą jest, że na Walnym Zjeź- 
dzie w dniu 2 października 1937 r. przewod 
niczył Bolesław Antczak, gdzie zapadła u- 

chwała o przyznaniu po raz drugi A. Ant- 
czekowi całkowitej sumy rabatu. 

Prawdą jest natomiast, że na zjeździe 2 
października 1937 r. przewodniczył G. Kostec 
ki z Horodzieja, Antczak był nieobecny, a 
członkowie dowiedziawszy się o warchols- 
kiej polityce” nieczłonków Związku ostro 
przeciwko temu zareagowali, wyrażając Bo- 
lesławowi Antczakowi całkowite zaufańie. 

7) Nieprawdą jest, że Bolesław Antczak 

miał duże kłopoty ze sprawą „Związku Re- 

zerwistów* w Baranowiczach. 

AM AAAAAAAAAAAAAAAAAAALAAASAAAAAAAAAAAAAAAA 

Kino „APOLLO“ 
w Baranowiczach 

A że Bolesław Ant 

holczykiem, wobec 

jeszcze 

docho 

wszczę 

(0) przekazana 

ro- 
pra 

mis 

wyświetla przebojowy film produkcji 
wiedeńskiej p. t. 

Ubóstwiana : 
W roli głównej MARTHĄ EGGERTH 

TYVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYTYYYYYYYYYYYYYYYYYT   

Prawdą jest natomiast, że pewna osoba 

z Nieświeża, za rozpowszechnianie o tym 

niezgodnych z prawdą wiadomości, ukarana 

została przez Sąd Okręgowy w Nowogródku 

na 14 dni aresztu i 50 zł. grzywny. 

8) Nieprawdą jest, że Zarząd Centralny 

zakwestionował uchwałę walnego zebrania 

o przyznanie rabatu Bolesławowi Antczako- 

NV 

Prawdą jest natomiast, že Zarząd Central 

ny uznał uchwałę Zarządu Oddziału za nie- 

wystarczającą, wskazując, że jest to kompe 

tencja walnego zebrania. 
9) Nieprawdą jest, że Zarząd Centralny 

zakwestionował uchwałę walnego zebrania 
o nadanie Bolesławowi Antczakowi członko 

stwa honorowego. 

Prawdą jest natomiast, że Zarząd Central 

ny wyjaśnił, iż członkostwo honorowe nada 

je walny zjazd delegatów. Walny zjazd w dn 

20 lutego taki wniosek do Centrali jednomy 

ślnie uchwalił. 

10) Nieprawdą jest, że Zarząd Centralny 

zejął stanowisko negatywne w stosunku do 

uchwały walnego zebrania o nadanie Bolesła 

wowi Antczakowi członkostwa honorowego. 

Prawdą jest natomiast, że delegat Central 

nego Zarządu obecny na zebraniu w dniu 

2. X. 1938 r. w Nieświeżu stwierdził publicz- 

nie dobre ustosunkowanie się Centr. Zarzą- 

du do Bolesława Antczaka, jako b. prezesa 

i członka Związku, podkreślając jego dła   Związku zasługi. 

  

  
  

MARZEC Dziś Eufemii 

Jutro Benedykta Op. 

20 Wschód słońca — g. 5 m. 26 

Niedziela || zachód słońca — g. 5 m. 28 
— 

Spostrzeżenia Zakładu Meteoroloji USB 

w Wilnie z dnia 191II. 1938r. 

Ciśnienie 761 : 

Temperatura šrednia -- 8 
Temperafura najwyższa +- 11 
Temperatura najniższa + 3 
Opad 0,2 
Wiafr: zachodni 

Tendencja barom.: lekki spade' 
Uwagi: pochmurno 

NOWOGRÓDZKA 

— CIEKAWY PROCES O WYWŁASZ- 

CZENIE Z GRUNTU. W ub. włorek Wy- 
dział Cywilny Sądu Okręgowego rozpatry 
wał oryginalną sprawę, wytoczoną Wy 
działowi Powiatowemu w Nowogródku 
przez p. Owczynnikowa w sprawie wywła 

szczenia z jego majątku 4 ha gruntu za ce 
nę 12 tys. zł. Suma ta zdaniem p. Owczyn 

nikowa jest zbyt mała („za metr kw. 1 
szklankę herbaty”) i dlatego wniósł po 
wództwo o wypłacenie mu odszkodowa 
nia w sumie 45 tys. zł czyli o dopłacenie 

33 tys. złotych. 
Rzecznik Wydziału Powiatowego adw. 

Szarejko z miejsca prosił Sąd o odrzuce 
nie powództwa, dowodząc: 1) że wywłasz 
czenie zatwierdzone zostało przez Woje 

wodę Nowogródzkiego, a więc powództ- 
wo musiało być wytoczone również | prze 

ciwko skarbowi państwa, 2) że p. Owczyn 
nikow sam się zgłosił ze swoją ofertą i sam 
zaproponował cenę po 30 gr za m. kw. A 
ponieważ ziemia jego jest bardzo zadłu 
żona, nie było innego wyjścia, jak wywła 
szczyć. Powołana przez Wydział Powiato 
wy komisja rzeczoznawców w osobach Ko 
misarza Ziemskiego I p. Bekera z maj. Ho 
rodziłówka ustaliła początkowo wartość 
jednego ha no 800 zł, a potem podniosła 
do ceny 3000 zł. Kiedy Owczynnikow do 
wiedział się, że ma być wybudowana 
przez jego posesję droga łącząca trakt Ildz 
ki z baranowickim, przez co wartość jego 
ziemi znacznie się podniesie — zażądał 
powołania nowych rzeczoznawców i pod 
niesienia ceny. Urząd Wojew, odrzucił je- 
go prośbę uważając sprawę za osfatecz- 
nie załatwioną. 

Na fo adw. Piotrowski, występujący z | 
ramienia p. Owczynnikowa, przedstawił 
sprawę w takim oto świetle: Majętność P. 
Owczynnikowa [13 ha) leżąca w obrębie 
miasta między ul. Beczkowicza i Kolejową 

  

NIKA 

  została zadłużona w Wileńskim Banku Roi | 
niczym, jeszcze przed wojną. W ostatnich 
latach długi znacznie się zwiększyły i we | 
wrześniu ub. roku zapadła w Sądzie Grodz | 
kim decyzja wystawienia majątku Owczyn 
nikowa na licyfację. „Mając nóż na gar- 
die“ zwrócił się on do Wydziału Powiato 
wego, który szukał placu pod budowę 
szpitala, o nabycie od niego gruntu po 
30 gr za metr kw, z tym, że należność wpła 
cona zostanie do 1 kwietnia 1937 r. W 
sprawie tej periraktował z urzędnikami 
Wydz. Pow. Inż. Sobirajskim | z p. Danile 
wiczem. Jednakże w tym terminie pienię- 
dzy nie dostał. A gdy zapadła decyzja wy 
właszczenia, szacunek dokonany został je 
dnostronnie, bez udziału rzeczoznawców 
ze strony p. Owczynnikowa. Odwołanie 
iego w tej sprawie zostało przez Wojewo 

may. _ wKURJER" (4396] 

11) Nieprawdą jest, że Bolesław Antczak 

zmuszony był ustąpić z posady w Grodnie. 

Prawdą jest natomiast, że Bolesław Ant 

czak, będąc w Grodzieńskim Powiatowym 
Związku Samorządowym zastępcą inspekte 

ra samorządowego, został w 1931 r. ze stano 

wiska tego z powodu oszczędności budżeto- 

wych zredukowany. Redukcja ta była b. ko 

rzystna dła Antczaka. 

12) Nieprawdą jest, że Bolesław Antczak 

przyczynił się do niesprzyjającej atmosfery 

zgodnej pracy we wszystkich komórkach sa 

merządu powiatu. 

Prawdą jest natomiast, że Bolesław Ant- 

czak, jako inspektor i organ wykonawczy 

działa zgodnie z rozkazami swoich władz 

przełożonych. Stosunek koleżeński Bolesła- 

wa Antczaka wśród pracowników ilustraje 

dokładnie uchwała walnego zjazdu z dnia 

20 lutego 1938 r., potępiająca warcholskie 

wtrącanie się w wewnętrzne sprawy związku 

ióćżnych autorów oszczerczych artykułów. 

Niezależnie od tego zaznaczam. że Bole 

sław Antczak w okresie 4 letniej pracy na 

stanowisku inspektora samorządu gminne- 

go w Nieświeżu odznaczony został srebrnym 

krzyżem zasługi za wybitną działalność sa 

morządową i społeczną oraz został awanso 

wany do VII stop. służbowego. 

Bolesław Antczak 

Nieśwież, ul. Piłsudskiego 64. 

dę Nowogródzkiego wpierw uwzględnio 
ne, jednakże w przeddzień zwołania ro 

w formie! 
Ovomaltynę, naturalny siłotwórczy napój 
witaminowy. 
ściowa, 
najważniejsze składniki odbudowy ustroju, 
wzmacnia i tworzy zapas nowych sił. 

  wej komisji p. Owczynnikow otrzymał wie 
czorem extra powiadomienie, że „dodat 
kowa opinia rzeczoznawców jest zbędna”. 
Natomiast normalne ceny za place są w 
mieście i za miastem znacznie większe, bo 
nawet ten sam Owczynnikow sprzedaje z 

wolnej ręki parcele po 2,50 zł i 2,70 zł za 
metr kw. Budowanie drogi przewidziane 
było jeszcze w 1935 roku i w czasie wy- 
właszczenia już ona istniała. Reasumując 
swoje argumenty adw. Piotrowski prosił 
Sąd o zażądanie z Urzędu Wojewódzkie 
go odnośnych akt wywłaszczenia i o po- 
wołanie nowej komisji szacunkowej z 
udziałem z udziałem przedstawicieli p 
Owczynnikowa. 

Na tym tle wywiązała się między stro 
nami ożywiona polemika, podczas której 
wyciągnięto na jaw szereg bardzo cieka 
wych i wiele mówiących szczegółów. 

Po przerwie sędzia Wrześniowski ogło 
sił wyrok, odraczający sprawę w celu za 

żądania z Urzędu Wojewódzkiego odnoś 
nych akt sprawy. Kaz, 

— Piękny gest. Pisaliśmy w swoim cza 
sie, że właściciel pałacu Sołłana w Zdzię 

ciole p. Ignacy Słaszewicz zażądał 
opróżnienia pałacu zajętego przez zakład 

wychowawczy dla dziewcząi i szkołę za 
wodową krawiecko-bielizniarską. 

Obecnie dowiadujemy się, że żądania 

swoje p. Staszewicz cofnął. Poza tym za- 
deklarował stypendium dla jednego ucz- 

nia, względnie uczenicy w sumie 1800 zł. 
płatnych po 600 zł w ciągu 3 lat. 

Nadmienić należy, że Prokuratura Ge 

neralna kwestiontje jakoby prawo p Sła- 
szewicza о pałacu, ale sprawa ta 
nie jest jeszcze ostatecznie rozstrzygnięta 

przez władze sądowe. 

— podziękowanie. Miejski Komitet Zi- 
mowej Pomocy Bezrobotnym w Nowo- 
gródku składa ta drogą podziękowanie 

Po Rzemieślniczej 
5dku za ofiarowane 40 zł na 

= Ró bezrobotnym zamiast ży- 
czeń imieninowych P: Prezesowi Józefowi 
Zalewskiemu | P. dyrektorowi Józefowi 

zaspołowi urzę:   Starkowi tejże Izby: 

W PORZĄDKU! 
Czy siedzisz przy sterze 

samolotu, czy kierujesz 
przedsieblorstwem w okre- 
sie kryzysu lub też masz 
wykonać skrupulatnie | do- 
kładnie того!па pracę — 
w każdym razie będziesz 
mógł spełnić swe zadanie 
tylko wtedy, jeśli nerwy 
Чор!5га. Utrzymuj się więc 

Pij codziennie na Śniadanie 

Ovomaltyna — pełnowarto- 
łatwostrawna odżywka, zawiera 

  

L£LIDZKA 
— Rozwój Spółdzielni Rolniczej w Lidzie. 

W dniu 14 marca br. odbyło się doroczna 
arugie zwyczajne walne zgromadzenie człon 
ków Spółdzielni Rolniczej w Lidzie w celu 
iozpatrzenia zamknięć rachunkowych za rok 
1987, Zgromadzenie zaszczycił swą obecnoś 
cią starosta powiatowy w Lidzie p. S. Gąs 

s0wski, 

Walne zgromadzenie po przeprowadze- 

nu wszechstronnej dyskusji i po zaznajo 

mieniu się z pozytywną oceną księgowości 

| 1achunków spółdzielni, ujętą w sprawozda 
niu z dnia 1i lutego br. przyjęło do zatwier 

dzającej wiadomości bilans spółdzielni oraz 
rachunek strat i zysków za rok 1937. Obrót 
Spółdzielni za rok sprawozdawczy wynosi 
zł 1.490.655,31 w tym nadwyżka wyniosła zł 

18.395.05. 

Dodać należy, że Spółdzielnia Rolnicza w 
Lidzie powstała w końcu 1935 r. — zorgani 

zowana przez miejscowe społeczeństwo rol 

Licze przy pomocy i wydatnym poparciu sa 
merządu powiatowego. W skład członków 

Spółdzielni Rolniczej wchodzą, 84 osoby fi 
zyczne i 189 osób prawnych. 

— Zjazd lekarzy rejonowych powiatu. W 

najbliższym czasie ma się odbyć w Lidzie 

zjazd lekarzy rejonowych powiatu. Zadaniem 

zjazdu będzie przyjąć do wiadomości spra 

wozdania lekarzy rejonowych 'i ustalić wy 

tyczne pracy na rok bieżący. 

— Wystawa prac J. Kacieszeczenki. W 

Świetlicy spółdzielczej (ul. Zamkowa 2) ot 

warta została wystawa prac miejscowego ar 

tysty malarza Jerzego Kacieszczenki. 

Wystawa jest otwarta codziennie od go 

dziny 18 do 20, wejście bezpłatne. Prace są 

de nabycia po bardzo niskich cenach. Wy- 

stawa ma być otwarta do dnia 1 kwietnia. 

— Przeniesienie rzeźni rytualnej drob'u. 

Władze sanitarne powiatu ze wzgłędu na 

antysanitarny stan postanowiły. przenieść 

rzeźnię rytuałną ze śródmieścia (ul. Szkolna) 

na peryferie miasta. 

  

Najkorzystniej i najtaniej kupujemy 
w firmie c rześcijańskiej 

= ° 
„BtawatPoznanski“ 

Lida — Rynek 

Ceny stale Staranna obsluga 

  

NIEŚWIESKA 
-— 10-lecie Koła Młodej wsi w Kuncowsz 

czyźnie. Minęło 10 lat od chwili powstania. 
Koła Młodej Wsi w nadgranicznej wiosce 

Kuncowszczyzna, gm. zaostrowieckiej. Ostat- 

nio Koło uczciło tę rocznicę na zebraniu. Na 

uroczystości byli obecni: — kierownik miej 

scowej szkoły powszechnej i założyciel Koła 

Władysław Jodko, pow. instr. młodzieżowy I 

Jan Lalko, dowódcy miejscowej strażnicy K. l 

O. P., przedstawiciele Kółka Rolniczego i 

Uchotniczej Straży Pożarnej. 

Postanowiono w czasie obrad między in. 

zerganizować sekcję koleżanek oraz przepro 

wadzić konkursy czystości i uprawy ogród- 
ków przed chatami. 

— Koncentracja oddziałów Zw. Strzel. 
Rozpoczęła się w Nieświeżu w związku z uro 
czystościami imieninowymi Marszałka Śmig 
łego Rydza — 3 dniowa koncentracja oddzia 
tów Związku Strzel. Strzelcy zwartym oddzia 
łein wzięli udział w uroczystym pochodzie 

przez miasto oraz uczestniczą w zajęciach i 

wieczornicach strzeleckich w bloku organi- 

zacyjnym. Na czas trwania koncentracji 

strzelcy zostali skoszarowani, umundurowa 

ni i uzbrojeni. Miasto całe roi się od mun 

durów strzeleckich. 

Kult Marszałka Piłsudskiego     Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, wysławiony przez społeczeństwo Wiłlejki.   

BARANOWICKA 
— Baranowicze w dniu imienin Mar- 

szałka Rydza Śmigłego. Dzień 18 marca, 
jako dzień Imienin Naczelnego Wodza Sił 
Zbrojnych, Marszałka Edwarda Śmigłego 
Rydza obchodzony był w Baranowiczach 
bardzo uroczyście. Wszystkie domy zosta 
ły udekorowane flagami narodowymi, w 

niektórych sklepach wystawione zostały 
ozdobione i oświetlone portrety Marszał- 
ka Piłsudskiego i Marszałka Śmigłego 
Rydza. 

Z rana w świątyniach wszystkich wyz- 
nań odbyły się nabożeństwa dziękczynne. 
Następnie o godz, 19 wieczorem przesu- 
nął miastem wspaniały pochód defilada 
wojska wraz z organizacjami młodziężo- 
wymi z pochodniami i muzyką, 

i 
Młodzież zaś Gimnazjum Państwowe- 

go im. Tadeusza Rejłana w Baranowiczach 
zebrana w tym dniu na dziedzińcu gim- 
nazjalnym w czasie wielkiej przerwy 
uchwaliła wysłać depeszę gratulacyjną do 
Warszawy na ręce Marszałka następującej 
treści: 

„W dniu Imienin kochanego Wodza 
Narodu, młodzież Wschodnich Rubieży 
Rzeczypospolilej z Gimnazjum Państwo- 
wego Tadeusza Rejfana w Baranowiczach 
melduje się posłusznie z najserdeczniej- 
szymi życzeniami”. 

Następnie wzniesiono okrzyk na cześć 
Naczelnego Wodza. 

W. B. 
— Lustracja w Starostwie i Wydz. Pow. 

Od szeregu dni władze wojewódzkie przepro 
wadzają lustrację i kontrolę gospodarki sa 
morządowej w Starostwie i Wydz. Pow. w 
Baranowiczach. Zakończenie tej lustracji 
jest oczekiwane wkrótce. 

— Wałne zgromadzenie Oddz. Ligi Mor- 

skiej i Kolonialnej i Polskiego Tow. Krajo- 

znawczego. W dniu 3 kwietnia b. r. odbędzie 
się w Zarządzie Miejskim walne zgromadze 

nie członków Ligi Morskiej i Kolonialnej o 

sodz. 12 i o godz. 16 członków Polskiego To 

warzystwa Krajoznawczego. 

— Otwarcie wystawy prac malarskich i 
grafiki. W dniu 20 bm. o godz. 12 p. p. na- 

stąpi otwarcie wystawy prac malarskich I 
grafiki znanej i popularnej artystki — ma- 

larki z Warszawy p. Zmarzlińskiej w nowym 

'okalu Muzeum Regionalnego przy ul. Szep- 

łyckiego 64. 

Wstęp dla dorosłych-25 gr, dla młodzie 

zy 10 gr. 

— Restauracja - Dancing „Ustronie* w 

Baranowiczach jest wytwórnią humoru i bez 

troskiej zabawy. Od dnia 1 marca, nie liczące 

się z kosztami, zaangażowano rewię arty- 

stycznych występów. 

Światowej sławy taneczno akrobatyczny 

duet Konstanti, wprowadza w zachwyt rzwe 

lacyjnymi tańcami. Następnie dystynkcją i 

werwą Helena Podhalańska dodaje humoru. 

najwybredniejszym gościom, a Nina Nerri po 

pisuje się ekscentryczno nowoczesnymi tań- 

cami. 

Codziennie od godz. 21 przygrywa da 

dancingu kwintet muzyczny jazzowy. 

Na bogaty ten program zapraszam Sza- 

nownych gości 

Kowalski. 

  

Gabinet Dentystyczny 
LEKARZA DENTYSTY › 

FK. E5smaom 
Baranowicze, ul. Senatorska 8 

otwarty codziennie od godz. 10—2 pp. 
i od 4 do 7 wieczór. 

Leczenie zębów i zęby sztuczne. 

  

DR MEDYCYNY 

$. Danilewicz 
Choroby wewnętrzne, kobiece i akuszeria. 

Baranowicze, ul. Ułańska 17, tel. 109. 
Przyjmuje od 9 do 1 i od 4.pp, do 7 wiecz, 

MOŁODECZAŃSKA 
— Koncert. Staraniem T-wa Muzycznego 

został zorganizowany w dniu 10 bm koncert. 

ua którym wystąpili: p. Aniela Szlemińska i 

P dyrektor Stanisław Szpinalski. 

„ Koncert zgromadził liczną publiczność, 

która gorąco oklaskiwała znakomitych arty 

stów. 

Nadmienić należy, iż T-wo Muzyczne zor 

ganizowało już czwarty koncert w Mołodecz 

nie. W dniu 17 stycznia odbył się koncert z 

udziałem p. Arnolda Rózlera, p. prof. Erwi- 

  

| na Koschmiedera i p. Witolda Rudzińskiego, 

a w dniu 9 lutego — p. Jadwigi Zwidrynów= 

ny, p. Wacława Kochańskiego i p. Wandy 

"Ruszkiewiczowej. 

POKOJE 
TANIE, CZYSTE i CICHE 

W BOTELU ROYAL 
Warszawa Chmielna 31 

Ola pp. czytelników „Kurjera Wileńsk,” 
E 15% rabato 8 

  

     
   

Do redakcji nadesłano obligację Poż. Ną 
redowej na zł 100 jako ofiarę na ON — 
„bezimiennie, я
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- się z najbardziej czynnych członków Zje» 

To przemówienie wygłoszone z głęboką 

8 

Zakończenie | kursu 
dla cziałaczy robotniczych 

Ostatnio został zakończony | kurs dla 
działaczy robotniczych Okręgu Wileńskie 
go OZN. Kurs ten został zorganizowany 
przez Pracownicze Towarzystwo Oświato- 
wo-Kuliuralne im, Słefana Żeromskiego 
oddział w Wilnie — a miał na celu wy- 
szkolenie ideowej kadry działaczy robot- 

niczych, którzy by w myśl wskazań Dekla 
racji Lutowej płk. Koca mogli skutecznie 
pracować nad organizacją polskiego świa 
tą pracy na terenie Wilna ' Wileńszczyzny, 

Kurs liczył 50 słuchaczy, rekrutujących 

dnoczenia Polskich Zwięzków Zawodo- 
wych i irwał dni 15. 

Program kursu obejmował wybrane 
zagadnienia polityczne, ekonomiczne, 
socjalne, oraz organizacyjne; wykładowcy 
zaś składali się z członków kierownictwa 
Oddziału Ruchu Zawodowo-Gospodarcze 
go OZN Prezydium PTOK, oraz zaproszo- 
nych specjalistów od poszczególnych 
problemów. 

Na zakończenie kursu odbyła się her- 
batka towarzyska w lokalu ZPZZ, na którą 
przybyli zaproszeni goście, pp. prelegen 
ci, władze organizacyjne, oraz słuchacze 

Podczas herbatki pierwszy zabrał głos kie 
rownik oddziału Ruchu Zawodowo-Gospo 
darczego OZN. Okręgu Wileńskiego pre- 
zes Stanisław Kossaczewski, który w rze 
czowo ujętłym przemówieniu zobrazował 
rolę Narodu Polskiego na tle aktualnej 
sytuacji międzynarodowej, w związku z 
osłatnimi wypadkami na terenie Austrii. 

znajomością tematu, oraz z iście oratorską 
swadą, było kilkakrotnie przerywane hucz 
nymi oklaskami zebranych. Następnie w 
imieniu Prezydium PTOK przemawiał mgr. 
Antoni Minkiewicz, oraz w imieniu słu- 
chaczy kursu Pietrzyk Benedykt, który pod 
kreślił, iż kurs ten uczynił z iuźnej groma- 
dy ludzi zwarłą, jedną ideą owianą grupę, 
która w myśl wskazań Wodza Naczelnego 
idzie w teren, aby budować Polskę spra- 
wiedliwości społecznej. 

W końcu raz jeszcze zabrał głos pre- 
zes Kossaczewski, referując zebranym 
ostatnie uchwały Rady Naczelnej ZPZZ 
1 składając serdeczne podziękowanie se- 
kretarzowi PTOK Zygmuntowi Makarczu- 
kowi za energiczne i sprężyste kierowanie 
| kursem dla działaczy robotniczych Okrę 
gu Wileńskiego, 

  

     
    

a „PRZEZI NIE 
BÓLE GŁOWY. ZĘBÓW; 

ŻĄDAJĄC ORYGINALNYCH PROSZKÓW 2x.rnoa. 1, KOGUTKIEM” 
zcie JAKIE PROSZKI WAM DAJĄ 

DYŻ SĄ JUŻ NAŻLADOWNI 
ŻĄDAJCIE PROSZKÓW „MIGRENO-NERVOSIN* 

      

    

  

TYLKO W NOWEM OPAKOWANIU 

o REBKACH HIGIENICZNYCH.   
  

Wiadomości radiowe 
PODWIECZOREK RADIOWY Z FRENKLEM 

I OLSZĄ ZAPOWIADA SIĘ BARDZO 
WESOŁO. 

Niedzielny podwieczorek przy mikrofonie 

o godz. 16.456 zapowiada się bardzo wesoło 

t atrakcyjnie. Wystarczy wymienić chociaż 

bs arcywesołego Tadeuszę Olszę i popularną 

śpiewaczkę Barbarę Kostrzewską. aby oce- 

nić wałory humoru tej audycji. W podwie- 

tzorku wezmą udział i inni jeszcze wyko- 

nawcy: niezawodny Tadeusz Frenkiel, Е. 

Zayenda, I. Paluli, humoryści i Mała Orkie 

stra Polskiego Radia pod dyr. Górzyńskiego. 

Podwieczorek będzie niejako dalszym cią- 

g'em pogodnej audycji południowej o godzi 

nie 13.30, na którą złoży się rozrywkowa 

„muzyka obiadowa”. 

„POKUSA* — W RADIO. 
SŁUCHOWISKO ORYGINALNE. 

Teatr Wyobraźni Polskiego Radia wzna” 

wis w medziełę dnia 20 marca o godzinie 

18.50 oryginalne słuchowisko Zdzisława Ma 

rynowskiego p. t. „Pokusa". Rytm życia po 
wojennćgo rozluźnił wiele więzi moralnych. 

Ludzkość po wielkiej wojnie zapragnęła łat 

wiejszego życia. Wiele kompromisów moral 

nych otrzymało rozgrzeszenie ze stanowi- 

ska specyficznie pojętej nowoczesności. 

Ważny ten problem moralny, głęboko 

związany z życiem dzisiejszym stanowi osno 

wę emocjonującej i żywo rozwijającej się 

skcji w słuchowisku. 

  

  

  

  
            

  

  

PODWÓJNA PRZEKŁADNIA 
TYLNEGO MOST 

  

* „KURJER” (4396) 

Jdealne 
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NAJTAŃSZY PRZEWÓZ DIJEVRO 
Wyśłączna sprzedaż: 
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BLET 150 rio 

Montowane przez Zakłady Lilpop, Rau, 
Loewensiein podwozia ciężarowe- 

Chevrolet 155 FHD są ostatnim słowem 
techniki w zakresie budowy ekonomicz- 
nych ciężarówek. 

Chevrolet 155 FHD, — o nośności uży- 
tecznej 4*/, tony i wielkiej, dzięki wy* 

svniętej do przodu kierownicy, powierz- 
chni ładowania — posiada podwójną 
przekładnię mosłu tylnego, uru- 
chamianą zapomocą lewarka, 
przy siedzeniu kierowcy. 

  

Urządzenie to zapewnia 
m niezwykle ekonomiczną 

pracę ciężarówki, gdyż 
umożliwia w każdej 

chwili zmianę prze- 
kładni no szybką jaz* 
dę lub większą siłę 
pociągowa, w zależ-   

  

«в п° ан ŻE 
Wilno, Tatarska 3, tel. 17-52 

Wzrost wkładów w PKO 
w roku 1938 + 

Rok 1938 na odcinku kapitalizacji wów. 
nętrznej rozpoczął się bardzo pomyślnie. W 

ciągu dwóch pierwszych miesięcy wkłady 

cszczędnościowe w samej tyłko PKO wzrosły 
prawie © 26 milionów złotych, osiągając na 

koniec lutego sumę przeszło 807 miłionów 

złotych. Równocześnie stan wkładów na kon 

tach czekowych wynosił z górą 241 milionów 
złctych, a zatem ogólny stan wkładów w 

PKO na koniec lutego b. r. osiągnął sumę 

jednego miliarda czterdziesta dziewięciu mi 

lionów złotych. Zwiększyło się również bar 

dzo poważnie grono osób oszczędza jących. 

W ciągu stycznia i łutego b. r. PKO wydała 

prawie 154 tysiące nowych książeczek osz- 

czędnościowych, a więc ogólna liczba czyn= 

nych książeczek wynosiła na dzień 28 lute- 

go b. r. przeszło 3.044.000, W ten sposób pra 

wie co 11 mieszkaniec Polski posiada ksią 

żeczkę PKO. 

Każdego więc dnia zwiększa się liczba 

sób, które rozumieją, że oszczędzanie jest jed 

mym z niezbędnych elementów osiągnięcia 

własnego dobrobytu, zwiększają się również 

kapitały, przy pomocy których powstają no 

we warsztaty pracy, zatrudniające coraz wię 

cej sił roboczych. 

  

   
   

          
      
      
     

W długie zimowe wieczory 
książki z 

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

OSTATNIE NOWOŚCI — klasyczne 
literatura szkolna — naukowa. 

Czynna od 11 do 19 godz. 

Abonament miesięczny — 1 zł 50 gr. 

Kaucja 3 zł. 

Wysyłka na prowincję. 

  

   

Bopierajcie pierwszą w Kraju Społ 

dzielnię Przeciwgruźliczą w powiecie   wileńsko-trockim 

Dramatyczna walka policjanta 
z dwukrotnym zbiegiem z więzienia 

Bolesław Wołejszo uchodził za króla 

włamywaczy wileńskich, Policja miała 

często z nim do czynienia. Przed rokiem 

jednak został on aresztowany i jako nie- 

poprawny recydywista skazany na 5 lat 

więzienia oraz na 5-lefnie osadzenie w 
Koronowie po odbyciu kary. 

Wołejszo nie miał jednak zamiaru 

„mamować” 10 lat życia i zainicjował 

z więzienia na Łukiszkach zuchwałą uciecz 

kę. Wydostał się na dach jednego z pa- 

wiłonów więziennych, pod  obstrzałem 

skoczył na ziemię i zdołał zbiec. Po diuž- 

KRONIKA 
— Walne zebranie PZPT. 20 marca rb. 

o godz. 10 w sali rodziny urzędniczej w 

Brześciu n-Bug. przy ul. Pułaskiego 7 od- 

będzie się walne zebranie  Poleskiego 

Związku Popier. Tur. z nasiępującym po- 

rządkiem dziennym: zagajenie i wybór 

prezydium, sprawozdanie ogólne, finanso 

we i komisji rewizyjnej, plan pracy i pre- 

liminarz na rok 1938, wybór 4 nowych 

członków zarządu i komisji rewizyjnej oraz 

wolne wnioski. 
W zebraniu mogą brać udział tylko 

członkowie, którzy uregulowali całkowicie 
należne skłedki. 

— WYLADOWANIE BALONU „HEL“ 
NA POLESIU. Dnia 16 bm. o godz. 19 
w pobliżu wsi Ludwikowo, gm. Osowce, 

pow. drohickiego, wylądował pomyślnie 

polski balon „Hel** z Legionowa z załogą 

składającą się z 3 osób, 3 

Załoga wraz z dostarczonym do st. 

Drohiczyn balonem odjechała do miejsca 

swego postoju. 
— CZĘŚCIOWE WSTRZYMANIE KON- 

TYGENTU WYWOZOWEGO TRZODY Z PO 

LESIA. Aczkolwiek nie spoikano się jesz- 

cze z wypadkami pryszczycy u trzody 
* 

Aaaa AP AAAŁADAAAŁAŁANAAŁAŁAA DAG о‚ 

Teatr m. NA POHULANCE į 

Dziś o godz. 815 wiecz. 

OSTATNIA NOWOŚĆ 
WYYYYYYYTTYYYYYYYTYTYYYYYTYYTYYVYYYYYYTYYY" 

EE ESRT STT MT WARE SPEEDO R ZAZRCONEPRZZE © 

Zła rrzemiana mater 
Zanieczyszczona krew może powodować 

szereg rozmaitych dolegliwości: bóle artrety 

czne, łamanie w kościach, bóle głowy, wzdę 

cia, odbijania, bóle w wątrobie, niesmak w 

ustach, brak apetytu. swędzenie skóry, skłon 

ność do tycia, mdłości, język obłożony. Cho- 

roby złej przemiany materii niszczą orga- 

nizm i przyśpieszają starość. Racjonalną,   zgodną z nautry kuracją jest normowanie 

i przyśpiesza starość 
czynności wątroby i nerek. Dwudziestoletnie 

dcświadczenie wykazało, że w chorobach na 

tle złej przemiany materii, chronicznego za- 

parcia, kamieniach żółciowych, żółtaczce, 

arlretyzmie ma zastosowanie „Cholekinaza ° 

H. Niemojewskiego. Broszury bezpłatnie wy- 

syła laboratorium fizjologiczno - chemiczne 

„Cholekinaza“ H. Niemojewskiego, Warsza- 

wa, Nowy Świat 5 oraz apieki i skł. apteczne. 

szym pościgu złapano go jednak na ul. 

Legionowej i odstawiono do więzienia w 

Grodnie, skąd, po krótkim czasie opryszek 

załniejował wraz z innym znanym włamy- 

waczem i nożownikiem wileńskim, Szklan- 

ką, sensacyjną ucieczkę. Przy pomocy 

dwóch innych więżniów zrobili otwór w 

suficie celi, starannie maskowany podczas 

dnia, wydostali się przez ten otwór na 

strych, na prowizorycznie skręconych 

sznurów opuścił się I znowu zbiegli. 

3 zbiegów złapano, lecz Bolesław Wo- 

łejszo, najgroźniejszy z nich, wymknął 

POLESKA 
chlewnej na Polesiu, to jednak wiadomość 
o epidemii tej dotarła tu już z ziem za- 

| chodnich, wywołując duże zaniepokojenie 
wśród rolników. 

W związku z tym daje się odczuć na 
poleskich rynkach gwałtowna tendencja 
zniżkowa, tym bardziej, że wstrzymano 
część koniyngeniu wywozow2g0 do ziem 
wschodnich. 

— Naprawa mostu kolejowego w Brze- 

ściu. Kolejowy most przejściowy, łączący 

przedmieście Grejewskie z miastem, jest 

częściowo naprawiany, iak że ruch na nim 

w godzinach rannych nie odbywa się, 

Prace przy naprawie potrwają około mie 

siąca a ruch odbywać się będzie przez 

mos! przejazdowy od ul. Unii-Lubelskiej. 

— Zgubiono czy skradziono! Jakub 

Rogoża, mieszkaniec wsi Obrowo, pow. 

kosowskiego, zameldował, że gdy wracał 
furmanką ze Świętej Woli do wsi Obrowo 
zgubił, czy też skradziono mu porifel skó 
rzany z zawartością 1.600 zł gołówki w 
banknotach po 50 zł. 

O kradzież poszkodowany podejrze- 
wa woźnicę Michała Popiejszyca. 

— Pożar. W słodole Grzegorza Kozy 
ry, mieszkańca wsi Zalesie, pow. kobryń- 
skiego, powstał pożar, który przerzucił 
się na sąsiednie zabudowania, niszcząc 

5 słodół i 1 chlew, oraz zbiory polna i na- 
rzędzia rolnicze na szkodę 5 gospodarzy. 
Straty spowodowane pożarem poszkodo- 

wani obłiczają na 3.250 zł. 

— Wybryk pijaków. Przedmieście 
Szpanowicze w Brześciu 15 bm. w godzi- 
nach wieczornych zostało zaalarmowane 
mrożącym krew w żyłach krzykiem. 

Jak się okazało, dwóch nieznanych 
osobników napadło na przechodzącą Ży- 

dówkę z zamiarem uduszenia jej. Na po- 

moc pośpieszyli zaalarmowani mieszkańcy 

Szpanowicz. W czasie zbiegowiska nie- 

znani osobnicy przed przybyciem policji 

zdołali zbiec. Nałeży dodać, iż byli oni 

prawdopodobnie zamroczeni alkoho!em. 

Wypadki napadania na samoine kobiety 

przez płuków często się tem zdarzają.   

się. Przez 4 miesiące grasował on na tere- 

nie wojew. białostockiego i przed 3 mie- 
siącami znowu przybył do Wilna. 

Przyjazd Wołejszy momentalnie odbił 

się na kronice wypadków. Rozbójnicze 
włamanie do spółdzielni „Społem” przy 
zaułku Rossa, w czasie którego został 
dotkliwie pobity nocny dozorca t-wa, wła 
manie do cechu rzeźników, w czasie któ- 
rego rozpruto kasę ogniotrwałą, nieudane 
włamanie do Apteki Miejskiej i do firmy 
Łukuciejewskiego ltd, oto znak jego po- 

bytu. 
Pollcja aczkolwiek dobrze wiedziała, 

że są to sprawki Wołejszy, że Wolejszo 
od 3 miesięcy przebywa w Wilnie, jednak 
nie mogła unieszkodliwiė włamywacza 
Wołejszo sprytnie ukrywał się, przesyłał 

       

    

HOTEL 

„ST. GEORGES" 
w WILNIE 

Pierwszorzędny = Ceny przystępne 
Telefony w pokojach 

  

czele iej bandy stali znany policji włamy- 

go, oraz jego pomocnicy Władysław Ko- 

socka. 

  Nowy 

  
Wczoraj policja w Wilnie zlłkwidowa- 

ła niebezpieczną bandę złodziejską, tzw. 

„skokerėw“, okradających mieszkania. Na 

wacz mieszkaniowy „Aloszka” Łukianow, 
w swoim czasie „bohater” niezwykle zu- 
chwałej ucieczki z więzienia Antokołskie- 

złowski, Janina Skrzypska I Dwejra Wer- 

„ukłony” policji, zaznaczając, że tym ra: 

zem żywcem nie da się wziąć. 

wczoraj rano wywiadowcy wydz. śled 

czego stwierdził, Iż w melinie złodziej< 

skiej przy ullcy Kalwaryjskiej 55 ukrywa 

się jakiś podejrzany osobnik, który po- 

dobny jest do Wołejszy. Istotnie, był to 

on. Włamywacz zorientował się szybko, 

że policja wkracza do jego kryjówki, za- 

стай się za drzwiami, trzymając w ręku 

rewolwer. 

Pierwszy wkroczył do kryjówki wywia- 

dowca Swierk, który spostrzegł przed so- 

bą lufę Mauzera. Nie stracił jednak zimnej 

krwi. Złapawszy w kieszeni elektryczną 

lampkę, przycisnął ją nie wyjmując z kie- 
szeni do brzucha Wołejszy, łapiąc go jed- 

nocześnie za rękę, w której trzymał re- 

wołwer. Wywiązała się walka, która mogła 

silę skończyć tragicznie. Tymczasem z po- 

mocą przyszk innl funkcjonariusze policji 

1 Wołejszo został obezwładniony. 

Jednocześnie policja aresztowała po- 

zostałych członków bandy. 
Wołejszę osadzono w areszcie centrał- 

nym w specjalnie strzeżonej ceł. [<]. 

Banda pod kluczem 
Znaleziono przy nich dowody, z kłó- 

rych wynika, że fo oni właśnie by! | spraw 
cami ostatniej zuchwałej kradzieży z mie 

szkania Muchameda Chodżi Wajsowa. 

W melinie, w której się ukrywali, zna- 

leziono całą kolekcję wytrychów oraz Inne 

narzędzia ich „pracy”. 

Wszystkich członków bandy osadzona 

w więzieniu na Łukiszkach. (<)- 

Nowe gmachy w Gdyni 

  
gmach Urzędu Celnego w porcie gdyńskim.



      
      
          

   

  

    

    

KRONIKA 
WILEŃSKA 

= DYŻURY APTEK: 
ai w B dyżurują następujące 

Sapożnikowa (Zawalna 41); Rodowicza 
(Ostrobramska 4), S-ów Augustowskiego 
(Mickiewicza 10); Narbutta (Św. Jańska 
2) i Zasławskiego (Nowogródzka 89). 

Ponadto stale dyżurują następujące 
apteki: Paka (Antokolska 42); Szantyra 
(Legionów 10) i Zaj $ о- 
A ) i Zajączkowskiego (Witol. 

KT TIESTO SERIO 

Hotel EUROPEJSKI 
W WILNIE Pi Tola o Rdny Ceny przystępne 

ony w pokojach. Winda osobowa 

aka, 

Hotel „Sokołowski: Wilno, Nimiecka , 1, tel. 12-25 į 26-59 Wykwintne pokoje z telefonami. Ceny Przystępne. 

vw 

ы MIEJSKA 
— Budżetowe posiedzenie Rad : 

ly Miej- si. Na 24 bm, wyznaczone zostało ple- 
„ne zwyczajne posiedzenie Rady Miej- 
o Porządek dzienny zawiera 17 pun- 

ów, m. in. projekt preliminarza budże- ego m. Wilna na rok 1938/39. 
Prawdopodobnie Rada w ciągu jedne go posiedzenia nie zdąży rozpatrzyć i PE preliminarza, żę 
— Konferencja elektryfikacyjna i s pra- 

wa hydroelektrowni. Jak się dowiadujemy, 
n. w elektrowni miejskiej pod prze- córa prez. miasta dra Maleszew- 

cna zde się konferencja, poświę + „padnieniom elektryfikacji Wilna. 
s ychać, na konferencji tej ma być wnież sprawą budowy hydro- 

šėlo: IAL W zwiazku Z wyniklymi trudno P ЭК już donosilišmy Fundusz Pracy, Sry Przyznał Wiłnu kredyt na ten cel 
' iona złołych, obecnie w 

inwestycyjne. Wiadomość ła w sferach miejskich wywołała duże zaniepokojenie = Ua и le starania o podwyższenie waka ołowego. Donosiliśmy już, ż ' ciele sklepów mi аЕа żądaniem podwyższ z 

— В, 

na żywiec. Konferencja ; A 
w tej sprawie w Siawoślwie Geode Z 
dała rezultatu, bowiem władze Almas 
cyjne  stanowczo sprzeciwiły się BAŁ 
wyżce. 

Obecnie właściciele sklepów mięsnych 
Ponownie wystąpii z żądaniem podwyż- 
szenia cen. W sprawie tej odbędzie się 
w Starostwie Grodzkim jeszcze jedna kon. 
ferencja, 

Ś.Z.L EG 

MATKI 

LEKARZE 

„HOLENDERSKIE” i 

829. 

= WOJSKOWA 
— Pobór rocznika 1917. W maju 

1 czerwcu rb. odbędzie się pobór rocznike 
1917. Obowiązek stawienia się do poboru 
powinien być wykonany zasadniczo przed 
komisją poborową, właściwą dla gminy, 
w której podlegający sławiennictwu wpi- 
sany zosłał do rejestru poborowych. Po 
borowi przebywający czasowo poza obrę- 
bem powiatu, w którym obowiązani są 
sławić się przed komisją, mogą na swą 

| prośbę, przy istniesiu poważnych okolicz 
ności, uczynić zadość sławieniu się przed 
komisją poborową miejsca ich pobytu. 
Umotywowane prośby mają być wnoszone 

bezpośrednio do starostwa, właściwego 

dla tej gminy, w której poborowy został 
wpisainy do rejestru poborowych. Termin 
składania podań upływa z dniem 1 kwiet- 
nia. 

GOSPODARCZA 

— Wiinu przybyło 20 nowych sklepów. 

Do urzędu przemysłowego masowo na- 
pływają podania o udzielenie zezwolenia 
na otwarcie nowych przedsiębiorstw, prze 
ważnie handlowych. Już w ciągu miesiąca 
bieżącego wydano przeszło 20 zezwoleń 
na uruchomienie nowych: sklepów, są to 
po większej części sklepy galanteryjne 
i spożywcze. Te bowiem branże wykazują 
ostatnio największy ruch. 

W przeciwieństwie do tego samego 
okresu z roku ub, liczba likwidujących się 
przedsiębiorstw jest znikoma. Czynniki 
kompetentne fakt ten tłumaczą ogólną po 
prawą koniukfury gospodarczej oraz wzra 
stającą rentownością handlu. 

— Wymiar podatku lokalowego. Urzędy 
skarbowe rozpoczęły już przygotowania do 
wymiaru podatku lokalnego na okres naj- 
bliższych lat. Dzięki skrupulatnym pracom 
władz skarbowych wymiar ten opiera się na 
bardziej dokładnych danych niż ostatni. 

- Naležy tu zaznaczyć, że odwołanie od wy 
MASĘ podatku lokalnego musi być złożune 
Beniae it 30 od chwili otrzymania nakazu 

— Przedłużenie godzin handlu w tygod- alu przedświątecznym. W związku ze zbliża jącymi się świętami Wielkiej Nocy władze 
administracyjne zezwoliły na przedłużenie godzin handlu w ostatnim tygodniu przed 

a T a NIENIE) 

GASNICE 
„® НИМАХ “ 

„PERKEO* 

PŁYNOWE 

PIANOWE 

TETROWE 

хх 

Główny przedstawiciel 

na Wilno i Nowogródek 

М 1ЕНО 
WILNO     ul. Mickiewicza 24 

ES AI IS 

LUBIĄ 

CENIĄ 

POLECAJĄ 

„OWSIANE” 

  

„KURJER” (4396) 

@ 

świątecznym do godz. 9 wiecz. Specjalne za- 

rządzenia w tej sprawie wydawane nie 

będą. 

» ZEBRANIA i ODCZYTY 
— Zarząd Wileńskiego Towarzystwa О- 

pieki nad Zwierzętami zwołuje doroczne 

walne zebranie. Odbędzie się ono w dniu 26 

marca w Sali Misyjnej (ul. Św. Anny 13) o 
godz. 17 (5 po poł.).. W razie nie przybycia 

cdpowiedniej ilości członków na godz. 17 

zebranie odbędzie się tegoż dnia o godz. 18 

i będzie prawomocne przy wszelkiej ilości 

członków. Wnioski członków wymagające 

uchwały walnego zebrania winny być przed- 

łożcne Zarządowi na 7 dni przed terminem 
walnego zebrania. Sympatycy i goście z gło- 
sem doradczym mile widziani. 

RÓŻNE 
— Podziękowanie. Zarząd Kola Poloni- 

stów Stud. USB wyraża na tym miejscu ser 

deczne podziękowanie wszystkim, którzy by 

li łaskawi dopomóc i wziąć udział w zorga 

nizowaniu cyklu odczytów dla maturzystów 

z literatury polskiej a w szczególności: pro 

jektodawcy panu profesorowi Manfredowi 

Kridłowi oraz pozostałym prelegentom: pa 

mu profesorowi Konradowi Górskiemu. p 

mgr. Wandzie Achrem-Achremowiczowej, p. 

mgr. Helenie Obiezierskiej, p. mgr. Irenie Sła 

wińskiej, p. mgr. Eugenii Kraszowskiej byłe 

mu prezesowi Koła księdzu Wacławowi Ma- 

lewskiemu T. J., p. mgr. Czesławowi Zgorzel 

skiemu oraz p. mgr. Leonowi Sienkiewicza 

U REWIA LILIPUTÓW W WILNIE. 
Dziś 3 przedstawienia najmniejszych lu- 

dzi świata w sali b. Konserwatorium (ul. 

Końska 1). Program, który każdy winien o- 

bejrzeć. Początek o godz. 4.30, 6,30 i 9 wie- 
czorem. Bilety w cenie od 54 gr do 2 zł. 

Szatnie nie obowiązuje. 

NADESŁANF 

— Mostek cielęcy. Proporcje: */; kg mo- 
stku cielęcego, ? łyżki masła, 2 łyżki mąki, 

szczypta soli i cukru, sok z cytryny, MAG 
Giego przyprawa» pół szklanki śmietany, 
żółtko. Mostek podzielić na kawałki, posolić 
i gotować do miękkości. Z masła i mąki 

przyrządzić jasną zasmażkę, rozprowadzić 

przecedzonym rosołem, dodać do smaku 

szczyptę soli, cukru i soku z cytryny. W 

końcu dodać śmietanę rozbitą z żółtkiem i 
nieco MAGGlego przyprawy. Podać z ryżem 
ugotowanym na sypko. 

ZE + DNR Kr | 

  

WARTOŚCIOWYM PRZEDMIOTEM 

na całe życie jest nowoczesna cicho szyjąca 

maszyna do szycia, haftu, endlu, mereżkowa 

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

Polski Dom Handłowy KRYSZER 

Kraków, Zwierzyniecka 6 Wydz. 12. 
Żądaicie cenników darmol   

9 

Kownacki, Łochtin i $wierzewski 
zwolnieni z Berezy Kartuskiej 

WARSZAWA, (Pat). Dnia 19 mar- 
ca rb. na skutek zarządzenia władz 
zwolnieni zostali z miejsca odosob- 

  

PODZIĘKOWANIE 
Szan. Panu Dr. Chirurg. Sergiuszowi Małafiejewowi 

w szczególności, oraz całemu zespołowi lekarzy i persone- 
lowi pomocniczemu w Klinice Litewskiej w Wilnie, tą drogą 
składam serdeczne podziękowanie za dokonaną ciężką ope- 
rację i troskliwą opiekę podczas mojej choroby od dnia 12 
lutego do 5 marca 1938 r. 

Framciszka Skrzyyńska 
pracowniczka „Kurjera Wileńskiego" 

  

Wielkie zebranie OZN 
w Lidzie 

Obóz Zjednoczenia Narodowego zawia- 

damia i wzywa wszystkich swoich członków 

i sympatyków, organizacje które zgłosiły ak 

ces do OZN oraz ogół obywateli do wzięcia 

udziału w Wielkim Zebraniu, jakie zwołuje 

wr niedzielę dnia 20 bm. o godz. 13 w sali 

kina „Era* z okazji ostainich dziejowych 

wypadków politycznych i dla zadokumento- 

waria swych gorących uczuć dla Naczelne- 

go Wodza Armii i Narodu Marszałka Edwar 

da Śmigłego Rydza. 
PREZYDIUM OBWODU 

I ODDZIAŁU W LIDZIE 

UWAGA: Przewidziane na tenże dzień 

zebranie w sali Magistratu lidzkiego zostaje 

niniejszym odwołane. Wobec wołnego wstę- 

pu na zebranie w kinie „Era* osobne zapro- 

szenia wysyłane nie będą. 

RADIO 
NIEDZIELA, dnia 20 marca 1938 r. 

8.00 Pieśń por. 8.05 Dziennik; 8.15 Gazet 

ka rolnicza; 8.30 Informacje dla Ziem półn.- 

Wschodnich; 8.40 Muzyka por. 9.00 Transm. 

nabożeństwa; 10.30 Utwory Bacha i Hand- 

ia: 11.22 Błękitne miecze — przechadzka po 

Państw. Manufakt. Saskiej Porcełany; 11.57 

Sygnał czasu; 12.03 Poranek symf. w wyk. 

Wileńskiej Ork. Symf. pod dyr. T. Kiesewet- 

tera; 13.00 „Życie literackie Wilna" — felie- 

+„n Jerzego Baniewskiego; 13.10 „Legenda 

o Janie i Cecylii* — z pow. E. Orzeszkowej 

„Nad Niemnem“; 13.30 Muzyka obiad. 14.45 

Audycja dla wsi; 15.45 „Jak na Świętego 

Grzegorza poszła Wisła do morza”; 16.05 

Arie operowe w wyk. Sergiusza Benoni'ego: 

18.25 Pieśni szkockie L. V. Beethovena; 16.45 

Podwieczorek przy mikrofonie; 17.50 Chwila 

Biura Studiów; 18.00 D. c. podwieczorku; 

1850 „Pokusa* — słuchow. Z. Marynow- 

tk'ego; 19.35 „A jednak każden sen swoja 

znaczenia ma* — wieczorynka w wyk. ze- 

spcłu „Kaskada”*; 20.30 Program na poniedz. 

20.*5 Wil. wiad. sport. 20.40 Przegląd polit. 

20.50 Dziennik wiecz. 21.00 Wiadomości spor 

towe; 21.15 „Ta—joj* — „Nowa wiosna* — 

wesoła audycja; 22.00 Recital fortepianowy 

Pierre Maillard Varger; 22,35 Muzyka bale- 

towa; 22.50 Ostat. wiad. dzienn. wiecz. Prze- 

gląd prasy. Kom. meteor. 23.00 Koncert ży- 
rzeń; 23.30 Zakończenie. 

TEATR I MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. 

— Dziś, w niedzielę dnia 20 marca — trzy 

przedstawienia: 

© godz. 12 w poł. PORANEK—KONCER TY 
SYMFONICZNY. Wykonawcy: Irena Dubis. 

%а (skrzypce), Tomasz Kiesewetter (dyrek- 

cja), Orkiestra Symfoniczna. Ceny miejsce 

propagandowe. 

O godz. 4.15 — miła i zabawna komedia 

współczesna Bus Feketego p. t. „Jan“ — po 

cenach propagandowych. 

— Wieczorem 0 godz. 8.15 — ujrzymy po 

taz ostatni świetną komedię współczesną w 

4 aktach Edwarda Bourdet'a p. t. „Ostatnia 

nowość”, 

— Premiera w Teatrze na Pohulance. We 

wtorek dnia 22 marca o godz. 8.15 w'ecz. 

odbędzie się premiera komedii w 5 aktacl 

Fr. Molnara „Wielka miłość”, Jednocześnie 

będzie to jubileusz 20-letniej pracy scen:cz 

nej Klemensa Puchniewskiego. 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA”. 

— Tydzień cen propagandowych. Dziś o 

godz. 8 m. 15 wieczorem po cenach propa 

gandowych opera komiczna Verney'a „Trzej 

Muszkieterowie*. 

— „Rose Marie* jako popołudniówka. — 

Dziś o godz. 4 m. 15 wielkie widowisko ope 

retkowe Rose Marie.. 

Uwaga dzieci! Dziś o godz. 12 w połud 

nie po raz ostatni „Kapryśna królewna i za 

ezarówany królewicz*. Będzie to ostatmie 

przedstawienie Teatru dla dzieci przed świę 

tami. Ceny specjałnie niskie. Wycieczki i 

szkoły korzystają z ulg. 

„Faust* w Lutni. Jedyny występ znakomi 

tych śpiewaków: Lorme, Gołąbiowskiego Dol 

n'ckiego i Wragi odbędzie się w sobotę dnia 

25 bm. w operze Gounoda „Faust”. 

— „Król Włóczęgów*. Reżyser Wyrwicz 

Wichrowski przystąpił do prób sceniczny:1 

s'ntacyjnej operetki Frimla „Król włóczę- 

pów, 

nienia w Berezie Kartuskiej Piotr Ko- 
wnacki, Stefan Łochtin i Witold Świe 

rzewski. 

  

В © 

г[ту;шуст]еще/л 
Norweski Tran Leczniczy jest w |. 
tak znacznym stopniu pozbawiony 
smaku i zapachu, że dzieci chętnie 
go przyjmują. Codzienna nawet 
mała dawka tranu leczniczego, 
podawana regularnie dzieciom 
rano i wieczorem przyzwyczaja 

je do tranu, który stano- 
, wi naturalny czysty lek, 
azarazem znakomity śro- 
dek odżywczy. Norweski 
Tran Leczniczy wzmac- 
nia i krzepi organizm 

dziecka i chroni przed krzywicą. 

NORWESKI TRAN LECZNICZY 
słynie na całym świecie     
  

® 

  

Pół darmo: 

  

Z powodu kryzysu oddajemy 5 cennych 
książek tylko za zł 3.85. Oto one: 1) Adwo- 
kat i doradca domowy. Wzory odwołań po 
datkowych, skarg sądowych, podań do władz 
: urzędów. Sprawy egzekucyjne, majątkowe, 
eksmisyjne, rolne, budowlane, spadkowe, 
wekslowe, kredytowe, wojskowe, małżeńskie: 
Wzory umów dzierżawnych, ofert, podań 
o pracę itp. 2) Nowy sekretarz dla wszyst- 
kieh. Wzory listów prywatnych, ofert, po- 
dań itp. 3) Lekarz domowy. Wielki zbiór 
recept i przepisów na różne choroby i do= 
łegliwości. 4) Tania kuchnia na ciężkie 
czasy. Setki cennych przepisów. 5) Dr. Ost- 
rowski: „Idealny środek zapobiegania ciąży*, 
Z ilustracjami. Nowe wydanie 1937 rokult 
Cały komplet tylko zł 3.85. Płaci się przy 
odbiorze. 

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

  

Pianina, fortepiany 
i fisharmonie 

nowe i okazyjne pierwszo 
rzędnych krajowych i zagra 
nicznych fabryk sprzedaje 

na raty — H. ABELOW 
Wilno, Niemiecka 22 

(wejście z ulicy) 

    

Sensacyjna nowość!!ł 
Nowoczesny browning-automat z bezpie- 

cznikiem typu 6-cio mm. Wyrzuca automaty. 
cznie wystrzelone łuski. Huk strzału pioru- 
nujący! Najskuteczniejsza obrona przed na- 
padem, kradzieżą! Wykonanie luksusowe. Ce 
na automatu tylko zł 6,90, 2 sztuki zł 13,50. 
Setka naboi metalowych zł. 3. Karta na broń 
wymagana. Wysyła się pocztą. — Firma   chrześcijańska. — Adresujcie: Z. Dąbrowski, 
Warszawa I, skrzynka 703. N. Świat 21/c, 

  

   

            

      

  
:
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Sala b. KONSERWATORIUM (Końska 1) 

"owa REWIA LILIPU TÓW 1 codziennie 

»tTa mała banda pięknie gra pocą o godz. 40,630 Początek o godz. 4.30, 6.30 
i 9ej wiecz. Bilety od 54 gr. do 2 zł. Szatnia nie obowiązuje. 

  

JUTRO korona twórczości ulubionej gwiazdy 
ekranu europejskiego 

Danielle DARRIEUX 
w filmie odznaczonym nagrodą, w któ:ym stwo- 
rzyła znakomitą i wzruszającą kreację 

ZAWINIŁAM 
Motto: Wychowała ją ulica. 

Była samotna... w nędzy... bez ratunku. . 
Uciekła przed namiętnością brutalnych mężczyzn.. 
Zdana na pastwę wicy nie chciała się sprzedać... 
Wybrała oszustwo... 

  
  

Początek o godz. 12-ej. 
Nieodwołalnie tylko dziś Kobiety nad 

przepaścią 
W rol. gł.: Stępowski, Nora Ney, Bogda, Brodzisz i in. 

mn Jutro premiera: „„ZAWIWIŁAAMS czamam 

Z
B
Y
 

  

Chrześcijańskie kino Tajemnicę po'ęai i czaru Japonii odsłania przed nami film 

ŚWIATOWIO | (ŚÓRKA SAMURAJA 
Film wyjątkowy i wysoce aktualny. — W roli głównej niezrównany Sessue Hayakawa 
Nadprogram: ATRAKCJE Początek seansów o godz. 5—7—9. W niedz. od godz. 3-ej 

Kto MARS | Ramon Novarro 
powraca na ekran w najnowszym filmie produkcji 1938—39 r. p. t. * 

„SZEJK“ 
Piękny nadprogram kolorowy 

Początek o godz. 2ej 

Bożyszcze kobiet 

Dziś. Polska komedia muzyczna psałna werwy, do- 
DGNISKO wcipu i niefrasobliwego humoru p. t. 

„DWA DNI WRAJU" 
W rolach głównych: Bodo, Fertner, Sielarskki | ini 
Nadprogram: UROZMAICONE DODATKI. Pocz. seans. o 4-€j, w niedz. i św. o 2-ej. 

Książki za hezcem 
DRUGI katalog ksiażek po cenach zniżonych „Wiosna 1938'* 
wysyła darmo Dom Książki Polskiej, Warszawa, Plac 3-ch Krzyży 8 

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

    

  

  

Najkorzvstn'ej i najtaniej kupujemy w firmie chrześcijańskiej 

„Bławać Kresowy* 
Iwie k/Lidy — Stara Hala 15     
  

  

Swój do swego! 

Nowootwarty chrześcijański 

SKLEP BŁAWATUW 
Marka Walkowskiego — Baranowicze, ul. Szosowa 50 

(vis-a-yis bloku oficerskiego) 

Swój do swego! 

POLECA: 

Materiały damskie na płaszcze, komplety, kostiumy i sukienki. 
Materiały wojskowe na mundury, płaszcze i peleryny. 
Materiały męskie na ubrania, płaszcze i spodnie. 
Materiały na bieliznę i pościele: płótna, batysty, inlety, ręczniki, zasłony do 

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

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

Z poważaniem Marek Walkowski. 

    

  

UWASIONA "iz m szen „SNOP” Baranowicze, ul. Senatorska 23 
  

  

NAJLEPSZE ZDJĘCIA 
FOTOGRAFICZNE 

wykonuje — znany 

ZAKŁAD FOTOGRAFICZNY 

„FANTAZJA” 

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, 

„KURIER“ (4396) 

Dezerterem z pola obowiązku 
obywatelskiego jest ten, kto uchyla się 
od ofiary na Pomoc Zimową 
Konto P. K. O. 70.200 Pomoc Zimowa 

GTE 

CASINO | 
Film, który wzruszy mi- 
liony serc ojców, ma- 
tek i dzieci 

  

Dziś początek o godz. 2-ej. Biłety honorowe nieważne 

GRZECH ie 
Nadprogram: DODATKI 

  

Dzieje kobiety, która musiała całym życiem okupić jeden błą 1. 

Ostatni dzień, Początek o godz. 2-ej : 

Dziś. Franciszka GAAL, Fredric MARCH 
HELIOS i Akim Tam row w gigant. filmie realiz. CECIL B. de MILLE'a 

„о й& ©) ВЕ $ АЙЕ ” 
Nadprogram: Atrakcje i aktualności. 

Wśród tys'ąca miłostek nie znalazł prawdziwej miłości, aż przyszła sama... nieproszofa 

„u. MASKARADA wie.kich 

Luiza Rainer i William Powell. Jutro w kinie ИЕ Н л@) $ 

gwiazd 

Teatr-Rewia MAUI-PRO©-Q UO (u. Ludwisarska 4. Tel. 26-87) 
Dziś ostatni dzień Rewii p.t. „PUBLICZNOŚĆ MA GŁOS". Z powodu wieikiego powodze- 
nia został prolonqowany zespół Cyganów (10 osób). Na czele zespołu piękna księżniczka 
Helena, córka króla Kwieka, który pokaże wesele cygańskie sprzed 300 lat. Oprócz tego 

zespół artystyczny w całkowicie nowym bogatym programie. Szczegóły w afiszach, 
Od poniedziałku 21 marca — nadprogram: wystąpi chór Juranda. 

    Baranowicze, Szeptyckiego 49 
  

Sygnatura: 263/36. 

Obwieszczenie 
O LICYTACJI NIERUCROMOŚCI. 

Komornik Sądu Grodzkiego w Lidzie 2-g0 
rewiru Piotr Kozłowski mający kancelarię w 
Lidzie, ul. Piłsudskiego Nr 3 na podstawie 

art. 676 i 679 K. P. C. podaje do publicznej 
wisdomości, że dnia 28 maja 1938 r. o godz. 
10 w Sądzie Grodzkim w Lidzkim odbędzie 
się sprzedaż w drodze publicznego przetargu 
prawa należącego do dłużników Mikołaja Ko 
rotkiego 3/4 i Zofii Korotkiej 1/7 części nie- 
ruchomości w postaci placu położengo w 
Lidzie przy ul. Mało-Dworcowej Nr 8 z do- 
mem mieszkalnym drewnianym szopą z de 
sek oraz składu krytych gontami, szczegóło 

wo opisanych w opisie z dnia 25 sierpnia 
1936 r. Nieruchomość powyższa urządzonej 
księgi hipotecznej nie posiada. 

Nieruchomość oszacowana została na su 
me zł. 6000, cena wywołania wynosi zł. 4.500. 

Przystępujący do przetargu obowiązany 
jest złożyć rękojmię w wysokości zł. 600. 

Rękojmię należy złożyć w gotowiźnie al- 
bo w takich papierach wartościowych bądź 
książeczkach wkładowych instytucyj, w któ- 
rych wolno umieszczać fundusze małoletnich 
Papiery wartościowe przyjęte będą w war- 
tcšci trzech czwartych części ceny giełdo 
wej. 

Przy licytacji będą zachowane ustawowe 
warunki licytacyjne, o ile dodatkowym pub 
licznym obwieszczeniem nie będą podane 0 
wiadomości warunki odmienne. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszko- 
dą do licytacji i przysądzenia własności na 
rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby 
'e przed rozpoczęciem przetargu nie złożą 
dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie 
nieruchomości lub jej części od egzekucji 
iże uzyskały postanowienie właściwego sądu 
nakazujące zawieszenie egzekucji. 

W ciągu ostatnich dwóch tygodni przed 
licytacją wolno .oglądać nieruchomość w 
dni powszednie od godziny 8 do 18-ej, akta 
postępowania egzekucyjnego można przeglą- 
dać w sądzie grodzkim w Lidzie przy ul. 17 
Kwietnia Nr 14. 

Dnia, 14 marca 1938 r. 
Komornik (—) Kozłowski 

Urząd Wojewódzki Nowogródzki 

ogłasza 

przetarg publiczny 
na dostawę sosnowych materiałów drzew- 

nych do budowy mostu na rz. Niemnie pod 
Zbójskiem: 

1) 925 m* materiału okrągłego o grub. 
ou 20 do 30 cm. 

2) 385 m* materiału okrągłego © grub. od 
30 do 40 cm. 

      

3) 415 m? brusow (dyli) obrzynanych 0“ 

grub. 6—12 cm. ° 4) 185 m? kantėwki różnych wymiarów. 

Przetarg odbędzie się dnia 28 marca 1938 
reku o godzinie 11. Bliższe szczegóły są u- 
mieszczone w Monitórze Polskim z dnia 15 marca r. b. Nr 60 oraz na tablicy ogłoszeń 
w Urzedzie Woiewódzkim w Nowogródku. 

r % Za Wojewodę 
(Inż. Józef Amon) 

Naczelnik Wydziału. 

BIURO OGŁOSZEŃ | 
J.KARLIN 
Wilno, Niemiecka 35, tel. 605 

OGLOSZENIA 
DO WSZYSTKICH PISM 

DOGODNE WARUNKI 

ZSEE ZYC WOZY TOK CALY 

  

  

Zmiana opakowania 
proszków z kogutkiem 

Niniejszym zawiadamiamy, Sz. Odbiorców 

proszków „Migrene - Nerwosin* z KOGUT- 

KIEM“, že chcąc Im dać takowe w wykona- 

viu najbardziej higienicznym, bez dotyku rąk 

ludzkich, a całkowicie wykonanym — те- 

ckanicznie, STO PNIOW O wprowadzamy 

proszki te w nowym opakowaniu w toreb- 

kach higienicznych. 

Obecnie znajdują się w sprzedaży prosz- 

k. z KOGUTKIEM w dotychczasowym opa- 

kcwaniu i NOWE W TOREBKACH. 

Uprzejmie prosimy o odnoszenie się z 

ZUPEŁNYM ZAUFANIEM do nowego opa- 

kcwania (W TOREBKACH), gdyż skład pro- 

szków NIE ULEGŁ ZMIANIE. Po zużyciu 

starego opakowania proszki „Migreno-Ner- 

wosin* z KOGUTKIEM będą wytwarzane 

TYLKO w higienicznych TOREBKACH. 

Mokotowska Fabr. Chem.-Farm. 

Adolf Gąsecki i Synowie S. A. 

w. Warszawie. 

EEK NETTO TSS OZPEREOCZEL TRACA 

AAAAAAAb 

LEKARZE 
VVVVYVYVYVYVYVYVYVYVYS 

DOKTOR MED. 

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

        

DOKTOR MED. 

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

od 8—1 i od 3-7. 

  

DOKTOR 

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

9—1 I od 3 

  

  

DOKTOR MEL. 

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

Zamkowa 3 m. 9. 

  

DOKTÓR 

M. Fejgenberg 
8 UROLOG 

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

tel. 27-90. Ordynuje od 4—7. 

DOKTÓR 

Wolfson 
ChoroŁy skórne, weneryczne i moczo - 

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

  

DR. MEDYCYNY 

stefan Bagiński 
ul. Płsudskiego Nr 1, tel. 8-81. 

przyjmuje od 4 do 7. 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAASAAAAAAAAAAAAAAAAAMAAI 

AKUSZERKI 
TWYYYYYYTYYYYYYYYVYYYYVYYYYVVYYYYVVYVVYYTYYV 

AKUSZERKA 

Maria Laknerowa 
przyjmuje od godz. $ ranu do godz. 7 wiecz 
— ul. Jakuba Jasińskiego 1a—3, róg ul. 

8-gv Maja obok Sądu. 

  
PRZY 5 

BÓLACH 
” peumatycznych, artretycznych” 

ś inerwo. ólach ron dy 
= letki Togal.Togal z. się, 

w dawkach po 2 tabletki 3lub 8 
= krazy dziennie. Togaljest £ 
a dobrym środkiem prze: 

tiwbólo - przynosi 
ulgę w cierpieniach:* 

      
        
    

     

      

    

      

   

EE. oj,   

„AMAALAAAAAASAAAAA AAA AAA 

Handel i Przemys! 
NASIONA INSPEKTOWE oraz KAKBO- 

LINĘ SADOWNICZĄ do opryskiwania drzew 
owocowych poleca W. WELER, Wilno, 
Sadowa 8, tel. 10-57, Zawalna 18, tel. 19-51 

    

MAAAAAAAAAAADAAAAAADAAAAAAAAAAAAAAAŁANAAA 

"WYYYYYYYYYYYYY 
BUDOWLANA DZIAŁKA ZIEMI w g unj 

cack miasteczka, przylegająca do toru kole- 
jowego i rampy stacji Soły o obszarze około 
45 ha (w tym 3,5 ha lasu) tano do sprze- 
dania. 

Dowiedzieć 
„Działka ziemi”. 

  

się w Administracji pod 

  

DZIAŁKI BUDOWLANE do sprzedania 
przy ul. Góra Bouffałowa 17. Informacje: ul 
Piłsudskiego 9c—3 Jacewicz tel. 13-11. 

  

SPRZEDAJE SIĘ dom w dobrym stanie 
niedrogo. Rozm. 12 m. dł. i 9 m. szer. na 
rozbiórkę lub z placem. Nowa Wilejka, uł. 
Wileńska 4. Fryzjer Władysław. 
  

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

dele, opony 19X25. Dogodne warunki. 
Warszawska Spółką Motocyklowa, Warsza- 
wa, Królewska 27. 

  

  

MOTOCYKLE światowej sławy Victoria 
Najnowsze modele nadeszły. Długotermino- 
wy kredyt. Warszawska Spółka Motocyklo- 
wa. Warszawa, Królewska 27. 
  

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

WINOROŚLE owocujące wyhodowane na 
wszystkie gleby, sadzonka dwuletnia 1,25, 
morele 2 złote, inne drzewka. Sprzedawcy 
poszukiwani. Czesław Zakrzewski, Warsza 
wa, Marszałkowska 79. 

OKALE 
MIESZKANIE 3 pokoje z kuchnią, ze 

wszystkimi wygodami do wynajęcia uł. Ta- 
tarska 20, dowiedzieć się u dozorcy. 

  

L 

  

SKLEP z miezkaniem. Wszelkie wygody 
do wynajęcia, ul. J. Jasińskiego 16. Informa: 
cje na miejscu. 

  

POTRZEBNY POKÓJ z wygodami w śród 
mieściu. Oferty do „K. W.“. 

  

MIESZKANIE: 6 pokojowe z wszelkiemi 
wygodami z centralnym ogrzewaniem do wy 
najęcia. Gdańska 6. 

AAAAAAI 

Nauka i Wychowanie 
SAMOUCZKI „ARGUS“ angielskie, fran- 

cuskie, niemieckie, wloskie, oparte na slyn- 

rej metodzie Ansona, zapevniają najszybsze 
pestępy. — Prospekty wysyła Księgarnie 
L'ngwistyczna, Kraków, Szzwska 17. 

    

ŁAAAŁAŁAAAAŁAŁA, 

PRACA 
"vyv"-TY*YYYYTTYYYYWYYYTY" 

FURMAN—WOŹNICA z dobrymi świadec 
twami poszukuje pracy ой 1 kwietnia. Wil- 
no, Graniczna 38. 

POSZUKUJĘ posady zarządza jącczo, wcź 
nego, bile itp., mogę złoż ucję. Ofer- 
ty pod „Z. K.* do administracji. 

      

     

  

KONKURENCYJNY Dom Wysyłkowy kos, 

manufaktury i galanterii, poszukuje agentów 

chrześcijan do sprzedaży po wsiach. Łódź, 

skrytka 338. 

ABSOLWENTKA Szkoły Handłowej szu- 
ka posady, kreślarki, maszynistki, bibliote- 
karki itp. Oferty: ,,Ślązaczka* do Oddz. Re- 
dakcji „Kurier Wileńsko Nowogródzki* w 
Baranowiczach. 

о 2 
‚ YvYvvvvY 

„KREM REGENERACYJNY* niezastąpiony 
kosmetyk dla Pań i Panów, usuwa egzemę, 
piegi i wszelkie niedomagania cery i skóry. 

Laboratorium Magistra Grabowskiego, War- 
szawa, Al. 3 M 

  

    

UNIEWAŻNIA SIĘ zgubioną koncesję 
Nr 17, wydaną przez Województwo Nowo- 
gródzkie na imię właścicieli browarów lidz- 
K'ch S-cy J. Papirmajstra i B-ci M. i S. Pup 
ko, upowažniającą do zarobkowego przewo 
zu towarów ciężarówką.   

  

    

    
    

  

    
      
     

    
   

    

  

REDAKCJA i ADMINISTRACJA 

Ronto P.K.O. 700.312, Konto rozrach. 1, Wilno 1 
Centrala: Wilno, al. Biskopa 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. 

Lida, ul. Górniańska 8, 

Pińsk, Dominikańska 40. 

Wołkowysk — Brzeska 9/1. 
  

Wydawnictwo „Kurjer Wileński" Sp. z o. 0, * 

Oddziały: Nowogródek, ul, Bazyliańska 35, tel. 169; 
tel. 166, Baranowicze, 

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

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

Druk. „Znicz*, Wi (AK 

CENA PRENUMERATY miesięcznie: 
z odnoszeniem do domu w kraju — 

3 zł, za granicą 6 zł., z odbiorem w 

administracji zł. 2.50, na wsi, w miej- 
scowościach, gdzie niema urzędu po- 

cztowego ani agencji zł. 2.50. 

     
     

       
    
   

    

   

       
    
   

    

      

    

   
(Bisk. Bandurskiego 4, tel, 3-40, 

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem 75 gr., w tekšcie.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 tabelarycze 
ne 500/,, 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. Józef Onusajtis


