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Niekonsekwencje ale nie min. Becka 
Do dnia 14 marca b. r. to jest do 

incydentu w Marcinkańcach  stosu- 
nek „Słowa* do polskiej polityki za- 
granicznej i jej kierownika był pozy- 
tywny. Jedyny wyjątek 
krytyka uznania przez Polskę anek- 
:ji Abisynii. Poza tym min. Beck był 
bodaj tym jedynym ministrem w o- 
bccnym rządzie, którego „Slowo“ 
nie atakowało. 

Tym dziwniejsza jest zmiana, któ- 
rą zaobserwowaliśmy w ciągu ostat- 
u'ch 11 dni. Naszej polityce zagrani- 
cznej ze szczególnym uwzględnie- 
niem stosunków polsko - litewskich 
w tym czasie „Słowo  poświęciło 
Aż 9 — artykułów wstępnych. 13 b. 
m. „Polska winna mieć rekompensa- 
lę za dokonanie Anschlussu*; 14 b. 
m. „Żądamy normalizacji stosun- 
nów polsko - litewskich jako rekom 
pensaty za dokonanie Anschlussu*; 
15 b. m. „Dyskonto Anschlussu*; 16 

. m. „Dwa łata katastrofy"; 17 bm. 
„Czekamy na działania rządu*; 20 b 
m. „W kilka godzin po przyjęciu ulti 
matum**; 22 bm. „Kwestie, które min. 
Beck będzie musiał wyjaśnić”; 23 b 
ta. „Wojskowa wygrana, dyplomaty- 
czna przegrana" i 24 bm. „O gest w 
polityce litewskiej”. 

Artykuły te zawierają albo nauki 
pouczenia. jak min. Beck powinien 

postąpić. albo otwartą krytykę. Sytu 
Acja w tym czasie zmieniała się błvs- 
Kawicznie tak, że na niektóre ze 

stanowiła | 

'ło przedwczesne i 

  swych artykułów p. Cat Już nazajutrz btrzymywał odpowiedzi i to-nie-w ja- 
     

Płk. Szkirpa otrzymał ofca!ną nominację 

kimś artykule dziennikarskim czy oś 
wiadczeniu ale wprost via facti. 
Np. artykuł p. t. „Czekamy na działa- 
nia rządu* ukazał się prawie jed- 
nocześnie z wysłaniem przez Polskę 
ultimatum, tylko żeśmy się o tym fa 
kcie dowiedzieli o dzień później. 

„Słowo* na skutek tego zaniemó- 
wiło ze zdziwienia na dwa dni. Oka- 
zało się bowiem, że obawy i posądza- 
uje naszego Rządu o bezczynność by 

nieuzasadnione. 
Min. Beck zdążył aż nadto na czar 
przyjechać z Włoch 'do Polski, aby 
zebrać dojrzały owoc swej dyplo- 
macji. 

Ultimatum zostało przyjęte. Od 
szczerze uradowanych z tego głosów 
innych pism codzienńych znowu naj- 
bardziej nieoczekiwanie odbija głos 
„Slowa“. Stawia ono min. Beckowi 
zarzut niekonsekwencji, zwala nań 
cały ciężar odpowiedzialności za po- 
litykę władz administracyjnych w 
stosunku do mniejszości * litewskiej 
na Wileńszczyźnie, określa żądania 
polskiego uliimatum jako niewystar- 
czające, a unormowanie. stosunków 

polsko - litewskich określa wręcz ja- 
Ko -.przegraną dvplomatyczną*. 

Robi to wszystko wrażenie bardzo 
niemiłego zerzytu. mąci .słuszną ra- 
dość z powodu nawiązania stosunków 
dyplomatycznych 2 Litwą, może się 
odbić ujemnie na nastrojach ugodo- 
wych w ogóle i dalsze zbliżenie pol- 
sko-Įštewskie utrudnić — ale mniejsza 
a-to. Moglibyśmy. nawet. wybaczyć. p. 

Państwowe biuro informacyjne dla prasy 

RYGA, (Pat). Litewska agencja ! 
telegraficzna donosi oficjalnie o no- 
minacji p. Szkirpy do Warszawy. 

W uzupełnieniu wczorajszej wia 
ūomošei o utworzeniu biura informa 
cyjnego do prasy LTA dodaje, 
Że biuro to utworzone będzie przy 
prezydium Rady Ministrów i podle- 
gać mu będą radio oraz redakcja we- 
wnętrzna Elty. 

Po mowie min. Becka 
RYGA (Pat). Donoszą z Kowna, |. 

że deklaracja Ministra Spr: Zagr. Be- 
cka, wygłoszona w Senacie oceniana 
Jest w politycznych kołach kowień- 
skich dodatnio, jako sprzyjająca z 
powodu swego spokojnego i rzeczo- 
wego tonu rozpoczynającym się obe- 
enie rozmowom. 
w Pecjalnie podkrešlają ustęp mo- 
tewskai ST, dotyczący polityki li- 

"<lej, twierdząc, że polityka ta   była zawsze niezależna. 

  

Poseł płk. Szkirpa. 

Poseł Charwat u Pana Prezydenta R. P. 
WARSZĄWA, (Pat). Pan Prezy- 

dent R. P. podpisał nominację do- 

tychczasowego posła R. P. w Rydze 

p. Franciszka Charwata na posła R. 

P. w Kownie.   WARSZAWA, (Pat). Pan Prezy- 

dent R. P. przyjął dn. 23 bm. w Spale uowomianowanego posła R. P. w Ko- w > P. Charwata, 
os. Charwat przyjęty był nastę- pnie przez Marszałka Śmięego Ry- dza oraż przez prezesa Rady Minis- trów gen. Sławoją Składkowskiego. 

Współpracownicy posła Charwata w Kownie 
WARSZAWA, (Pat). Pierwszym 

sekretarzem poselstwa R. P. w Kow- 
n'e został mianowany p. Maciej Za-   

łęski, kierownik referatu w M. б 
Attache poselstwa został miano- 

wany p. Sławomir Dziarczykowski. 

Radca Kłopotowki składa wizyty w Kownie 
RYGA, (Pat). Donoszą z Kowna, | 

że dziś przed południem radca Kło- | 
potowski złożył oficjalne wizyty w 
litewskim M. S. Z. 

Przedstawiciel „Lotu” 
wyjechał pertraktować z Litwinami 
WARSZAWAA, (Pat). W związku 

£ rozpoczynającymi się W dniu 25 b. 

m. rokowaniami w Augustowie, Wy- 

jechała w dniu dzisiejszym do Augu- 
Stowa delegacja departamentu lotni- 

R: 

ctwa cywilnego i polskich linii lotni- 
czych „Lot* w składzie p. Z. Racięs. 
ki z dep. lotnictwa cywilnego i p. 
Karpiński Stefan, szef ruchu polskich 
linii lotniczych „Lot”. 

Catowi jego błędną taktykę, gdy: ki 
przynajmniej merytoryczna słuszność 
była po jego stronie, gdyby napraw- 
dę można było mieć min. Beckowi za 
złe, że nie zażądał od Litwy za jed- 
nym zamachem i zagwarantowania 
praw mniejszościowych i zrzeczenia 

się pretensyj do Wilna i zawarcia 
traktatów komunikacyjnych, han- 
dłowych itp. 

Jednakże min. Beck aż nadto ja- 
sno i przekonywująco uzasadnił, że 
Polska nie powinna była stawiać ża- 
dnych ultimatywnych żądań, które 
by dotyczyły spraw wewnętrznych 
Litwy i naruszały jej suwerenność. 
Uzyskiwanie obietnie pod przymu- 
sem jest w stosunkach międzynaro- 
dowych pomiędzy państwami suwe- 
rennymi bez wartości. Mieliśmy chy- 
ba dość przykładów z traktatem wer 

salskim i z różnymi zobowiązaniami 
Niemiec, przyjętymi pod przymusem. 
My sami posiadamy w tej dziedzinie 
nie najgorszą praktykę, jeżeli chodzi 
o zobowiązania mniejszościowe wo- 
bec Ligi Narodów. Czyżby Litwa pod 
tym względem miała stanowić jakiś 
wyjątek? 

Nie, stanowczo, wszelkie preten- 
sje do min. Becka z tego powodu, 
że nie rozszerzył ram swego ulti. 

| matum nie wytrzymują krytyki! Sto- 
jąc na stanowisku uszanowania su- 

werenności Litwy i szukania z nią re 
alnego, uczciwego porozumienia, nie 
można było inaczej postąpić. 

t 
„Zresztą p. Cat sa   
RYGA, (Pat). Z Kowna donoszą: 

byli prezydenci Litwy i byli premie- 
rzy wystosowali wspólnie memoran- 
dum do prezydenta Smetony, człon- 

ków rządu i dowódców armii, stwier 
dzające, że obeena sytuacja wymaga 
radykalnych zmian w życiu wewnę- 

trznym państwa i żądające utworze- 
nia nowego rządu. : 

Zarząd związku b. kombatantów 
* 

RYGA, (Pat). Z Kowna donoszą: 
wiadomość o przedłużeniu urlopu 
premierowi Tubelisowi, 'a tym sa- 

ntym odroczenie zmiany rządu wy: 

wołało poruszenie w kołach opozycyj 
nych: wśród chrześcijańskich demo- 
kratów i ludowców, którzy liczyli 
iż w nowym rządzie otrzymają kilka 
tek. Opozycja wykorzystuje nowowy 
tworzoną sytuację w ten sposób, że 
podkreśla, iż obecny rząd przewle- 

Cenzura 

RYGA, (Pat). Czytelnikom ostatniego 
numeru „Dnia Polskiego“ wychodzącego 

w Kownie, rzuca Się W Oczy, że nożyce 

cenzora w stosunku do tego pisma wykazu 

Wilno — 

Wileńska Dyrekcja P. K. P. czy- 

ni przygotowania do uruchomienia 

linii kolejowej Wiłno — Landwa- 

rów — Zawiasy — Koszedary — Ko 

wno. Koło Landwarowa gromadzo- 

ny jest materiał kolejowy, jak szy- 

ny, podkłady itp. * 

Jeżeli chodzi © odcinek od Za- 

wias do granicy litewskej (3 i pół ki- 

lometra), gdzie tor kolejowy porósł 

w ciągu lat 20 krzewami i trawą, ro- 

hoty jak słychać, mogą być rozpo- 

częte w dniu 29 bm. Ścisłe ustalenie 

terminu robót zadecydowane będzie 

pa konferencji polsko - litewskiej w   

nawet to przyz. 

naje we wczorajszym artykule. Sam 
opowiada się za polityką ugody, za 
polityką „gestu* wobec Litwy. Zapo- 
mina, że ultimatum, zredagowane w 
lak łagodnej formie, było już tym ge- 
stem. 

Pozostaje więc ostatecznie tyłko 
jeden argument contra, argument nie 

konsekwencji. Jak to — powiada p. 
Ca! — po dwóch latach tak ostrej po 
lityki wobec mniejsz. litewskiej na 
Wileńszyźnie raptem takie łagod- 
ne ultimatum? To niekonsekwenceja. 
Rzeczywiście jest to niekonsekwen- 
cja ale czyja? Cży można robić min 
Beckowi zarzut z tego powodu, że 
nie podżyrował błędem dyplomatycz 
nym błędu administracyjnego? 

„Irytacja „Słowa* z powodu pój- 
ścia na politykę ugody wobec Litwy 
pomimo kilku lat ostrego kursu wo- 
bec mniejszości litewskiej na Wileń- 
szczyźnie jest zupełnie niezrozumiała. 
Przecież ostatecznie te dwie sprawy 
mniejszościowa i stosunków dyplo- 
matycznych tak bardzo ściśle się nie 
łączą. Nie trzeba przesadzać! Przy- 
kładem jest chociażby Łotwa! 

Poza tym, nawet gdyby ten zwią. 
zek był rzeczywiście ścisły, tym bar- 
dziej należałoby się cieszyć, że min. 
Beck skierowuje politykę zewnętrz- 
ną na inne tory, co w konsekwencji 
inusi powodować skorygowanie błę- 
dów i na odcinku wewnętrznym. 

Niezależnie od tego, z której stro- 
ny spojrzymy na argumentację „Sło   

& B. premierzy Litwy i kombatanci 
domagają sie Zmiany rządu 

| litewskich złożył na ręce prezydenta 
Smetony memorandum, żądając mia 
nowania na stanowisko premiera gen 
aa A dowódcy pierwszej ar- 
Tali, 

Prezydent Smetona miał eświad- 
czyć na powyższe memorandum, że 
sam bierze na siebie odpowiedzial- 
pość za ostatnie wydarzenia. 

* * 

|kał osiągnięcie porozumienia 2 Pols 
|ką i nie chcąc wcześniej doprowa- 

dzić do normalizacji stosunków z 

Polską, postawił państwo wobee 05- 
trego zatargu. : 

Odgłosy tych tarć wewnętrzno-po 
litycznych nie przedostają się na ła- 
my prasy z powodu cenzury, jednak 
widoczne oznaki niezadowolenia о- 
pozycii istnieją. 

litewska 
złagodniała w stosusku do „Dnia Polskiego“ 

ja więcej względności. Niemal połowa 

ostatniego numeru poświącena jest zagad 

nieniom polsko-lifewskim. 

Kiedy nastąpi otwarcie komunikacji na linii 

Kowno ? 
Dodatkowe konferencje komunikacyjne polsko-litewskie 

Angustowie, która, jak wiadomo, ob- 

radować będzie w dniu dzisiejszym. 

W konferencji tej wezmą udział 

przedstawiciele Ministerstwa Komu- 

nikacji i Ministerstwa Poczt i Tele- 

grafów. Konferencja poświęcona ma 

być wyłącznie omówieniu kwestii za- 

sadniczych. Dla omówienia szezegó- 

łów technicznych odbyć się ma w. 

najbliższym czasie druga konferen- 

cja polsko - litewska z udziałem 
P. K. P. i Dyrekcji Poczt i Telegra- 

fów. Miejsce i czas tej konferencji 

ma być ustalone w toku dzisiejszych 

obrad w Augustowie.   

wa”, uderza nas zadziwiająca niekon 
sekwencja. 

Z jednej strony zdecydowana kry 
tyka dotychczasowego kursu wojewo 
dy Bociańskiego w stosunku do Lit- 
winów, z drugiej strony jak gdyby za 
rzut, że min. Beck do tego kursu nie 
dostosował swej polityki. 

Aż nadto dobrze wiemy, że pro- 
cesy przystosowawcze zazwyczaj prze 
biegały i przebiegają w odwrotnym 
porządku, że nie Beck powinien się 
stosować do Bociańskiego a Bocień- 
ski do Becka. Po cóż więc to u- 
przedzanie faktów, po co to krakanie 
na kredyt, ilekroć zaczyna się dziać 
coś pocieszającego gdziekolwiek? 

Ostatnie dni były pod tym wzglę- 
dem bardzo charakterystyczne. Na- 
rzekało „Słowo' na Rząd, że nie się 
nie dzieje w stosunkach polsko-litew 
skich. Nieoczekiwanie dla  wszyst- 
kich stało się. Potem martwiło się 
„Slowo“, że ultimatum nic nie da 
Polsce poza posłem w Warszawie. 
Tymczasem co dzień nowy komuni- 
kat w prasie donosi o przygotowa- 
niach do ruchu: to kolejowego, to po- 
cztowego, to lotniczego. Prawdopo- 
dobnie to samo będzie i ze sprawę 

mniejszościową. 
„Słowo* nie jest chyba, aż tak za- 

rozumiałe, żeby sądziło, że to się dzie 
je na skutek jego zrzędzenia. 

A więc po 'co zrzędzić? Kto wie, 

niech odpowie! 
Piotr Lemiesz. 

Min. Poniatowski 
wyłechzł do Grecji 
BUKARESZT, (Pat). Dziś przybył 

do Bukaresztu samolotem linii „Łat”* 
minister rolnietwa Poniatowski, któ- 
ry udaje się do Grecji. 

Minister Poniatowski zatrzymał 
się tu w charakterze prywatnym i 
wykorzystał godziny popołudniowe, 
by w towarzystwie posła Arciszew- 
skiego i profesorów rumuńskich zwie 
dzić rolniczą fermę doświadczaluą 

Baneasa pod Bukaresztem, akademię 
rolniczą oraz inne zakłady rolniczo- 
przemysłowe. 

Minister Poniatowski wyleci 25 
bm. rano w dalszą drogę do Grecji. 

Spekulanci i szkodnicy 
gospodarczy 

wysłani do Berezy 
WARSZAWA, (Pat). W wyniku dalszej 

akcji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
zwalczania elementu przestępczego, szcze 
gólnie szkodliwego dla bezpieczeństwa 1 
porządku publicznego, wysłano do miejsca 
odosobnienia w Berezie Kartuskiej kilku- 
dziesięciu spekulantów gospodarczych 
oraz zawodowych przestępców kryminal- 
nych z terenu .sojewództwa łódzkiego Są 
to m. in.: Berek Borensztein, Ksyl Frydman, 
Ela Brytowski, Ab:am Gelrubin, Enoch 
Sztajnsznajder, Hercel Wurcel, Jozef Szew 
czyk, Hersz Ajzenbach, Izrael Gozjasz. 

Kronika telegraficzna 
— W Holandii zginęto 15000 sziuk by | 

dła. Epidemia zarazy racic i pyska w Ho 
landii pochłonęła dotychczas ok. 15 tys 
szł. bydła Zaraza w dalszym ciągu trwa. 

— Milion pomarańcz wrzucono do mo 
rza. Rumuńskie władze celne w porcie 
Konstanca zezwoliły palestyńskiej firmie 
Pardess wrzucić do Morza Czarnego mi- 
ion pomarańcz, ponieważ uległy one zep 
suciu, 

— W Bengalu nad miejscowošcią Jhau 
tala, Kalamapur i Kadamichar przeszła 
straszliwe tornado. Wszystkie te miejsca 
wości zostały niemal doszczętnie zniszcza 
ne. Kilkadziesiąt osób zginęło, a kilkasel 
odniosło rany. 

— Upał nad Bałtykiem. Na wybrzeżu 
Bałtyku w okolicy kąpieliska Cranc w Pru4 
sach Wschodnich od kilku dni panują upa. 
ły. Temperatura podniosła się w clągu je 
dnego dnia z 7 do 20 sł. C w cieniu, Sza   reg osób plażuje nad brzegiem morza 
śmielsi próbują sia nawet kgnać. 

 



„KURIER“ (4401). 

W. Brytania nie gwarantuje 
wystąpienia w obronie Czechosłowacji 

ŁONDYN, (Patj. Premier Chamberlain 
wygłosił 24 bm. oczekiwane przez wszysi 
kich z napięciem przemówienie, w którym 
stormułował stanowisko rządu brylyjskie- 
go wobec sytuacji międzynarodowej. 

„Premier rozdzielił zobowiązania W, 
Brytanii na grupy: 

1] zobowiązania obrony Francji i Belgii 
przeciwko niesprowokowanej agresji, 

2) zobowiązania traktatowe rządu Jego 
Król. Mości wobec Porlugalii i Egiptu. 

Powstaje obecnie sprawa czy powinniś 
my pójść dalej — powiedziai Chamberlaln 
— czy powinniśmy bezzwłocznie udziellć 
Francji zapewnienia, że w razie gdyby 

Francja powołana została 

Z RACJI AGRESJI NA 

CZECHOSŁOWACJĘ 

do wykonania swółch zobowiązań w ra- 
mach „traktatu francusko-czechosłowackie- 
go, W. Brytania natychmiasi użyje całej si 
ły wojskowej na rzecz Francji, czy też mieli 
byśmy natychmiast wyrazić naszą goto- 
wość podjęcia akcji wojskowej dla prze- 
ciwstawienia się interwencji skierowanej 
przeciwko niepodległości i integralności 
Czechosłowacji i czy mielibyśmy zwrócić 
Яе do innych państw, aby przyłączyły się 
do takiego oświadczenia. 

Z rozważania tych dwóch alternatyw 
wynika wyraźnie, że każda z nich doprowa 
dziłaby do tego, iż decyzja W. Brytanii w 
sprawie wojny zostałaby automatycznie 
odebrana rządowi J. Król. Mości, a przyto 
czona powyżej gwarancja obowiążywała- 
by tiezależnie od okoliczności, które do- 
prowadziły do jej zastosowania i nad któ 
rymi rząd 1. Król. Mości nie miałby żadnej 
kontroli. : 

Rząd J. K. Mości nie widzi możności 
przyjęcia takiego stanowiska w odniesie- 
nlu do obszaru, gdzie jego żywotne inte 
resy cie wchodzą w grę w tym samym sto 
pniu, jak.w stosunku do Francji i Belgii. 
Stanowisko takle z pewnością nie wynika 
również z paktu Ligi Nar. Dla tych wzglę 
dów rząd J. K. Mości nie-może udzielić po 
wyżej przytoczonych gwarancji. 

Powyższe sformułowanie stanowiska 
rządu brytyjskiego wobec sytuacji między 
narodowej, stanowiło najważniejszą część 
deklaracji premiera. Pozostałe ustępy prze 
mówienia były mniej doniosłe i mniej wy- 
tažnie sformułowane. 

Premier odrzucił propozycję Liiwinowa, 
oświadczając, że zmierza ona do wspėl- 
nej akcji przeciwko ewentualności, jaka je 

Wielu Zydom grozi 
odebranie obywatelstwa 

w Austrii 

WIEDEŃ, (Pat). W kołach poin- 
formowanych oczekują w  najbliż- 
szym czasie ustawy o rewizji obywa- 
telstwa austriackiego, nabytego po 
1918 r. Ustawa tar przede wszystkim 
dotyczyć będzie Żydów, którzy przy- 
byli do Austrii po wojnie światowej. 
W związku z tą ustawą utraciłoby о- 
bywatelstwo austriackie kilkadziesiąt 
tysięcy napływowego elementu, prze 
ważnie żydowskiego. Ustawa ta prze 
widywać ma wyjątki dla b. kombatan 
tów z wojny światowej. Jednocześnie 
wprowadzone być mają paszporty 
nansenowskie dla tych Żydów, któ- 
rzy w wyniku ustawy pozbawieni zo- 
staliby obywatelstwa austriackiego 
Wiadomość o tej ustawie wywołała 
w kołach żydowskich ogromny po. 
płoch. 

-Qttonow odnierają w Aastril 
obywatelstwo honorowe 

WIEDEŃ, (Pat). Miasto Villach skreśliło 
4 listy obywateli honorowych miasta arcy- 

księcia Ottona Habsburga. Krok ten moty- 
wawany jest stanowiskiem, zajętym w pra 
sie zagranicznej przez arcyksięcia wobec os- 
tatnich wypadków. 

  

  

  

Uchwalenie budżetu Wilna 
Uznanie Rady Miejskiej dia prezydenta miasta doktora 

Maleszewskiego 

Wczoraj wieczorem w lokalu Magistra | nansowo-Gospodarczą. 
tu odbyło się plenarne posiedzenie Rady 
Miejskiej. Na czoło porządku dziennego 
wysunął się projekt nowego preliminarza 
>udžetowego miasta Wilna na r. 1938 39. 
Jak i byłe do przewidzenia debata budże 

lowa przybierając miejscami bardzo na- 
miętny i ostry charakter (subwencję na 
szkolnictwo żydowskie) przeciągnęła się 
do późnej nocy, skułkiem czego szczegó 
łowe sprawozdanie z przebiegu general- 
aej dyskusji nad budżełem zmuszen: jesłeś 

my edłożyć do numeru jutrzejszego. 
W wyniku dyskusji budżet został uchwa 

tony, za małymi wyjątkami w brzmieniu 
opracowenym przez radziacką Komisję*Fi | ski dobrze zasłużył się Wilnu”. 

  
  

szcze nie istnieje. Propozycja rządu sowiec 
kiego zaostrzyłaby tylko sytuację przez 
tworzenie ekskluzywnych grup państw, co 
nie sprzyjałoby widokom pokoju w Euro- 
pie. 

O ile chodzi o Czechosłowację, wszyst 
kie środki i metody dyplomacji powinny 
obecnie być użyfe dla sprawy pokoju. 

Rząd brytyjski z zadowoleniem przyjął do 
wiadomości stanowcze zapewnienia udzie 
lone przez rząd niemiecki. Z drugiej stro 
ny rząd brytyjski z zadowoleniem stwier 
dza, że rząd czechosłowacki podejmuje 
praktyczne kroki, aby w ramach konstytu 
cji czechosłowackiej zaspokoić słuszne 
życzenia niemieckiej mniejszości. 

Niemcy wycofali się z rządu czechosłowackiego 
Niemiecka partia chrześcijańsko - społeczna przyłączyła się 

do Niemców sudeckich 
PRAGA, (Pat). Prezydent republi 

ki przyjął dymisję ministra Spiny, 
który w gabinecie reprezentował 
stronnictwo „Bund der Landwirte“. 

PRAGA, (Pat). Sekretariat niemie 
ckiej partii chrześcijańsko - społecz- 
nej ogłosił, że kierownictwo partii 
postanowiło dziś jednogłośnie, by po 
słowie i senatorowie tego stronnici- 
wa wstąpili do partii sudecko - nie- 
mieckiej. Stronnictwo występuje z 
dniem dzisiejszym z koalicji rządo- 
wej i odwołuje swego przedstawicie- 
la z rządu. 3 

PRAGA, (Pat]. Prėzydium niemieckiej 
partii chrześcijańsko-społecznej w Czecho 
słowacji uchwaliło wczoraj następującą re 
zolucję: sytuacja polityczna wewnętrzna I 
zewnęfrzna wymaga przy całkowitym za- 

chowaniu naszej własnej ideologii jedne- 
go przedstawicielstwa legalnych praw na- 
szej mniejszości niemieckiej w pańsiwie 
czechosłowackim. Dlatego feż prezydium 
niemieckiej partii chrześcijańsko-społecz- 
nej zaproponowało posłom i senatorom 

partii na podstawie porozumienia, zawar 

tego z partią Niemców sudeckich wstąpie 
nie do grupy parlamentarnej Niemców su 
deckich. Podejmujemy ię decyzję pod 
wpływem rozczarowania, jakie wywołaio 
wśród całej ludności niemieckiej Sudetów 
niepowodzenie dyrektyw deklaracji rządo 
wej z 18 lutego 1937 r., wskutek czego do 
fychczasowy system akływistyczny musiał 
upaść. Niemiecka partia chrześcijańsko- 
społeczna opuszcza dziś większość rządo- 
wą i wycofuje swego przedstawiciela z 
rządu. :   
    

Swól do swego! Swój do swego! 

Nowootwarty chrześcijański 

SKLEP BŁAWATÓW 
Marka Walkowskiego — Baranowicze, ul. Szosowa 50 

8 (vis-a-yis bloku oficerskiego) 
PO LBC R r 

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- . 
iązku k “ 

S Z powažaniem Marek Walkowski, 

Rząd Bluma zachwiany 
we rządu, które podjął jako własny 
projekt senator socjalistyczny Fe- 

tull. 
Niepowodzenie, jakie odnióst pre 

mier Blum w senacie, wywołało wra 
żenie prawie że kryzysówe, tym har- 
dziej, że na dzień jutrzejszy zos'ało 
zwołane posiedzenie rady ministrów. 

    

PARYŻ, (Pat). Sytuacja wewnę- 

trzno - polityczna uległa znów 2 

czwartek wieczorem tak poważusimu 
zaostrzeniu, iż w kołach parlamen- 
tarnych poczeto uważać kryzys rzą 

dowy prawie za nieunikniony, se:cat 

bowiem na plenarnym posiedzeniu 

poważną większością, bo 190 głosami 
przeciw 88 odrzucił projekty finanso 

Przywódca masonów przeciwko partiom. Rząd 

pozaparlamentarny 

PARYŻ, (Pat). Na marginesie to- | wej, czyli rządu koalicji wszystkie 

czącej się w senacie debaty, w prasie partyj politycznych, dowodząc, że 0- 

rozpoczęła się niezwykle znamienna | bećnie Francja wymaga silnego rzą- 

dyskusja na tematy ustrojowe. Dy- 
skusja ta potwierdza fakt, iż powoła- 
nie rządu Bluma nie położyło kresu 
kryzysowi rządowemu we Francji, 
który przybiera coraz szersze ramy 

kryzysu ustrojowego t. j. kryzysu 
rartyj politycznych. 

Wybitny polityk lewicowy b. mi- 

nister senator de Monzie, uważany 
za czołowego przedstawiciela masone 
rii francuskiej, wystąpił dziś na ła- 
mach „Capital* z sensacyjnyra arty 
kułem, który wywołał duże wrażenie 
w kołach parlamentarnych. 

De Monzie zaatakował bowiem 
w ostry sposób francuskie partie po- 
lityczne, które nie potrafiły się zdo- 
być dotychczas na wyłonienie trwa- 
lego rządu, mimo tragicznych wyda 
rzeń międzynarodowych. De Monzie 

wystąpił jednocześnie przeciw pomy 
słom utworzenia rządu Unii Narodo- 

Narodowej, uzależniony w dalszym 
ciągu od partyj politycznych, stałby 
się wkrótce, wedle: p. de Monzie, zno 
wu terenem * rozgrywek międzypar- 
tyjnych. į 

Najbardziej „charaktetyštycznym 
momentem artykułu de Monz'e jest 
atak pod adresem premiera Biuma, 
któremu żarzuca, iż przez subtelne 
rozgrywki polityczne w Czasie ostat- 
niego przesilenia gabinelowezo, A 

przede wszystkim przez uzależnie- 
nie ostatecznej decyzji co do stworze 

nia rządu od obrad ko.gresu partii 

socjalistycznej, t. į. ciała. pczaparla- 

mentarnego, pominął najlepszy mo- 
ment powołania trwałego rządu. 

„Nowa Prawda 
została zawieszona 

WARSZAWA, (Pat). Na zasadzie artyku 
łów 29 i 30 dekretu z dnia 7 lutego 1919 ro 

ku w przedmiocie tymczasowych przepisów 
prasowych, Sąd Okręgowy decyzją z dnia 

21 marca rb. zawiesił czasopismo pt. „No- 

wa Prawda“. 

Decyzja sądn zapadła na skutek wybit- 

nie szkodliwej działalności czasopisma „Na 
wa Prawda”, które było wielokrotnie konfi- 

skowane za artykuły i notalki, wykazujące 
brak należytego poszanowania dla najwyż- 
szych autorytetów w państwie, ,niedozwolo- 

n„ krytykę polityki i działałności rządu о- 

182 władz państwowych, pochwalanie zabu 

rzeń i-zajść, niedozwołoną krytykę wyro- 
ków: sądowych itd, 

RZECE SANTA STS ARRAS 

DR MEDYCYNY 

$. Danilewicz 
Choroby wewnęłrzne, kobiece i akuszerńta. 

Baranowicze, uł. Ułańska t7, tel. 109. 

Przyjmuje od 9 do 1 i od 4 pp. do 7.wiecz. 

  

Na posiedzeniu wczorajszym m. in. 
uchwalony został jednogłośnie wniosek 
nagły wyrażający uznanie prezydentowi 
miasta d-rowi Wiktorowi Maleszewskiemu. 

-/W związku z uchwaleniem przez Sejm 
i Senat Rzeczypospolitej ustawy 9 prze- 
jęciu przez skarb państwa pełnej obsługi 
tzw. pożyczki angielskiej m. Wilna do cze 
go, w głównej mierze, przyczynił się po 
seł wileński Doktór Wiktor Maleszewski, 
zgłaszając projekt omawianej usiawy, Ra. 

da Miejska m. Wilna wyraża lu podzięko- 
wanie i siwierdza, że pracę na terenie 

prlameniu poseł dokiór Wiktor Maleszew 
[es].   

dy pozaparlamentarnego. Rząd: Unii |- 

  

Senat uchwalił ustawę o ustroju adwokatury 
Zalesienie Świadectw przemysłowych 
Obniżenie stawek ubezpieczeniowych 

WARSZAWA, (Pat). Wczoraj po połud 
niu odbyło się plenarne posiedzenia Sena 
tu.“ 

Na wsiępie sen. Lewandowski zrefero 
wał projekt ustawy o podatku obrołowym. 

Sprawozdawca podkreślił, że podatek 
obrotowy zastąpi podatek przemysłowy 

- ze  świedeciwami przemysłowymi. 
Świadectwa te będą skasowane. Ubytek 
dochodów z tego powodu wynosi około 
45 mil. zł, z czego na skarb państwa przy 
pada 27.600.000 zł. 

W głosowaniu Izba przyjęła wszystkie 
poprawki oraz całość ustawy. 

Sen. Serożyński zreferował projekt usta 
wy o przedłużeniu 
CZASOWEGO OBNIŻENIA SKŁADEK 

ZA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE. 
Sprawozdawca wskazał, że w 1935 r. 

rząd nałożył na pracowników obciążenia 
podatkowe i w celu złagodzenia ich skuł 
ków obniżył ceny niektórych artykułów | 
wysokość składek na ubezpieczenia społe 
czne. To posunięcie sprzyjało również ren 
łowności produkcji. Obecnie obciążenia 
podatkowe w słosunku do pracowników 
są słosowane w dalszym ciągi. Jednocześ 
nie podniosły się ceny. Byłoby więc ryzy 
kowne przywrócenie dawnej 
składek ubezpieczeniówych. Obciążyłoby 
ło w fej chwili robotników o 14 miln., a 
pracowników umysłowych o 7 mil. zł. Su- 
ma ta musiałaby być wyccfana z obrotów 
gospodarczych:po to żeby wpłynąć do kas 
instytucyj ubezpieczeniowych -Dalsza krót 
koferminowa obnižka skladek nie та х 
drugiej strony większego znaczenia dla 
problemu ubezpieczeń. 

Po dyskusji ustawę przyjęło. 
Projekt ustawy 

© USTROJU ADWOKATURY 

referował sprawo?dawca sen. Jeszke: pro- 
jekłowana ustawa umożliwi . adwokafurze 
polskiej wyjście z dotychczasowej anor- 
malnej sytuacji i stworzenie takich warun, 

z p РР 

Dezerterem z pola obowiązku 

wysokości | 

  
   

ków, które by zapewniły jej należyty roz- 
wój. Dziś w adwokaturze naszej rażą ol- 
brzymie dysproporcje: obok znacznej ilo$ 
ci bardzo wybitnych jednostek mamy nie 
kiedy ośrodki o poziomie niegodnym na 
rodu kulturalnego. Na ten stan złożyła się 
nie tylko nieproporcjonalna ilość adwoka 
tów, pochodżących z mniejszości narodo. 
wych, ale i sam stan ilościowy adwokatury 
oraz jej rozlokowanie, którę jest z gruntu 
niewłaściwe i wymaga naprawy, 

W głosowaniu zostały przyjęte wszysł 

kie poprawki komisji oraz poprawki spra 
wozdawcy sen. Jeszkego i sen. Róga. Senat 
uchwalił projekt ustawy wraz z przyjętymi 
poprawkami. 

Wpłynęły i zostały przyjęłe do laski 
marszałkowskiej interpelacje sen. Macie- 
Szyny w sprawie osłatnich zajść w kraju 
oraz S. Kudelskiej do p. min. w. r. i o.p. 
w sprawie udziału młodzieży szkół śred- 
nich i wyższych w awanfurach ulicznych 
w Warszawie w dniach 18, 19 i 2 marca br. 

Nasłępne posiedzenie we wtorek dnia 
29 bm. 

Ustawę o tytule inżyniera rozpat= 
ruje podkomisja oświatowa 
WARSZAWA, (Pat). Sejmowa podkomi- 

sja oświatowa kontynuowała dzisiaj w dał- 

szym ciągu obrady nad projektem ustawy o 

tytule inżyniera dyplomowanego i i inżyniera 

Na posiedzeniu dzisiejszym podkomisja 

przyjęła zasadę jednolitego tytułu inżyniera 

hez projektowanego w projekcie rządowym 

tytułu inżyniera dyplomowanego. Natomiast 

podkomisja proponuje rozszerzyć uprawnie 

nia rad wydziałowych odnośnych szkół aka 

demickich do nadawania tytułu inżyniera, 

przy czym zaznaczyć należy, że dla absol- 

wentów niektórych szkół w myśl propozycji 

podkomisji projekt ustawy przewidywałby 

ńadanie tytułu inżyniera bez egzaminów. 

obywatelskiego jest ten, kto uchyla się 
od ofiary na Pomoc Zimową 

„Konto P. K. O. 70.200 Pomoc Zimowa. 

__. Wojewoda lwowski | 
u rodziców żołnierza KOP Ś.p. Serafima 

DZIKOWIEC, (pow. Kolbuszowa) (Pat). | niu p. premiera 
W dniu 23 bm. przybył do gminy Dziko- 
wiec, rodzinnego miejsca ś. p. Sł. Serafima, 

żołnierza KOP, który zginął na granicy pol 

sko-lifewskiej, p. wojewoda Iwowski Al- 
fred Biłyk w towarzystwie starosty powia- 

towego Scherła. Woj. Biłyk przyjął w urzę 

dzie gminnym rodziców &. p. Serafina, 
którym złożvł wyrazy współczucia w imie 

gen. Składkowskiego i 
swoim własnym. 

Przed odjazdem wręczono p. Wojewo 
dzie rezolucję, proszącą o przeniesienie 
zwłok š. p. Serafina do miejsca rodzinne 
go. W chwili odjazdu przedstawiciela rzą 
du licznie zebrana ludność wznosiła gorą 
ce okrzyki na cześć najjaśniejszej Rzeczy- 
pospolitej, P. Prezydenta R. P. i Marszał: 
ka Śmigłego Rydza. 

Królewiec oczekuje przybycia Hitlera 
BERLIN, (Pat). Z Królewca donoszą, że | Inauguracji kampanii wyborczej. 

czynione są fam gorączkowe przygotowa: Z całych Prus Wschodnich przybywa 
nia do przyjęcia kanclerza Hitlera, który celem wysłuchania mowy kanclerza wiele 
w pląfek dokona w -Królewcu uroczystej ' wycieczek 20 pociągami nadzwyczajnymi, 

Hitler zjednywa sobie robotników Austrii 
8 mil. marek. 50 wagonów żywności. Opieka 

nad 20 tys. dzieci 
WIEDEŃ, (Pał). Celem najskuteczniej. | kwietnia wyjedzie z Austrii na kilkołygod 

szego niesienia pomocy biednym obywa. | niowy wypoczynek 20 tys. dzieci. Oddzia 
telom Austrii w centrach przemysłowych, 
pomoc zimowa Rzeszy wysłała do Austrii 

ły bawiącej fu niemieckiej żandarmerii i 
policji wydadzą z końcem bieżącego ty- 

50 wagonów z żywnością i odzieżą i 50 ku | godnia 2 tys. obiadów dla bezrobotnych, 
chni polowych. Wartość przywiezionych 
środków wynosi 8 milionów mk. Dalej 10 | 

NIEBYWAŁA OKAZJA   

jako dalszy ciąg akcji dożywiania. 

  

Dla umożliwienia reflektantom nabycia najlepszedqo w obecnym sezonie 

odbiornika ” 0 P E R A" marki ELEKTRIT 
przyjmujemy na 
poczet ceny kupna 

wszystkie używane odbiorniki 
bez wzgiędu na ich stan i pochodzenie. 

Za przyjęte odbiorniki płacimy najwyższe ceny 

F-ma „ETERNIT“ 
Wilmo, Wileńska 24 

  

  

Zaubezpieczają 
od tworzenia się piegów: mydła boraksowe, benzoesowe, 

salicyle-siarkowe oraz krem ogórkowy 

Em 

  

Laboratorium Chemiczno-Farmaceutyczne 

RA. fafiśimowskiego 
Warszawa, ul. Chmielna 4. 

Do nabycia we wszystkich pierwszorzędnych firmach.



Pomylony twór pod cudzą nazwą 
W grudniu ub. r. prasa doniosła o 

Przekształceniu Państwowych Zakła- 
dów Przemysłowo - Zbożowych na 
źwiązek Gospodarczy _ Spółdzie!ni 
Rolniczo - Handlowych. 

Zadania stawiane nowemu Związ 
kowi w stosunku do P. Z. P. Z. zna 
cznie rozszerzyły się. Dawne P. Z 
zajmowały się przede wszystkim in 
terwencją dorywczą na rynku zbożo 
wym, w celu podtrzymania cen, ma 
gazynowaniem i wreszcie eksportem. 
Jako główny motyw utworzenia 
Związku natomiast jest wysuwana ko 
nieczność regulacji, a raczej zmono 
polizowanie całości rolniczego hand 
lu zagranicznego. 

Dziewięć województw  central- 
nych i wschodnich, które teraz ob- 
jął swą działalnością związek, nie po 
siada prawie zupełnie firm, eksportu 
jących ziemiopłody bezpośrednio za 
Branicę. Korzystamy przeważnie z po 
średnictwa kupców gdańskich, które 
obciąża nas zbędnymi kosztami. Ce- 
lowość organizacji wywozu wprost 
ną rynki międzynarodowe jest oczy 

wista. ‚ 

Zainteresowania Związku jednak 
wcale do tego się nie ograniczają. 
Obok wywozu otrzymał on odrazu 
znaczną większość _ kontyngentów 
wwozowych, którymi interesuje się 
rolnictwo. Równocześnie z przejmo 

waniem obrotów zewnętrznych, Zwią 
zek wkracza bardzo głęboko w orga 
nizację wymiany wewnątrz kraju. 

Ostatnie dwa lata, w związku z 
ogólną poprawą, zaznaczyły się bar 
izo pomyślnym rozwojem spółdziel 
czości rolniczo - handlowej zwłasz- 
cza w województwach płn. wschod- 
nich. Zaczęliśmy w szybkim tempie 
Goganiać to, co w dziedzinie tej zro 
bili już przedtem Ukraińcy w woje 
wództwach poł. wsch. Ten właśnie idą 
cy od dołu, samodzielnie rozwijający 
się mocny prąd, oparty o zdrową 'ni 
cjatywę społeczną, chce opanować i 

do swoich celów nagiąć Związek Go 
spodarczy Spółdzielni. 

Nazwa  ..spółdzielni* przyjęta 
przez tę instytucję jest całkowicie 
niewłaściwa. Olbrzymia większość 

kapitałów Związku, to pieniądze rzą 
dowe co praktycznie oddaje całość 
kierownictwa w ręce ministerstwa, 
rolnictwa. Statut Związku wbrew 
podstawowym założeniom spółdziel- 
£zości i polskiemu ustawodawstwu 

LiL ПУОНЕ 

Cicho sza! 

Mickiewicz 
przeszkadza 

(Wywiad dziennikarza litewskiego w maju 

pewnego roku). 

„„po skonsumowaniu czystej i 

nek, przyczym zauważyłem, że ludzie po obu 

stronach granic trąbią wódę  mniejwięcej 

jednakowo — powiedziałem moim gościn- 

nym gospodarzom... # 

„O wielu rzeczach mieliśmy, niesłusznie 

gorsze wyobrażenie, ale ta wasza Laiswes 

Aleje? Za co ukaraliście biednego Adama? 

— Widzi, pan zauważył mój polski gos 
podarz, było wiele przyczyn. 

No, jakie? 

— Brak pieniędzy, 
I u nas to było — odparłem. A jednak? 
— Kryzys? 

— To samo. 

=— Deszcz. 

— Mniejwiecej. 
+— Kłótnie o najpilniejsze potrzeby mia- 

sia Wilna. 

— No, żeby tak prawdę powiedzieć, to 

pię i w Kownie zdarzało. 

— Brak kredytów. : 

— To wszędzie bywa. Ale ostatecznie po 

Konaliśmy wszystkie przeszkody. Znaleźliś 

my kredyty, pieniądze, zgodę czynników 

miarodajnie diametralnie różniących się za 

zwyczaj w zdaniu... 

— Li? 

— I i.. duch Wieszcza przeszkodził. 

— Nie mogliśmy się porozumieć gdzie ma 

stanąć pomnik Adama Mickiewicza. Miasto 

podzieliło się na partie, a trawka skorzysta 

ła i wyrosła, niby brzózki na torze kolei, 

Libawo - Romeńskiej! 

Aha i dlatego wasza Laiswes Aleja tak 
wygląda z sielanką bułhakowskiego placu, 

na którym rosną kartofle? 

— Właśnie, właśnie! Chcielibyśmy, ale 

Mickiewicz przeszkadza. 
— No, cóż robić. Przynajmniej przyczy 

na poważna. Coprawda, każde miasto na 

Świecie ma te same kłopoty ale jak widać 

tu kraj to obyczaj. 

— [ nadał telefonogram do Kowna. 

u uchwałę o natychmiasto 

tarti- 

„Powzięto I A " 

Wym wyasfaltowaniu Ul. Miekiewicza. Jed 

nakže na przeszkodzie stanął sam  Mickie 

Wicz i sprawę odłożono ad calendas grecas... 

Droszę zaopatrzyć  telefonogram tytułem, 

złej baletnicy i fartuszek przeszkadza”. 

s N. N. N. 

e 

  

przyjmuje pluralność głosów. Ina- 
czej mówiąc Związek jest spółką, w 
której kontrahent, dający najwięk- 
szy wkład, może się nie liczyć ze zda 
niem pozostałych. Spółdzielnie—prze 
ciwnie, jako instytucje o charakterze 
społecznym, dają równy głos wszyst 
kim członkom, niezależnie od ilości 

posiadanych udziałów. 

Chociaż więc Związek na człon- 
ków zaprosił wszystkie spółdzielnie 
rolniczo - handlowe z dziewięciu wo 
jewództw, jednak nawet, gdyby więk 
szość z nich do niego przystąpiła, rie 
będzie on organizacją spółdzielni, t. j. 
organizacją z nich wypływająca, 
przez nie kierowaną i kontrolowaną. 
Nie będzie on działał zgodnie z hand 
lowym interesem rolników, tak jak 
rozumieją go sami rolnicy zrzeszeni 
i prowadzący spółdzielnie regional- 
ne, wyjątkowo szczęśliwie u nas roz 
wijająca się inicjatywa społeczna, 
przejdzie pod kierownictwo  zbiuro- 
kratyzowanego aparatu ministerial- 
nego. 3 

Szerokie projekty Związku w ra 

Prasa kowieńska 
o stosumkach polsko-litewskich 

— Za przełomem zewnętrznym przełom psychiczny. — Jedność 
pod adresem Polski. — Odczyt p. Cziurłonisoweł. — Obrazek 

Na nowych podstawach. 
narodowa. — Życzenia 

Wychodzący w Kownie „Dzień Polski” 
w n-rze z dnia 22 bm. następująco oce- 
nia sytuację wytworzoną po przyjęciu 
przez. Liłwę ulfimatum. 

„Nowy okres w stosunkach dwóch naro 
dów należy budować na nowych  podsta- 
wach. W mniejszym lub większym stopniu 
tego rodzaju akcenty znajdujemy we wszyst 
kieh trzech wczorajszych dziennikach litew 
skich. Są to pierwsze głosy komentujące 
zmianę, jaka zaszła w stosunkach między 
Pciską a Litwą, są więc przez to tym bar- 
dziej charakterystyczne. 

Obok takich akcentów 
e————— 

znajdujemy w 

Expose min. Becka w Senacle w Sprawie stosunków 
polsko-litewskich 

  

P. min, Beck na trybunie, podczas przemówienia w SSE 

telu prezydialnym p. marszałek Prystor, oraz w PR ZA 

p. premier gen. Sławoj-Składkowsk: oraz minister spra 

Teatr na Pohulanće 

Wielka rmiłOŚĆ 
Komedia w $ obrazach Fr. Molnara, tekst Polski B. Gor. 
czyńskiego, reżyseria Mieczysławów: na afiszu— Węgrzyna 
a w programie — Szpakiewicza, dekoracje K. i J. Golusów 

Zły jest tytuł sztuki, Powinno być 
„„maskarada miłości”, lub coś innego, 
ale nie „Wielka miłość”, gdyż właś. 
nie elementów wielkości nie zawiera 
la mieszezańska burza w szklance wo 
dy. Dlaczego to właśnie wybrał sobie 
p. Mieczysław Węgrzyn na powitanie isk mu wiernej publiczności wileń- 
skiej — nie wiem. Ktoś powiedział o 
nim: „powrót syna marnotrawnego*, choć moim zdaniem to, że Węgrzyn 
w Krakowie czasu nie marnował, bi 
je w oczy. Ale jeśli już ma być taką 
moda, że „syn marnolrawny* przy. wodzi na ucztę własnego cielca, to 
tym razem tanio go musiał kupić — 
starawy jakiś i chudy... 

Starawy niewątpliwie. To już na 
wet wzruszające zaczyna być, gdy 
nas dziś próbują, fascynować pilota żem szybowcowym. Loty szybowco- 
we w każdym gimnazjum rów ; ni bularne jak narty czy futbol, ią a tu 

„KURIER“ [4401]. 

| zie ich zrealizowania będą przekreś 
leniem wszystkiego co się dotychczas 
zrobiło dla oparcia handlu wewnętrz 
nego o społeczne podstawy spółdziel 

czości. Związek bowiem chce przy- 
jać pośrednictwo w zakresie dostar- 
czania spółdzielniom maszyn i narzę 

dzi rolniczych, nawozów sztucznych, 

żelaza, węgla, wapna, nasion itd. itd. 
— rzeczy, które dotychczas spółdziel 
nie robiły bezpośrednio lub z pomo 

cą istniejących zrzeszeń. Obok zaopa 
trywania w artykuły nabywane przez 
rolników, Związek ma również przej 
mować od spółdzielni artykuły sprze 
dawane przez rolników. Rezuliatem 
tego będzie odebranie samodzielnoś 
ci i całkowita reglamentacja handlu 

spółdzielczego w państwie. 

Jesteśmy zwolennikami samorzą 
du terytorialnego, ponieważ uważa- 
my, że on najlepiej wychowuje lnd 
neść, wiąże ją z państwem i że lud- 
ność sama lepiej będzie gospodaro- 
wać niż biurokratyczny i nierozumie 
jacy jej urzędnik. Konsekwentnie z     Lym, zdecydowanie wypowiadamy się 

Z czarnej giełdy 
tych pierwszych głosach dużo goryczy I wza | jemnych wyrzutów — wzajemnego oskarża nia się o wytworzenie sytuacji, w a unormowanie stosunków musiało być Litwie narzucone. Wysuwa się również obawy, Ё Polska może się nie zadowolić obecnym sta 
iuem prawnym į zażądać od Litwy e dalszych ustępstwć, 

Dziennik polski, oczywiście, nie może 
nie przyjąć ostatnich wypadków z naj- 
żywszą radością. Pismo wyraża wiarę W 

Pomyślny rozwój przyszłych stosunków 
sąsiedzkich i następująco precyzuje naj- 
bliższe zadania: 

  

cie. M. in. widoczny na fo- 
ym rzędzie ław rządowych 

jsk. gen. Kasprzycki, 

fałaorzata ubierająca w 
wy ae elegancki Budapeszt 

ym z a nie dostaje na wieść, 
mało aa sercu „szatanek* upra- wiał cgybownieiwo a Ро- 

dobnie jest z kariera filmową. Z jęd- > iorąc te Sprawę trzeba 
cej strony że ostatnie lata, wypełnia 
pien S „kaperowaniem* 
A zd curopejskich do Hollywood 

gwiazd 2 zmniejszyły dystans, któ 
znakomic wi wydawał się jeszcze ba 
ry Mo wade) zaś — ten właśnie 
jeczny. łnił swa rolę dokształcają 
proces cał spodziewać, że dziś fan 
tąi WA wysokiej miary będzie 
Jasta DRA cia rzeczywistości, że 
miał tyle " onalnej beksie nie zawra 
by prowin Hallert w filmie. W kome 

cać głowe ie współczesnej motywa 
a E K: esoria takiej wyprawy do 
UB a musiałyby zupełnie ina- 

ik ułożyć. Czas płynie szybko, cz 

dzielna 

    
  

za tworzeniem „społecznej* spółdziel 
czości, a przeciw wszelkim pomys- 
tom biur do handlu rolniczego. 

Regulacja obrotu zagranicznego 
jest niewątpliwie celowa, ale szkodli 
wy jest monopol handlu wewnętrzne 
go i to bijący nie w prywatny, cha- 
ptyczny i wrogi nam. handel żydów 
ski, ale w najbardziej zdrowe pod- 
stawy spółdzielczości. 

Dążąc do samorządu na najniż- 
szych szczeblach administracji, nie 
potrzeba uzasadniać, że będziemy do 
magali się samorządu gospodarczego, 
reprezentowanego przez  spółdziel- 
czość, w zakresie bez porównania 
szerszym, bo handel to dziedzina naj 
hardziej typowo ruchliwa i przedsię 
biorcza w przeciwieństwie do obwa 
rowanej tysiącem przepisów działal 
neści administracyjnej. 

Wstępne poczynania Związku rzu 
cają odrazu światło, nie pozostawia 
jące złudzeń co do jego charakteru 

(Dokończenie na str. 4 

Siw. 

„Wydaje nam się że dopiero co nawiąza 
ne stosunki będą mogły pomyślnie się roz 
wijać tylko wówczas, jeżeli po obu stronach 
— nie tylko po polskiej, lecz również po li 
tewskiej — wysiłki będą szły w kierunku po 
zytywnym. Najlepsza wola jednej ze stron nie osiągnie pożądanego skutku, jeżeli nie 
spotka szczerego poparcia z drugiej strony. 

Punktem wyjścia dla każdego realnego 
polityka może być tylko stan faktyczny. 
Wprowadzanie do rozważań elementów na 
tury emocjonalnej może jedynie zaciemniać 
Sytrację. Nie czas w tej chwili na przypom 
nienie dawnych sporów i rozważania, dla 
czego istniała dotychczas anormalna sytua 
cja między dwoma sąsiednimi państwami i 
z czyjej winy — gdyż to w niczym nie zmie 
ni stanu faktycznego, a może tylko utrud 
niać rozstrzygnięcie szeregu zadań, powsta 
jących na tle zmienionych stosunków. 

Przełom zewnętrzny, jakkolwiek wymu 
szeny, może się stać zbawiennym w swych 
skutkach jeżeli w parze z nim pójdzie prze 

|łem psychiczny. Praca nad ułatwieniem i 
pizyśpieszeniem takiego przełomu leży w in 

  

   
Żaden brud — nawet 
pozostały po tlu- 
szczy, nie oprze się 
działaniu Vimu. Vim 
rozpuszcza go i 
ułatwia opłukanie.    

ÓB ŚCHICHT 

    

Pismo kończy następującym życzeniem, 
skierowanym pod adresem Polski. 

„Jeżeli dzisiaj z tamtej strony linii admi 
nistracyjnej słyszymy głosy zapewniające 
nas, że nawiązane stosunki nie zostaną zuą 
<one przez Polskę, i że wolność narodu litew 
skiego, niepodległość i honor będą szanowa 
ne i cenione, to chcemy w to uwierzyć, lecz 
dla przekonania nas potrzeba odpowiednich 
czynów, których niestety, dotychczas nie wi 
dzieliśmy. Jeżeli więe Polska naprawdę prag 
nie dobrych stosunków z Litwą, nie trudno 

jei będzie znaleźć Sposób, w jaki nałeży dą 
żyć do tych stosunków. Tymezasem możemy 
powiedzieć tyłko tyle, że znamy granice swej 
usłępliwości. Jednakże będziemy się spodzie 
wać, że tak nieszczęśliwie nawiązane stosun 
ki przy dobrych chęciach ze strony Polski 
wejdą na normalne tory i usprawiedliwią te 
olbrzymią ofiarę, jaką naród litewski złożył 

na rzecz wspólnego pokoju. 

W tym samym mniej więcej tonie utrzy 
mane są artykuły innych pism litewskich. 

Warło przyłoczyć również w tym miej 
scu opinię znanej m. in. i w Wilnie dzia- 
łaczki społecznej i literatki Zofii Cziurlo- 
nisowej, która na zebraniu kierownictw or 
ganizacji lit. wygłosiła obszerniejsze prze- 
mówienie. P. Czurlonisowa dała krółki 

przegląd przeszłości Litwy aż do dni ostał 
nich i wzywała do wzmacniania duchowej 
kultury, unikanie jakichkolwiek wybryków 
przeciwko Polakom, oraz okazywania 
przedstawicielom polskim prawdziwie lit. 
gościnności. Polska nie wyrządziła Litwie 
żednej hańby, jak nie wyrządza iej silny 

   

    

  "Bola a: 
a jest naturalnym sprzymierzeńcem Litwy. Współpraca ola Nansi dlo ich wła sncgo dobra i dla sprawy pokoju powszech nego jest rzeczą konieczną. Dotychczas sto sunki polsko - litewskie układały się w spo Sóh najbardziej sprzeczny z interesem obu państw. Teraz, gdy sytuacja uległa zmianie na zewnątrz, należy pragnąć aby szybciej na 

stąpi: w psychice narodowej zbawienny prze 
łom wewnętrzny który jedynie może dopro 
wadzić do wyrównania wszelkich wzajem- 
nych pretensyj z pożytkiem dła obu naro- 
dów*. 

Słuszność tych uwag nie ulega wą!pli- 
wości. 

Również wszystkie większe dzienniki 
lifewskie zamieszczają artykuły wstępne, 
poświęcone sprawie przyjęcia przez Litwę 
ultimatum polskiego. Urzędowa „Lletuvos 
Aldas" w artykule redakcyjnym wyraża ra- 
dość z powodu jedności narodowej, jaka 
wykazało społeczeństwo litewskie w kry- 
tycznych dla Litwy chwilach, 

„Odczuwając taką jedność, możemy od 
ważnie spotkać nowe zadania, które wyra- 
stają przed naszym krajem w związku z na 
wiązaniem stosunków dyplomatycznych z 
Polską. Jedność ta jest najlepszą gwarancją, 
iż nawiązanie stosunków dyplomatycznych 
nie zostanie użyte przez Polskę do wysunię 
cia nowych żądań, niczgodnych z honorem 
naszego narodu i niepodległością*, 

więc autorzy nowoczesnych bajek po 
winni być bardzo ostrożni. Inaczej 
najśmielsze ich pomysły, epatujące 
na prapremierze, przy wznowieniu 
okażą się anachronizmem. 

Chudość tej sztuki jest również 
niezaprzeczalna. — Despotyczna о- 
piekunka walcząca z wyborem serca 
swej pupilki rzekomo w imię poważ 
nych racyj, a w istocie w interesie 
własnej miłości, to schemat znany w 
różnych wariantach. Pisarzowi' hoj- 
uemu wystarczyłby zaledwie na wy 
pełnienie połowy aktu, pisarzowi 
zręcznemu posłużyłby za kanwę dla 
całego splotu przeróżnych komplika 
cyj komediowych. Dostawcy senty- 
mentalnego towaru dla naddunaj- 
skiej publiczności — a takim jest 
mimo wszystko Molnar — stał się za 
daniem ciężkim, frasobliwym, napęcz 
niałym nieprzewietrzonymi humora 
mi mieszczańskimi. niemiecką łezką 
i tragizmem znad bomby piwa. Ta 
rozwlekła, rozgadana i rozgderana hi 
storia jest niemal zupełnie pozbawio 
na wdzięku. 

Tym ciekawsza i godniejsza uwa 
gi jest praca aktorów, na których 
spadł cały trud podobania się. Im też 
— nie autorowi — zawdzięcza wileń 

ski spektakl swą atrakcyjność i swo 

je ewentualne powodzenie.   

człowiek, który przyciska słabego do mu- 
ru; wszyscy bowiem współczują słabemu- 
Cz. skonstatowała, że z powodu braku 
słosunków z Polską Litwa poważnie go- 
spodarczo ucierpiała, na co wskazywane 
już niejednokrotnie. 

Charakterystyczną dla nastrojów dnia 
19.1] w Kownie informację podaje „Dzień 
Polski”: 

Zwykle na czarnej gieldzie w Kownie za 
10 rubli złotych płacono 52 It., natomiast w 
uhiegłą sobotę — 70 It. Za dolar płacono 
9 1. za funt szterling — 38 It. 

Poza tym w ciągu ostatnich dwu dni w 
Kownie sprzedano wiele drogocenności. Lom 
kard | pewien sklep komisowy wyprzedał 
prawie wszystką posiadaną biżuterię, jak- 
kolwiek zwykle była ona kupowana nader 
rzadko. 

Pisząc o wycofywaniu wkładów z ban- 
ków kowieńskich „L. A.* podaje nast. wy 
padek. „Chyba nigdy w ten sposób nie na 
ruszono Święta „szabasu”, jak w ubiegłą so- 

boię. 

Opowiadają że Żydzi kowieńscy odna 
leźli w synagodze właściciela pewnego do 
mu bankowego, który zwykle w soboty jest 
nieczynny. 

Pomimo to pod groźbą kułaków przypę 
daili go do banku i kazali wypłacać pienią 
dze*. DEE = ——— i iii i ad 

Najtrudniejsze, kluczowe zadanie 
przypadło p. Celinie Niedźwiedzkiej. 
Ta rzekomo dzielna i współczesna 
Małgorzata zachowująca się przez 
trzy akty jak stara ciotka, a przez zna 
komitą część następnych dokuczają 
ca wszystkim swym naiwnie poję- 
tym cierpieniem, łatwo mogłaby się 
wydać drewnianą tępą piłą i niczym 
więcej. Ale Molnar chce, żeby ona by 
ła mimo wszystko urocza, żeby siost 
ra kochała ją gorąco, a obaj mężczyź 
ni. zarówno safandułowaty wynalaz- 
ca, jak impetyczny „rycerz przemy- 
stu“, byli dla niej pełni względów i 
ciepła. Autor chciał... więc aktorka 
zrobiła mu ten prezent, niejednokrot 
uie wzmacniając wdziękiem  osobi- 
siym martwe punkty tekstu Do cał 
kowitego jednak uratowania tej roli, 
trzeba by — poza ołówkiem reżyser 
skim — jeszcze więcej, zwłaszcza w 
dyspozycjach głosowych. 

Naprawdę, jest coś niemoralnego 
w takim pisarstwie scenicznym, któ 
re liczy z góry na indywidualności 
aktorskie, żeruje na talentach, na o- 
sobowości grających, którzy mają 
wypełnić sobą—martwy schemat. Cie 
kawe, że taką właśnie, powiedział 
bym „żebracką”, manierą piszą naj- 
częściej ci, którzy robią doskonałe in 
teresy na symbiozie z teatrem — stalł



4 nKURJER” (4404), 

FRANCJA W OCZEKIWANIU 
na „rząd zjednoczenia narodowego” 

Migla mad śramcuskirm terenem d 
Biurai ale Front Ludowy — Ami 
Gdylbtj... — Francja wykr 

Francja oczekuje z dnia na dzień 
zmiany gabinetu. 

Nowy rząd, — który ma przyjść, 
— realizowałby ideę zjednoczenia na. 
rodowego. Koncepcja ta nie jest jesz- 

.. cze sprecyzowana, ale narzuca ją sa- 
-* ma rzeczywistość. Nikt nie wątpi w to, 

że obecny gabinet Bluma posiada cha- 
rakter przejściowy i długo się nie 
utrzyma. Rządu Bluma nie zwalcza 
nawet opozycja, gdyż wszyscy są prze 
konani, że rozpadnie się sam. Kores- 
pondent „Gazety Polskiej" z Paryża 
pisze: 

Według zgodnej opinil doświad- 
czonych fachowców, nigdy jeszcze fran 
cuski wewnętrzny teren dyplomatyczny 
nie okrył się tak gęstą mgłą. Czuje się 
instynktownie, że coś się przygotowuje 
za tą dymną zasłoną, ale nikt jeszcze 
nie jest w stanie określić jutrzejszej kon 
<cepcji rządowej, która zasadniczo ma 
się oprzeć na wielkiej, ale niesprecy- 
zowanej dotychczas idel zjednoczenia 
narodowego. 

„„Znamiennym jest, że nikt dzisiaj 
specjalnie się nie wysila, aby zwalczać 
fymczasowy gabinet p. Leona Bluma 
Ta neufralność czy obojętność nie jest 
nazbyt pochlebna, gdyż wynika z ogól 

„ nego przeświadczenia, że i fak ten rząd 
Jest już od chwili swego powstania mo 
ralnle „wykończony”. Panuje przeko- 
nanie, że jeżeli nie w Izbie, to w Se- 
nacie, za tydzień najpóźniej, obecny 
gabinet zostanie zmuszony do ustąpie- 
nia. Zresztą po raz pierwszy się zda- 
rzyło, IŁ sam szef rządu oświadczył 
ofwarcie, że utworzona przez niego for 
macja nie odpowiada, jego zdaniem, 
życzeniom kraju, niesformułowanej jesz 
cze konkretnie tęsknocie opinii publicz 
nej za czymś nowym i szerzej zakro- 
Jonym. 

Wobec tak skromnej postawy, epo- 
zycja uważa za zbędne kruszenie kopii 
przeciw premierowi Blumowi, a nafo- 
miast ałakuje ze wzmożonym wigorem 
Front Ludowy, któremu przypisuje 
wszystkie francuskie niepowodzenia I w 
którym widzi główną, a może nawet 
Jedyną przeszkodę, na drodze do istot 
nego | owocnego zjednoczenia naro- 
dowego. 

„A. В. C.* stwierdza, że paroletnie 
rządy Frontu Ludowego rozładowały 
Francję i osłabiły jej międzynarodowe 
znaczenie: 

Dwuletnie rządy frontu ludowego 
rozsiroiły Francję do reszty i po prostu 
wykreśliły ją z międzynarodowej roz- 
grywki. Już dawno spostrzegła Angila, 
łe Francja przestała być przodującym 
państwem w Europie I odtąd — Jak 
zawsze — nawróciła ku sojuszowi ze 
słabszym. Odłąd: jesteśmy świadkami 
ponownego zbliżenia angielsko-fran- 
<usklego, którego ostrze kieruje się raz 
przeciwko Włochom, drugi raz prze- 
ciwko Niemcom. 

Ale ostatnie wypadki ujawniają co- 
raz bardziej, że Francja przestała być 
nawet i drugim państwem na konfynen- 

<ie europejskim. Po prostu traci wartość 
nawet jako fen słabszy sojusznik. I oto 
widzimy, że polityka angielska porzu- 
ca już ścisły sojusz z Francją z ostatnich 
dwóch lat I próbuje się porozumieć z 
wyłączeniem Francji z Włochami lub 
EET 

    

dostawcy, ubrykujący role i sytna- 
tie na z góry upatrzonych wykonaw 
ców. Powodzenie takiej sztuki w in- 
nym teatrze jest całkowicie zależne 
cd trafu — czy znajdzie się cały ze 
spół indywidualności, na których te 
role „leżą, czy też nie. Np. rola Eks 
celencji. Kto potrafi wyłuskać z tek 
stu coś indywidualnego z tej kobiety, 
złożonej z samych banałów i sztamp 
(fotel przy kominku, skontrastowa- 
na przyjaciółka, grandfasony przy li 
beraliźmie etc.). Musi się znaleźć ak 

torka, której to osobiście przypada 
do stylu, to wtedy dopiero rola zacz 
nie żyć. Inaczej pozostaje borykać się 
między pozycją rekwizytu a jakie- 
goś jednoosobowego chóru - rezona 
tora, co też i robiła p. Szpakiewiczo- 
a. 

Jeszcze mniej godna zazdrości jest 
rola Ireny. Szkoda na nią ambitnej i 
zdolnej aktorki, jaką jest p. Miehal 
ska. Wystarczyłaby na ścianie foto- 
grafia z działu „fotogeniczni“ i pate- 
fon z płaczem za kulisami. 

Zupełnie rekwizytowe są tu, rzecz 
jasna, role pomniejsze, ale ponieważ 
lu nie ciąży już żądna odpowiedzial 
ność za linię sztuki, przeto wykonaw 
cy mogli sobie na niejedno pozwolić. 
Najzabawniejszy był p. Połoński, ja-   

gruywiei 

Niemcami w rokowaniach bezpośred- 
nich. 

W takich warunkach przyłączenie 
Austrii do Niemiec, ujawniło pełną bez 
silność dyplomacji francuskiej. I nie jest 
ona przypadkiem. Jest wyrazem dzisiej 
szej bezsilności Blumowskiej Francji w 
życiu międzynarodowym. 

„Kurjer Poranny" w koresponden- 

cji z Paryża tak obrazuje sytuację: 

Wszystkie teki ministerialne zdołano 
wprawdzie obsadzić, rządu jednak nie 
udało się stworzyć. Tak twierdzi głośno 
dziś olbrzymia większość miarodajnych 
polityków. Tak musi sobie po cichu mó 
wić socjalno-komunistyczny front lewi- 

cowy. Tak zdaje się myśl: sam Blum. 
„Karty zostały źle rozdane — trzeba 
ten błąd naprawić", przyznają zakło- 
botani radykałowie. „I to bezzwłocz- 
nieł”, kałegorycznym tonem dodaje 
cała opinia publiczna. Bo spodziewany 
z dnia na dzień epilog tragedii hiszpań 
skiej grozi dalszymi komplikacjami 
europejskimi; bo przymierze z Cze- 
chami może w bliskiej przyszłości uczy 
nić Pragę najbardziej „newralglcznym 

punktem" francuskiej polityki zewnętrz 
nej; bo coraz niebezpieczniej wikłają- 
ca się syfuacja międzynarodowa naka- 
zuje tym gruntowniejsze uregulowanie 
zagadnień finansowych, tym intensyw-   

ypiomaćyczmysm — Nie 
L lia I] 

ešiona = miedzynarodowej rOz- 
autoruyčtetis — 

niejsze tempo pracy w przemyśle, tym 

energiczniejszą likwidację socjalnych 
konfliktów. Wyjątkowo poważne oko- 
liczności polityczne stanowczo wyma- 
geją sprawowania władzy przez rząd o 
również wyjątkowo silnym autorytecie 
na wewnąfrz | na zewnąfrz. Obecny zaś 
gabinet, pomimo wieikich zalet Indywi 

dualnych, którymi odznaczają się po- 
szczególni jego ministrowie, żadnego 
auforytetu ani nawet miru nie posłada. 

„„A więc, kryzys trwa. I trudno prze 
widzieć, kiedy istotnie się skończy. Pó- 
ki co, wszyscy „gdybują” zawzięcie: 
gdyby radykałowie cofnęli swoje po- 
parcie Blumowi...; gdyby opozycja zmu 
siła Chamberlaina do ustąpienia...; gdy- 
by udało się dojść do porozumienia 
z instytucjami..; gdyby pertraktacje 
włosko-angielskie spełzły na niczym...; 
gdyby ofensywa wojsk generała Franco 
została odparta...; gdyby socjaliści zde 
cydowali się na zerwanie z komunista- 

mi...; gdyby Blum zechciał dobrowolnie 
wyrzec się premierosiwa już w najbliż- 
szych dniach... Gdyby kryzys się skoń- 
czył... Ale ten trwa. 

Niewątpliwie takie czy inne roz- 
wiązanie przyniosą najbliższe dnie. 
Nie wydaje się, by obecny stan rzeczy 
we Francji mógł trwać przez czas 
dłuższy. 

  

Fragment z wielkich konkursów hippicznych, rozgrywanych obecnie w Paryżu. 

Bobry odradzają się w Polsce 
Był czas, że bobry w Polsce uważano 

za zwierzęta ginące, których nie już nie 
zdoła uratować od zagłady. Po licznych 
niegdyś żeremiach prawie słuch o nich za. 
ginął. Zaledwie tu i owdzie, w kniei, wśród 
niedostępnych moczarów, znajdowano 
gdzieś samotną „chałkę”, skleconą mister 
nie z siłowia i gałęzi, a i te najczęściej 
były już niezamieszkałe. 

Ale nad bobrami rozłoczono iroskliwą 
opiekę, zakazano jaknajsurowiej niepo- 
koić nieliczne niedobitki, zapowiedziano 
ostre kary na kłusowników i dziś, po upły 

ka eks - policjant z konewką ogrod 
nika, przerysowanie jednak tej figu 
ry w czwartym akcie należy zapisać 
na manko reżysera. Witana laczny 

mi oklaskami p. Jasińska - Detkow 
ska lekką ręką wcieliła do swej . 219 
kcji jeszcze jeden okaz pretensjonai 
nej modnisi, Przyjemnie wypadiy p.p. 
Filinżanka, oraz doskonale ucharak 
teryzowana Skorukówna. 

Na premierze, przez zabawne nie 
porozumienie, dostał na wejście ok!a 
ski p. Woźniak. Myślę jednak, że c' 
co klaskali nie czuli się potem zaże- 
nowani. Z nieefektownej, ale wdzię 
cznej aktorsko (bo dalekiej od bana 
łu „przeciętnego życia”) roli Ludwi 
ka wydobył młody aktor wiele prze 
konywujących odcieni. P. Woźniak 
ma pewną skłonność do słodkawej 
monotonii ale wyraźnie z tą skłon- 
nością walczył, w czym mu Zre- 
sztą ta właśnie rola, całkowicie ka 
meralna, doskonale służyła. Jeśli sce 
na wzburzenia na początku czwarta 
go aktu nadawałaby się jeszeze do 
wyrazistszego zróżniczkowania, to ak 
centy czułości, zracjonalizowawej re 
zygnacji oraz cierpkawego żalu jak 
również cała aura zmieszanysh u- 
czuć, kryjąca już pierwsze pronun- 
cjamenta erotyzmu utrafiona była 
nieomylnie. 

    

wie załedwie kilku lat tej ochrony, jest już 
wyraźny skutek. 

Ostatni biuletyn informacyjny do spraw 
ochrony przyrody donosi, że nad Niem- 
nem i Szczarą pokazało się kilka zupełnie 
nowych żeremi bobrowych. Na Niemnie, 
przy uroczysku Suchynie, w majątku Lub- 
cza, znaleziono 6 chat bobrowych, w któ- 

rych zamieszkuje około 10 bobrów. Rów- 
nież nad Szczarą znaleziono nory bobrów, 
świeżo wykopane. Podobne nory znale- 
ziono na grunłach jeszcze kilku majątków 
ziemskich i nawet na gruntach włościań- 
skich. 

TT RISE TIT TTT ISIN ADIDAS SESI 

No i wreszcie p. Węgrzyn, niewąt 
pliwy bohater wieczoru, beniaminek 
avtora i publiczności. Tu właśn'e ów 
krawiecki postulat dobrego „leżenia* 
toli zrealizowany był z natury rzeczy 
By zagrać Jana, ryzykania kryjącezo 
pod urwisowskimi fasonami załatwio 
ny już wewnętrzny rachunek z włas 
nym kapitałem życiowym, trzeba nu 
było tylko „pozostać sobą”. Ale cóż 
to znaczy być sobą na scenie, jeśli nie 
okazać się. osobowością również w 
sensie scenicznym wyklarowaną, 039 
bowością, w której naturalna żądza 
ekspresji, miarkowana prawami eko 
nomii znalazła juź wyraz świadomie 
określony i harmonijny. Dawnośmy 
p. Węgrzyna nie widzieli, więc zesta 
wienie punktu wyjścia i dotychczaso 
wych osiągnięć bardziej jeszcze bije 
w oczy. Stanowczo nie można go na 
zywać synem marnotrawnym. Co in 
nego beniaminkiem, w tej sztuce — 
gdzie cokolwiek spotykało aktorów 
na scenie i nas na widowni, musiało 
służyć ad maioram Delphini gloriam .. 

Józef Maś* "*.   

Manewry na Saharze 

  

Fragmenty z manewrów policji i wojska angielskiego na pustyni Sahara, Widzimy 
fragment defilady oddziałów policyjnych 

  

Pomylony twór pod cudzą 
nazwą 

(Dokończenie ze str. 3) 

Zaraz po utworzeniu Związek za 
prosił wszystkie spółdzielnie, zajmu 
jące się handlem rolniczym na udzia 

łowców, znakomicie ułatwiając im 
przystąpienie, bo nie żądając wpłace 
nia udziałów. Zadeklarowanie udzia 

łu daje odrazu iluzoryczne uprawnie 
nia członkowskie. Udział ma być po 
kryty z przyszłych oczekiwanych (czy 
nby na pewno?) zysków przedsiębior 
stwa. Cały czas operuje się niezdro- 
wą fikcją wprowadzającą w błąd o- 
pinię publiczną. Związek przyjmuje 
nazwę spółdzielni, zaprzeczając rów 
nocześnie istotnym zasadom spółdziel 
rzości, bo nie jest on oparty i nie wy 
rasta z podłoża społecznego, a dalej 
zastrzega pluralność głosów. Wpro- 
wadza „udziałowców, którzy udzia 
łów nie wpłacają i wreszcie daje tym 
„udzialowcom“ prawo głosu, który 
jednak w każdej chwili może być 
zmajoryzowany. 

„Po co to ubieranie się w cudze 
szatki. — Nazwijmy Związek Urzę-- 

dem do Spraw Handlu Rolniczego. 
podporządkujmy mu ustawowo 

wszystkie spółdzielnie, nikt przynaj 
mniej nie będzie miał złudzeń. Twór 
cy Związku rozumieją, że jest tu coś 
nie w porządku, że spotkają się z pow 
szechnym, zdecydowanym  sprzeci- 
wem i dlatego wolą nie nazywać rze 
czy po imieniu. о 

Artykuł ten piszemy dziś, bo dziś 
spotykamy się namacalnie z działa|- 
nością Związku Gospodarczego w 

Wilnie. : 
Rano rozpoczyna się w Z. O. R. 

(Związek Oficerów Rezerwy) zjazd 
kierowników spółdzielni powiato- 
wych z terenu woj. wileńskiego i no 
wogródzkiego. Zjazd zwołał p. Zim- 
niak, mianowany niedawno przedsta 
wiciel Związku na Wileńszczyznę, 
fundując kierownikom przyjazd do 
Wilna drugą kłasą. 

Pan Zimniak został przysłany 
przez swą władzę, bez żadnego uprzed 
niego porozumienia się z miejscowy- 

mi placówkami spółdzielczymi, cho- 

ciaż pracujący tu Spółdzielczy Syndy 

kat Rolniczy liczy sobie ponad 20 lat 

nieprzerwanej działalności, a Centra 
la Spółdzielni Rolniczo - Handlowych 
ponad 15. Przedstawicielstwo zostało 
założone i p. Zimniak został przysła 
Dy, jak stale praktykuje się przysyła 
rie nieznających miejscowych — 5- 
sunków  „kulturtregerów*, którzy 

Niezwykła operacja 
eka 

W Nowym Orleanie w Stanach Zjedno- 
czonych udało się miejscowemu chirur- 
gowi przeprowadzić niezwykłą operację 
oka, która udała się szczęślwie i wzbu- 
dziła w kołach fachowych zainieresowa- 
nie i zrozumiałą sensację. Do szpiłala 
zgłosił się młody kowal, który przy kuciu 
konia zosłał odłamkiem stali tak ciężko 
raniony w oko, że stracił wzrok. W szpi- 

łalu lekarze stwierdzili uszkodzenie rogów 
ki fak poważne, że nie nadawała się już 

do zoperowania. ` 
Przypadkowo dowiedział się o tym 

siedemdziesięcioletni starzec, który prze- 
bywał w łym samym szpitalu. Słysząc 
o tym wypadku spytał lekarzy, czy jego 

oko nie przydałoby się do przywrócenia 
wzroku oka kowala. Jeden z lekarzy sko- 
rzysłał z tej ofiary i zdjął rogówkę z oka 
starca, aby ją następnie przenieść na oko 
kowala. Operacja nawet wbrew przewi- 
dywaniom chirurga udała się znakomicie. 
Kowal odzyskał wzrok, a wiadomości o tej 
operacji poruszyły do -głębi lekarski świał 
naukowy. 

  

cheą organizować, naprawiać i twe 
rzyć na zacofanych kresach. 

Stosunek Związku do spółdziel- 
czości w Wilnie to typowy wstęp de 
dalszej pracy nad  „regulowaniem* 
(czytaj niszczeniem) istniejącej i sa- 
modzielnie dobrze rozwijającej się 
spółdzielczości. 

Na zakończenie jeszcze raz zazna 
czamy, że jesteśmy zwolennikami re 
gulacji handlu zagranicznego: przez 
państwo, co przy dzisiejszych stosun 
kach międzynarodowych wydaje się 
wprost koniecznością. Regulacja ta 
musi być oparta o samodzielną zdro 
mą spółdzielezość, która napewno z 
"całym zrozumieniem zagadnienia, bę- 
dzie współpracować z czynnikami rzą 
dowymi. Wewnątrz zaś w żadnym 
wypadku nie należy puszczać się na 
kiurokratyczne eksperymenty, które 
w rezultacie tylko drogo kosziują 
państwo, ale pozostawić to inicjaty 
wie prywatnej i społecznej, która te 
zagadnienia napewno lepiej rozwią- 

ze Siw. 

P. S. Artykuł niniejszy zamieszcza 
my bez uzyskania informacji od kie- 
rowników krytykowanej przez nas in 
stytucji, gdyż informacyj obiecana 
nam udzielić dopiero po przyjeździe 
p. dyr. Królikowskiego i po dzisiej. 
szym zebraniu związku. W imię bez- 
stronności uważamy za swój obowią 
zek to zaznaczyć, przy czym oświad 
czamy, że dołożymy starań, aby spra 
wę jeszcze raz gruntownie naświetlić 
na dzisieiszvym zebranin. 

POKOJE 
TANIE. CZYSTE i CICHE 
W HOTELU ROYAL 
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Losy fundacji 
Marii Curie-Skłodowskiej 

Instyłut Radowy i szpiłal Fundacji 
Curie-Skłodowskiej w Paryżu są zagrožc 
ne w swym bycie na skutek braku fundu- 
szów. W radzie miejskiej Paryża wniósł 
w tej sprawie wniosek nagły Andre Puech, 
referent budżetowy rady miejskiej stolicy. 
Jednocześnie p. Puech wystosował list w 
łej sprawie do prefekta Sekwany, w któ 
rym pisze, iż fundacja Curie znajduje się 
w obliczu takiego deficytu, że o ile nie 
zosłanie udzielona jej pomoc natychmia 
słowa w formie bardzo wydatnego subsy< 
dium, będzie musiała zamknąć swe pod 

woje i zawiesić wszystkie prace. 
lak podnosi prasa paryska, zaalarmo- 

wana tymi wiadomościami, należy żądać 
od rządu udzielenia wydatnej pomocy ma 
terialnej. W szczegóności „L'Intransige- 
ant“ paryski podkreśla obowiązek, jaki 
spada na państwo w sprawie podtrzyma- 

nia byłu „instytucji, której działalność ob 
chodzi żywo cały kraj”. Nie może rów- 
nież, jak twierdzi pismo, uchylić się fułaj 

od zadośćuczynienia swoim zobowiąza- 

niom Paryż, na terenie którego wyrosła, 

insłytucja o rozgłosie światowym i zaw-j 

dzięczająca swój byt i powstanie pracy, 

i ofiarności małżonków Curie oraz geniu+ 

szowi Curie-Skłodowskiej. Paryż winien 

przyznać Fundacji Curie subsydium roczne 

w wysokości 800.000 franków, niezależnie 

od sumy, którą wyasygauje rząd francuski. 

Tak brzmi wniosek złóżony w Radzie Miej 

skiej przez radcę R. Bos'a, który nie na: - 

trafi napewno na żaden sprzeciw. 

  

  

 



„KURIER“ [4404]. 

Zygmunt Nagrocdzki 
(W rocznicę Śmierci) 

Rok jemu zeszedł z tego świała człowek 
lėrego nazwisko pozostać powinno w 

Pamięci wiłnian na zawsze, jako jednego 
Z tych, którym w znacznej mierze zawdzię 

<za Wilno i okolice swą polskość, A po- 
nieważ osoba zmarłego ściśle związana 
Jest z rodziną Piłsudskich, więc i ten 
wzgląd przemawia za tym, żeby szczegó- 
łowo odtworzyć żywoł $. p. Nagrodzkiego, 
co chyba nastąpi w jakiejś obszernielszej 
biografii. Dziś chcę tylko przebiec pamię- 
<ią życie ideowego człowieka, którego los 
zetknął z największymi ofiarnikami wal- 
tzącymi o wolność. 

Zygmunt Nagrodzki urodził się w 1866 
roku w Zułowie, gdzie iego ojciec był 
pisarzem prowentowym i zaufanym Pił- 
sudskich, gdyż będąc gorzelanym w ma- 
jątku Łelenie Billewiczów, przyjechał do 
Zułowa dla przygotowania przybycia mło 
dych dziedziców. Małego Zygmunta 
chrzczono w Podwiewiórce, tam, gdzie i 
dzieci państwa Piłsudskich, a nawet mieli 
2 Marszałkiem tę samą matkę chrzestną. 
Ojcem chrzestnym był sam dziedzic: Józef 
Piłsudski. Straciwszy matkę jako mały ma- 
lec, został zabrany przez ojca do dworu 
zułowskiego i teraz dzielił zabawy 1 naukę 
u pani Piłsudskiej, wraz z dziećmi domo- 

wymi, których była cała gromada. 
W owych czasach straszliwych pod 

względem ucisku i szpiegostwa, zastra- 
szenia i płaszczenia się, dwór zułowski, 
jak wiemy, był jednym z gniazd cichego 
oporu, jakich ma szczęście było sporo 
wśrógl ziemiaństwa. Atmosfera rodzinna 
Piłsudskich oddziaływała na młodego Zyg 

munta, dwory żyły włedy ze swymi ofi- 
cjalistami w patriarchalnym, przyjac'elskm 

stosunku, Z wioskami również. Łączyła 
szlachię z chłopami wspólność wiary i 
Pragnienie polskiej oświaty, tak imponują 
te u białoruskich włościan. W takiej więc 
atmosferze i odważnego patriotyzmu, wy- 
chowywał się Zygmunt Nagrodzki. 

Jako 15.leiniego chłopca wysłał go ojciec 
do Wilna, a pofem do Kowna, na praktykę 
handlową, do czego miał chłopak zdol- 
ność i ochołę. Słamłąd jednak ściąga go ży 
czenie p. Piłsudskiego do składu drożdży 
zułowskich w Petersburgu, u kupca Haa- 
sego. Jedzie łam w 1885 r. i w dalszym 
ciągu pozosłaje w bliskich słasunkach z 
Piłsudskimi, głównie z Bronisławem, z któ 
rym mieszka. Włedy już zaczyna swą ci- 
chą, skromną, osobistą pracę oświatową. 
Znajduje drogę do koszar I łam pożycza 
książki żołnierzom polskim i Białorusinom 
ze swoich stron, zatrzymuje wychodzą- 
cych z Kościoła Św. Stanisława rodaków 

| nawiązuje z mimi stosunki, wciąga ich 
do składek i czytelnictwa. Natrafiwszy na 

resztki kibliotek Ohryzki 1 Kirkowa, po- 

święca dla wykupienia tych książek szczup 

łe zasoby pieniężne, obywając się często 

bez obiadu. Wszystko co może odkłada na 
kupno książek, ale nie dla siebie. Nagrodz 
ki kupuje je dla innych. Fragnie oświaty 
dla każdego, kto jej łaknie. Z dość zruj- 
nowanym takimi systemam* zdrowiem wra 
ca do Wilna w 1889 r. z pięcioma skrzy- 
niami książek, (Drugie tyłe zostawił w Pe- 
tersburgu pod opieką przyjaciół, by dalej 
jego pracę prowadzili). On dalej pracuje 
w ten sam sposób. „Ale tutaj i materiał 
na czytelnika był o wiele gorszy i kontaki 
trudniejszy" — pisze w swych Wspom- 
nieniach Oświatowca wyć. jako odkiłka 
z „Kurjera Wil." w 1929 r. 
ae nawiązania kontaktu z żoł- 

ła po ie wychodziło, Daleko lepiej 
lagów Handle śród kucharek, lokai, ko- e andlowców ; wz a z pu spož ia i wśród klienteli skle- 

W sklepie bankowców, na ul. Tatar- 
skiej, organizuje Nagrodzki coraz szersze 
koło sympatyków i pomocników, Jak ten 
człowiek umiał się dwoić i troić, gdy była 

potrzeba! Wiąże po całym mieście sysiące 
nici, ustala biblioteczki w różnych punk. 

łach miasła, łakże w sklepikach. Zrzesza 
kolegów, by ze swych pensyj płaci! małe 

składki, z nich kupuje książeczki i wciąż 
coraz szerzej rozbudowuja czytelnictwo. 

Tak rzeczy stały w 1893—94 r., dalej, 
pod wpływem wypadków krożańskich, któ 
re poruszyły wszysłkie słery polskiego i 
katolickiego Wilna, poszło coraz lepiej. 

Przy ofiarności i pomocy apłekarza 
Rymkiewicza i mec. Jabłońskiego czytel- 
nie rozrastają się, przeszło półłora tysią- 
ca książek jest w obiegu w całym mieście. 
P. Nagrodzki organizuje wieczorki rze- 
mieślnicze. Nie wolno na nich nic dekla- 
mować czy śpiewać po polsku, ale pomię- 
dzy iańcami można agiłować, można uma 
wiać się na wieczorki w prywatnych do- 
mach, gdzie. inscenizuje się Mickiewicza, 

śpiswa pałriotyczne pieśni i prowadzi wy- 

raźną robołę narodową. Każdy z zacnych 
ludz'. którzy na takie przedstawienia dają 
mieszkania, naraża swoje słanowisko. wol. 
Mość i kieskę, A byli ło ludzie średnio 
1amożni, żyjący z zarobków, żaden się 
nie wehał. P. Nagrodzki deklamuje na ze- 
braniach publicznych gawędy białoruskie 

chuszewicza, w siermiędze i łapciach, bo 
Na jo pozwolenie można było otrzymać. 

W 1903 r, organizuje pomoc żywnościową 
' Pieniężną dla uwięzionych krožan, dalej   

Wianki, oświetlanie grobów zasłużonych 
w Zaduszki, Trzy Króle. 

Wśród niezliczonych trudności, mimo 
żywego sprzeciwu i przeszkód ze strony 

ugodowców—-Polaków zakładają jednak 
Koła Oświatowe i robotę prowadzą dalej. 
Wydają | książeczkę „Wianki Syrokomli” 
z wyborem jego poezyj już w 1905 r. Po- 
tem koła te przekszłałcają się w legalnie 
działające Tow. Oświata. Tajnie współpra- 
cuje z Józefem Piłsudskim. 

Wejście do składu maszyn rolniczych 
„Pług” pozwala Nagrodzkiemu rozsze- 
rzyć działalność oświatową na wieś, rów- 
nież obsadza dla tej akcii młyn Tyszkie- 
wicza przy ul. Stefańskiej * skład narzędzi 
na Trockiej. Wreszcie zakłada Nagrodzki 
własne przedsiębiorstwo w 1899 r.: skład 
narzędzi rolniczych i tutaj ustala się głów 
na kwałera rozdawnictwa książek na wieś 
oraz kolporłaż gazet: Świątecznej, Promy- 
ka i Zorzy Malinowskiego. Założone w 
Kownie koło zosłaje w ścisłym kontakcie 
z Wilnem. Wszystkie wydawnictwa odbie 
ra się z Warszawy, chęinie idącej z po- 

mocą. 
Mnożą się też tajne szkółki, wykłady, 

pogadarki, wieczorki dla młodzieży rze- 
mieślniczej. W każdym z tych poczynań 
jest praca Z. Nagrodzkiego. To też nic 
dziwaego, że wreszcie policja kładzie na 
nim łapę I! wysyła go, po więzieniu na 

Anfokolu w człernastce do Petersburga po- 
tem do Pskowa na wygnanie, Szczęśiiwym 
zbiegiem okoliczności wraca dość prędko, 
i oczywiście dalej prowadzi swą robotę. 

W 1905 r. zakłada Tow. Oświałowe ,Świa- 
tło" i Tow. Rzemieślnicze. 

Nadchodzi wojna. P. Nagrodzki jesł 

już radnym miejskim i znanym oświałow= 
cem. Czynny jego umysł orientuje się w 
potrzebach chwili, daje temu wyraz orga- 

nizując dwie kuchnie dla uchodźców z 
Królestwa, którymi się Wilno zapełnia 
gwałłownie. Inna kuchnia przeznaczona 
dla rzemieślników, posiadająca duży lo- 
kal, słaje się terenem ożywionej agiłacji 
nepodległościowej, rodzajem klubu dla 
wars'w rzemieślniczych, Odbywają się tem 
pogadanki i kursy wieczorne z rozmaitych 
przedmiotów w zakresie popularnym. Mło 

dzież łam  uczęszezająca, to. przyszli 
żołnierze wojska polskiego. Zapisało się 
przeszło 200 słuchaczy. 

Te organizacje przeciagnęły się przez. 

czas łrwania okupacji niemieckiej, a kuch- 
nie pracowały niestrudzenie prze: całą 
wojnę, przetrwały Niemców, bolszewików 

i karmiły z radością polskie wojsko w 

1919 +, wydając po 12.000 porcyj dzien- 
nie. Że przetrwały i karmiły literalnie całe 
Wilno, zawdzięczać trzeba energii i prak- 

tyczności p. Nagrodzkiego i ludziom, któ 

rych umiał sobie dobrać 
Jakoś łuż przed wojną założył p. Na- 

grodzki Tow, Teatru Ludowego Rzemieśl- 
niczego Polskiego. Teatr ten odgrywał 
szłuki pafriołyczne, np. przepięknie z pie- 
fyzmem odegrane Dziady reżyserii p. Czar 
nockiego-Renarda i 20 razy Legionistow 
Marcinowskiej, co trwało do 1919 roku. 

Na osłafnim przedstawieniu był Marszałek 
Piłsudski. | 

Również pałriołyczne chóry polskie 
były tworzone za inicjatywą p. Nagrodz- 

kiego. Przed wojną te nielegalne wie- 

czorki w prywatnych domach nazywały się 
„zawracalnie” i były ogromnie popularne 

Od chwili wejścia Niemców łeafr rzemieśl- 
niczy grywał w sali cyrkowej na Łukisz- 
kach i miewał do 1000 osób na przedsta- 
wieniach. To trwało 3 lata i dawało frek- 
wencję publiczności jakiej nigdy ani przed 
łem, ani potem teatr poi:ki nie oglądał. 
Przychodzili tam ludzie z ulicy, jak stali 
by słyszeć polską piosenkę, usłyszeć pol- 
ską szłukę. Ten teafr to było spe:nione 
marzenie p. Nagrodzkiego; przy licznych 
zajęciach społecznych oddawał się tej pra 
cy całą duszą, Dzieje tego Teatru Rze- 
mieślniczego, który trwał od 1894 r do 
1920: to jest osobna karta zasług p. Na- 

grodzkiego, wymagająca dłuższego opra- 
cowania w histori; teatru w Wilnie. 

Z inicjatywy p. Nagrodzkiego powsta- 

lo łeż Tow. Oświatowe „Świałło”, które 
istniało od 1891 r. jako dalszy ciąg tajnego 
Tow. Oświaty Ludowej, Przetrwało wszyst 

kie okupacje i jakiś czas istniało po woj- 
nie, organizując kursy, szkoły it. 

W lutym 1919 p, bolszewicy aresztują 
go i siedzi na Łukiszkach. Ścigany przez 
komunistów, ucieka p. Nagrodzki z Wilna 
do Warszawy przez Kowno i Grajewo 
(opisuje tę Wyprawę we wspomnieniach 

p. ts „Wyprawa Wileńska”, wyd. w 1933 
roku). W Warszawie udaje się do p Jana 
Piłsudskiego i wraz z nim do towarzysza 
z lat dziecinnych, wówczas Naczelnego 
Wodza: lózefa Piłsudskiego. Z pewną 
nieśmiałością, bo przecie to już nie ten 

bliski, swojski Ziuk, ale najwyższy aulo- 

rytet państwa, które dopiero się buduje. 

Przyjęty jak najserdeczniej, ofrzymuje 
mandat gromadzenia aprowizacji na przy- 
bycie wojska polskiego do Wilna, które 
lest wygłodzone | nie będzie miało nic 
do dania wojsku, ani wojsko Wilau, jak 
zechce urządzić jakie przyjęcie. Więc p. 
Nagrodzki z p. senatorem W. Abramo- 
wiczem i innymi jedzie z Beliną i ulanami, 
połem samoirzeć | dociera z zapasami do 
Wilna, dymiącego od strzałów zwycię- 
skiego wójska polskiego, 

Pokrótce streścimy dalsze losy skrom- 
nego, a jakże zasłużonego działacza. 
Dzieje to są smutne, Ofo skład narzędzi 
rolniczych, który prócz dochodów właści- 
ciełowi dawał tyle kulturze polskiej, włas- 
ność człowieka, który dawał pracy tyle, 
co 10 innych, chylił się do upadku Dwu- 
krotne zrabowanie składu przez bolszewi- 

ze wsi wypłacić należności za pobrane 
maszyny (należność wynosiła. około 500 
tys.) zaciągnięte z tego powodu długi, 

doprowadzają do teao, że firma musi ulec 
likwidacji. Firma założona w 1899 r. w 
r. 1935 przestała istnieć. P. Nagrodzki po 

55-leiniej pracy oddał wszystko bankom 
| wierzycielom, urzędom skarbowym, ubez 
pieczalni. Nie czekając na decyzję sądu, 

sekwestrator wywozi narzędzia, wyłado 

wuje wszystko. Właściciel patrzy na to 
bezradny. „Pracowałem dla firmy 36 lat, 
ale naprawdę zmęczonym poczułem się 

wczoraj” pisze, „zmęczonym i sponiewie- 
ranym". 

Za długi poszły Śliczne Wir, nad 
Wilią, urocze letnisko, gdzie wypoczywała 
ła zacna rodzina latem, z gronem lelni- 
ków i znajomych, gościnnie przyjmowa 
nych, poszły dwa omki na Antokolu... 
Nie wytrzymał spracowany człowiek i zmę 
czone serce tych ciosów. Zmarł nagle 25   marca 1937 r., wyczyławszy w gazecie, że 

  

ków, kryzys nie dający meźności klientom. 

„wyniki konkursu na urządzenie i zabudo- 
wanie Targów Północnych w Wilnie. Po 
otwarciu koperł okazało się, iż pierwszą 
nagrodę uzyskali inż. arch. Roscisław Ka- 
pliński i Kazimierz Giszewski. 

Drugą nagrodę adiunkt politechniki 
Iwowskiej inž, architekt Jerzy Golis. 

Trzecia nagroda przypadła w udziale 

Dowiadujemy się, iż w rejonie Marcin- 
kańców, powstał projekt wybudowania 
pomnika ku czci poległego na pograniczu 
kopisty ś. p. Stanisława Serafima. Postu- 
ment ma być z graniłu, na nim zaś słanie 
postać żołnierza wykuta z bronzu, natu. 
ralnej wielkości. 

W szpitalu państwowym w Oszmianie 
zmarł posterunkowy policji państwowej 
Wawrzyniec Karwan, wskutek odniesio- 
nych ran, zadanych mu w czasie pełnienia 
służby, w chwili likwidowania bójki po- 
między pijanymi osobnikami we wsi Stul 
gl, gm. graużyskiej. Post. Karwan otrzy” 
mał uderzenie w głowę tzw. świńcówką, 
zadane przez J. Mićkę, mieszkańca tejże 
wsl, Uderzenie to spowodowało pęknię- 
cie podstawy czaszki. 

W dniu 23 bm. odbyła się eksportacja 
zwłok na cmenfarz poległych policjantów 
w Wilejce. W kondukcie pogrzebowym 
poza policją wzięli udział przedstawiciele 

Hiciena —to zdrowie 
Wielu higienistów twierdzi, że jedynie 

mechanicznie wykonane opakowanie prosz- 

ków daje gwarancję całkowitej higieny. 

MASZYNOWO — BEZ DOTYKU RĄK 
wykonane proszki  „Migreno - Nerwosin“ 

Z KOGUTKIEM W TDREBKACH (nowe opa- 
kowaniej DAJĄ TĘ GWARANCJĘ 

Dbając więc o własne zdrowie, żądajcie 
proszków Z KOGUTKIEM tylko w MECHA. 
NICZNIE WYKONANYCH TOREBKACH. — 
gdyż dzięki temu unikniecie narażenia zdro- 
wia na przykre niespodzianki. a 

zosłał na słare lała nędzarzem. Pogrzeb 
jego bez duchowieństwa był okrutnie bo- 
lesny. Wdowa zosłała z niczym. Jak się 
porówna olbrzymią pracą i zasługi Na- 
grodzkiego z tym, co go czekało na sła- 
rość, ło poczucie niesprawiedliwości do- 
tkliwie boli. 

Zmarły był odznaczony Polonią resti- 
łutą (stopień oficerski), odznaką za dy- 
wizję litewsko-białoruską i 25-letniej pra 
cy i walki o szkołę polską. Krzyża zasługi 
nie otrzymał... Daje mu ten krzyż we 
wspomnieniach starsze polskie społeczeń- 
stwo Wilna, które wie, że polskość nasze 

go miasła zawdzięczamy. w znacznej 
części niesłrudzonej, ołiarnej, mężnej 
i bezinłeresownej pracy ś. p. Zygmunta 
Nagrodzkiego. 

  
  Hel. Romer. 

Pomnik Wickiowiczą wybuduje nam chyba M. I. Wow. 
czyli budują dla nas Rydroelektrownię 

„Zapewne wszyscy Wilnianie powi- 
taliby z zadowoleniem wiadomość, że 
pomnik Mickiewicza, którego funda- 
menty poniewierają się od paru lat 
w ogródku Orzeszkowej, będzie wresz 
cie wybudowany np. przez Ministerst- 
wo Spraw Wewnętrznych. Mimo uprze 
dzeń do biurokratycznego sposobu 
„odwalania kawałków* żółwim tem- 
pem, mielibyśmy tę nadzieję, że prze- 
cież prędzej czy później jakoś ruszy 
to wszystko. Wilno zaś kaprysi i nie- 
raz sprawia niespodzianki. Skore jest 
do protestów, które przewlekają sprą- 
wę w nieskończoność, wystawiając od 
pówiednie Świadectwo wileńskiej 
„sprężystości działania”. Najgorsze jest zaś w tym to, że dobrotliwy obser 
wator z zewnątrz ma w tych wypad. 
kach podstawy do ujęcia sprawy w 
swoje ręce i zrobienia porządku w 
„skłóconym Wilnie'. 

Pomnik Mickiewicza i sprawa bu- 
dowy hvdroelektrowni na Wilii mają 
e sobą wiele wspólnego. I tam pro- 
testy i tu protesty. Różnica polega na 
tym, że w sprawie hydroelektrowni na 
stąpiła już interwencja czynnika nad- 
rzędnego, który w osobie delegata Mi 
nisterstwa Komunikacji, p. inż. Raku 
zy-Suszczewskiego, ujął wszystko w 

— : rozpoczął pracę od pod- 

staw. 
Z po 

2 Władze miejskie, Wiłna miały wie- „acowanie kilku projektów 

он п nych na Wi. Od wielu lat 
fat a. reprezenłacyjnym miejscu w a miejskiej wisi szkicz sieci 

elektrycznej, rozbiegalącej się WO dari wysokiego napięcia z okręgowej 

hydroelektrowni go „Poza Milo: Pe elektryfikacji miasta i wo 
8 bylo od dawna wielką tros 

jewództwa Glatmana. Dzięki niestru- 
ka p qgii i wytrwałości p. inż. 
хопе) © stał nawet konkretny plan 

Jensza Po gry koło Szyłan i przystą- budowy > konkretnych prac. Wizja 
piono W ać yjna miasta i prowincji elektnyfikacy "2, pliższa. Niestety Szy 
stawała 2%. Wiemy z jaką energią 
any biuro urbanistyczne zabrało 
miejskie wego planu. Śtanęły wobec 

się do okł w Szyłanach i projekt 
siebie a. lu. Wilno podzieliło się na 
w u Posypały się protesty Za- 
dwa PROJ kopie o przywrócenie 

często Szyłan. J. M. ze „Słowa” sza- a ży artach z wielkim talentem po 
a 

mnikiem chyba będzie kiedyś 

  zgórzach trynopolskich. Współtwór 
wzgórza 

| ca Szyłan drukował kołubryny argu- 
| mentów. Nie będziemy już wnikali w 
rozgrywki zakulisowe. Niech na nie 
spadnie zasłona zapomnienia. 

I wreszcie przyszedł p. inż. Raku- 
za-Suszczewski z ramienia minister 
stwa. Przyjrzał się terenowi. Odbyła 
się konferencja. Postanowiono wybu 
dować hydroelektrownię za Trynopo- 
lem niedaleko od Sayn — ściślej w 
Turniszkach. Będzie to zakład droż- 
szy i słabszy od Szyłan. Mniej więcej 
taki sam jak w Saynach w-g projektu 
i miejskiego biura urbanistycznego 
mniej więcej w tymże miejscu, które 
było brane pod uwagę zarówno przez 
biuro urbanistyczne jak i przez wy- 
dział techniczny magistratu. Będzie to 
jednak robiło ministerstwo. Ten trze- 
ci „dobrotliwy“ czynnik, który przy- 
był pogodzić skłócone Wilno. 

Hydroelektrownia ma stanąć, jak 
podaliśmy wczoraj do roku 1940 
włącznie. Tempo pracy będzie więc 
prawie błyskawiczne. Obeenie prowa 
dzone są pomiary terenu, badania 
geologiczne również są na rozpoczę- 
ciu. Prawdopodobnie stanie tu żelbe 
tonowa zapora wodna. O  szczegó- 
łach jej budowy poinformujemy 
wkrótce. (w).   

Rozstrzygnięcie konkursu 
na budowę gmachu TargówPółnocnych 

Na posiedzeniu sądu konkursowego | leureatom nagrody pierwszej, a mianowi- 
w dniu 23 bm. pod przewodnictwem wi- | cei inž, — architektom Kaplińskiemu ł Gi- 
ceprezyd. Grodzickiego ogłoszone zostały | szewskiemu. 

Wysokość nagród: | — 1500 zł, II — 
1200 zł i III — 800 zł, 

Do realizacji wybrano projekt, ktėry 
uzyskał pierwszą nagrodę, 

Zarząd Targów Północnych przystąpi 
do zabudowy ferenów jeszcze w roku 
bieżącym. 2 

Pomnik š. p. Serafima | 
W związku z tym KOP, garnizony oraz 

pracownicy szeregu urzędów zebrałi fuż 
w drodze dobrowolnych składek około 
5000 zł. 

Dalsza akcja zbiórkowa trwa. 
Budowa pomnika rozpocznie się praw 

dopodobnie w ciągu lata rb. 

Policjant zmarł od ran 
odniesionych podczas likwidowania 

_ p'lanej bandy 
władz i urzędów, organizacji społecznych, 
młodzież szkolna oraz tłumy publiczności. 

Zmarły pozostawił żonę i troje dzieci. 

Interesująca wystawa 
w gmachu teatru na Pohulance 

Na wniosek dyr. Teatru Miejskiego na 
Pohulance Magistrat zezwolił na urządze- 
nie w gmachu teafru wystawy wyrobów 
papierowych, wykonanycn przez pracow- 
nika teatru p. Słanisława Możejkę, modela 
łora, który za swe wyroby uzyskał bron- | 
zowy medal na powszechnej Wystawie 

Krajowej w Poznaniu. 
Na wystawę złożą się różne przedmio 

fy wykonane z papieru i używane na sce 

nie jako rekwizy teatralne. Wykonane 
są one ze zdumiewającym realizmem. Bę- 

dą tego rodzaju rzeczy, jak jabłko z papie 
ru, zbroja rycerska itp. 

Magistrat udzielił zezwolenia na prze- 

ciąg 2 tygodni z warunkiem, że wystawa 

będzie czynna w czasie przedstawień przy 
czym nie. będą pobierane opłaty dodałko 
we.     „ Wysłannik gazety 
włoskiej na pograniczu 

Wczoraj przybył do Wilna dziennikarz 
włoski, specjalny wysłannik gazety „Stam 
pa” z Turynu, p. Curio Morłari. ! 

Dziennikarz włoski zwiedził wczoraj 
pogranicze i wieczorem wrócił do Wilna, 

Zzabólstwo 
20 bm. na tle porachunków osobistych zo 
stał zabity przez uderzenie sztyletem w pie 
cy Jan Żurowski, m-c wsi Nowa Wieś, gm. 
worniańskiej. Ustalono, że zabójstwa do- 
konali bracia Franciszek | Adam Burbule, 
mcy tejże wsi, których zatrzymano. 
į 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ASA A A AAAAAA ŠA 

Teatr m. NA POHULANCE E 

Dziś o godz. 8.15 wiecz. 

„WIELKA MIŁOŚĆ" 
> 
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Kawaleria gen. Franco 
w akcji 

  

Po długiej „ciszy”* na froncie hiszpańskim 
znów rozległy się wybuchy pocisków arty 

leryjskich, Tym razem jednak intensywniej 
— powsłańcy skorzysłali bowiem z mo- 
„mentu zainteresowania się sfer poliłycz- 

nych Europy wypadkami austriackimi i... 
kończą już akcję odcięcia Madrytu od Ka 

łalonii. Na zdjęciu oddział kawalerii. po-   wsłańczej, która w osłatnich dniach bierze 
w akcji żywy udział,
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Podziekowania 
za pomyślne załatwienie 
sprawy polsko-litewskiej 

DEPESZA ŻOŁNIERZY I! KORPUSU 

WSCHODNIEGO W BARANOWICZACH 

W dn. 20.III br. w Baranowiczach w lo- 
kalu przy ul. Szosowej 152 pod przewod- 
nictwem Kulwanowskiego Kajetana odby- 
ło się zebranie Zw. Żołnierzy | Korpusu 
Wschodniego. Po odczytaniu sprawozdań 
z działelności i uchwaleniu budżetu, po- 

wzięto rezolucję następującej treści: 
„My żołnierze b. I Ksrpusu Wschod- 

niego przyrzekamy gotowość stawienie się 
pod Jego rozkazy, oraz dziękujemy za po 
myślne i godne Polski załatwienie sprawy 
z Litwą”. 

Treść rezulucji przesłano telegraficznie 
do Marszałka Śmigłego Rydza. 

UCHWAŁA WIECU W PRUŻANIE 

20 bm. o godz. 13 m. 30 odbyła się 
żywiołowa manifestacja społeczeństwa 
miasta Prużany i powiatu w związku z osła 
nimi wypadkami. 

W manifestacji wzięło udział ok. 4000 
osób. Na ręce słarosty prużańskiego zło- 
żono rezolucję treści następującej: 

„Społeczeństwo powiatu prużańskiego 
zgromadzone w dniu 20.111.38 r. w Pruża- 
nie manifestuje swe gorące uczucie dla 
Wodza I Rządu Rzeczypospolitej, których 
mądra I zdecydowana postawa wobec 
ostatnich zajść na granicy polsko -litew- 
skiej doprowadziła do zwycięskiego a po 
kojowego rozwiązania ważnego zagadnie 
nia narodu polskiego I litewskiego, kładąc 
w fen sposób podwaliny do dalszego roz 
woju normanych stosunków między obu 
sąsiednimi narodami, co w konsekwencji 
musi doprowadzić do odnowienia tradycji 
dziejowych mocarstwowej Rzeczypospo- 
litej Polskiej”. 

Depeszę do Naczelnego Wodza Zwią- 
zek Organizacyj Społecznych wysłał 19 
marca. 

UCHWAŁA OZN W SZCZUCZYNIE 
NOWOGR. 

W dniu 20 marca br. odbyło się zebra- 
nie sektoru miejskiego i wiejskiego Obozu 
Zjednoczenia Narodowego, na ktėrym po 
omówieniu palących zagadnień politycz-. 
nych 1 gospodarczych została jednogłoś- 
nie uchwalona rezolucja treści następu- 
Jącej: GREW Nazca { 

Członkowie sekłoru. miejskiego I wiej 
skiego OZN. zebrani na uroczystym posie- 
dzeniu postanawiają: . AŚ 

1. Wypełniać wiernie Testament Wiel 
klego Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

Serce nasze przepełnione są wdzięcz- 
nością dia Największego Syna ziemi wł- 
leńskiej, który wywalczył, utrwalił granice 
I odbudował Ojczyznę. 

2. Marszałkowi Rydzówi Śmigłemu od- 
dajemy się do dyspozycji dla obrony I ro 
woju naszego państwa. * 

Na Jego wezwanie, by skupić się wo- 
kół Idei obrony Rzeczypospolitej, stałemy 
do apelu I te] Idel wiernie służyć przyrze- 
kamy. т 

3. Wyrażamy bezgraniczną z serc na- 
szych płynącą wdzięczność Rządowi na- 
szemu za stanowcze | auforyfafywne po- 

stanowienie w sprawie uregulowania stanu 
Istniejącego od blisko 20 lat pomiędzy 
Polską a Litwą. 

Rezolucja niniejsza została przez spec- 
Jalną delegację złożoną na ręce starosty 
Wierzbickiego, jako przedstawiciela Rzą- 
du na ferenie powiatu. 

  

Najkorzystniej i najtaniej kupujemy 
w firmie c*rześcijańskiej 

„Bławat Poznański" 
Lida — Rynek 

Ceny stała Staranna obsługa     

W nadgranicznym pow. nieświeskim znaj 

duje się maleńka wioska Pogorzelce. Gieba 

pogorzelska niezbyt jest urodzajna, ludność 

cią obchodu imienin Wodza Naczelnego 

dziatwa  pogorzelskiej szkoły powszechnej 

samorzutnie wystąpiła z apelem do „kocha 

tych koleżanek i. kolegów" ze szkół powia 

tu nieświeskiego w sprawie dobrowolnych 

ofiar na ufundowanie samolotu pościgowe 

"go dla Armii, składając jako pierwszą wpła 

t; 22 zł 27 gr. 5 

* Trzeba zdać sobie sprawę z wartości 

tei ofiary, która się wyraża dobrowolną 

kładką w wysokości jednego grosza mie 

sięcznie. Treść listu, ułożonego przez dzie 

ti 1 przepisanego w odpowiedniej ilości eg 

zemplarzy, rozesłanego do 180 szkół w po 

wiecie jest następująca: 

Kochane koleżanki i koledzy. 

My, dzieci szkoły powszechnej w Pogo- 

tzeleach, pragnąc uczcić dzień imienin Na 

czelnego Wodza Marszałka Polski Śmigłego 

Rydza, postanowiłyśmy składać po jednym 

groszu miesięcznie na nfundowanie samolo 

tu pościgowego dla naszej kochanej Armii. 

Obliczyliśmy, że w naszej szkole w cią 

gu roku zbierzemy 36 zł 24 gr. Zwracaliś 

му się już do szkół w naszej gminie snow 

skiej i wszystkie dzieci zgodziły się na nasz 

projekt. Ponieważ w całej gminie dzieci 

szkolnych jest 2102 więe zbierzemy w ciągu 

roku 252 zł 25 gr. W całym powiecie nie- 

Świeskim uczęszeza uczniów do szkół pow 

szechnych 17929, więc w ciągu roku z jed 

nogroszowych składek miesięcznych, zbie- 

rze się 2151 zł 28 gr. 

W Polsce jest nas przeszło 4.538.600 ucz 

niów, jeżeli każdy będzie płacił tylko jeden 

grosz miesięcznie to zbierzemy w ciągu ro   Fu 544.252 zł i za te pieniądze kupimy dwa 

  

LEON MOENKE 
  

Przed kanonizacją błogosławionego Andrzeja Boboli 

  

  
W związku ze zbliżającym się terminem kanonizacji misjonarza polskiego błog 
Andrzeja Boboli, reprodukujemy zdjącie 1 — przedstawiające obraz Matki Bosk'ej 
w klasztorze pińskim, przed którym modlił się błog. Andrzej Bobola, 

obraz, w-g legendy ludowej, miał być namalowany przez błog. Bobolę. Zdję- 

cie 2 — przedstawia nowoufundowany ołłarz błog: Andrzeja Boboli w klasztorze 

pińskim, U góry widoczny tron, na którym spoczną relikwie błog. Boboli 

obrazem). Olłarz ten został wzniesiony kosztem braci 

pińskiego. 

WORECZEK WEZZEZEAASCOW SPA TEZA OZZOSTRETZA PEEETOWEZTKY 

Piekna inicjatywa dziatwy 

pow. nieświeskiego 

w dniu imienin Marszałka Smigłego-Rydza 

zaś wyłącznie małorolna. Przed uroczystoś | 

| wie, szybownictwie, spadochroniarstwie I ob 

  

„KURJER” (4401). 

i który to 

(przed 
zakonnych, klasztoru 

dzieścia samolotów dla wzmocnienia naszej 

armii. 

U nas w szkole w Pogorzelcach wybrališ 

nty zarząd: prezesa, skarbnika i sekretarza, 

oj.rócz tego trzech członków z klasy VII do 

sekcji propagandowej LOPP, a każda klusa 

2 członków do zbierania składek w swoich 

klasach. Co tydzień w sobotę sekcja propa 

gandowa będzie na zebraniu zdawać spra- 

wozdanie ze zbiórki pieniężnej i również o 

glaszač nam ciekawe wiadomości o lotniet 

route przeciwiofniczo - gazowej. Myśmy już 

złożyli składkę po groszu za pierwszy mie 

siąe i będziemy eo miesiąc płacić po groszu, 

tylko w czerweu damy trzy grosze za czer | 

wiec, lipiee i sierpień. 

Każda klasa pieniądze zbiera na listę. 

Jak wpłacimy już po 12 gr, to się każdy z 

nas podpisze a potem listy zbierzemy razem 

1 oprawimy na pamiątkę. Uchwaliliśmy je 

szcze urządzić zabawę szkolną i dochód od 

di6 na kupno samolotu. Oprócz składek 

wpłacać będziemy jeszcze po groszu kiedy 

kto będzie miał grosz. - 

Kochane koležanki i koledzy wszystkich 

szkół powszechnych w Polsce zwracamy się 

do waś z gorącą prośbą, abyście przyłączy 

(i się do naszej zbiórki I składali po groszu 

miesięcznie, a przekonacie się że wspólnymi 

siłami wiele zrobimy dla potęgi naszej Oj 

czyzny. Wierzymy mocno i jesteśmy pewni 

że projekt nasz trafi do waszych serc. 

Pogorzelce, marzec 1938 r. 

List podpisali: 

Irena Narkiewicz sekretarz, Józef Zaroż 

ny skarbnik i Władysław Nizawiec prezes. 

Gorący apel szkoły pogorzelskiej sprawił, 

że składki sypnęły się jedna po drugiej. Re 

zaltat widoczny. Wpłynęło już około 500 zł 

(pięćset), Dzieci ze szkoły w Siniawce prze 

KRONIKA 
Dziś Irennusza B. M, 

Jutro Ludgera i Tekli M. 
MARZEC 

25   

Wschód słońca — @, 5 ms 14 

Piątek || zachód słońca — g.5 m.38 

  

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologi USB 
w Wilnie z dn. 24.IiL. 1938r. 

«_ Ciśnienie 763 
„ Temperatura średnia -- 10 
"Temperatura najwyższa -|- 18 
Temperatura najniższa -|- 2 
Opad — 
Wiatr: połudn. 
Tendencja barom.: bez zmian 
Uwaga: pogodnie 

NOWOGRÓDZKA 

— Jeszcze w sprawie zatrudnienia 
bezrobotnych. W związku z artykułem 
pł. „Luźne uwagi o Komitecie Zimowej 
Pomocy w Nowogródku”, zamieszczonym 
w „Kurjerze Wil.* z dnia 20 bm., p. Alek- 
sander Hreczecha, o którym tam wspom- 
niano, prosi nas bardzo o sprostowanie 
wzmianki o nim w tym sensie, że posiada 

on nie 47 ha, lecz 28 ha i to w stanie 

mocno zdewastowanym, bez budynków; 
poza tym jest inwalidą wojennym (przy- 
znano mu 71 proc. utrały zdrowia, w tym 
53 proc. w związku ze służbą w wojsku), 
odznaczony jest krzyżem  walecznych 
i przedsiawiony do odznaczenia krzyżem 
virtufi miliłari, Ma na utrzymaniu słarego 

ojca i, jak twierdzi, znajduje się w bardzo 
ciężkiej syłuacji materialnej. Za osiem 
dni pracy otrzymuje z Komitetu Zimowej 
Pomocy zaledwie 20 zł. Renty inwalidz- 
kiej jeszcze mu nie wypłacają. 

Czyniąc zadość życzeniu szanownego 
kombatanta, muszę nadmienić: 1) że na- 
zwisko jego i innych podałem na odpo- 
wiedzialność osób skarżących się na sto- 
sunki w FP i Komitecie Zimowej Pomocy; 
wiem nałomiast, że FP zatrudniał osoby 
znacznie lepiej sytuowane; 2) że chodziło 
nie tyle o zatrudnianie osób posia- 
dających jaką taką realność, ile o znikome 
wynagrodzenie jednych (40 zł za miesięcz 
ną pracę) i faworyzowania drugich (zatrud 
nianie żon urzędników za wynagrodze- 
SA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJAAAAA A AAA AAA ка 

įKino „APOLLO“ 
w Baranowiczach 

wyšwiella cudowny dramat muzyczny 

Gdy kwitną bzy 
W rol. ałównych: Jeanette Macdonald 

Helson Eddy i John Barrymore 

TYTYYYYVYWYVYVYVYYYVYYYVYVYYYYYYVYVYYVYVVVYF 

szałka Polski Śmigłego Rydza, skrzydlatej 

Armii składają tę ofiarę uczniowie szkoły 
powszechnej w Siniawce", 

Fakty mówią za siebie. Czyż może być 
piękniejszy podarek? Czyn naszej dziatwy 

jest aż nadto wymowny i powinien być przy 

kiadem do naśladowania nie tylko dla mło 

dzieży całej Polski ale i dla wszystkich star 

szych. dobrze czujących obywateli. 

Zapoczątkowana przez powiat nieświes 

ki akcja dobrowolnych groszowych składek 

na dozbrojenie Armii przedostaje się już do 

szkół na tereny sąsiednich powiatów. 

Według obliczeń, dziatwa szkół powszech 

nych pow. nieświeskiego zakupi i prze aże 

w Nieświeżu Armii samolot pościgowy w 

końcu roku szkolnego 1939. 

Należy zaznaczyć, że ludność pow. nieś 

wieskiego w roku ub. ufundowała dla Ar- 

mii dwa samoloty,   kazując 37.34 zł piszą: „W dnin imienin Mar 

— Tam — rzekła żona, wskazując na samotnie 

w oddali leżące ubrania. 

Rzuciwszy pobieżnie oki 

żonę kierunku, siekso t natychmiast odwrócił 

em we wskazanym przez 

Zdzisław Imbor. 

się do o brzeg. 

  

niem po 5 zł dziennie), wreszcie o opie 
szałe udzielanie pomocy biednym i bez 
robolnym, szczególnie b. wojskowym. 

W odniesieniu do p. Hreczechy i in- 
nych posiadających podobne realności, 
względnie będących na utrzymaniu rodzł< 
ny, trzeba też zrozumieć i pretensja tych, 
co nić nie mają i żyją bez jutra. Dla ludzi 
utrzymujących się z doraźnej pomocy Fun 
duszu Pracy, względnie Opieki Społecz- 
nej, dla ludzi, od których różni „filantropi” 
wymagają, by za miskę zupy śpiewall 

hymny pochwalne na cześć „filantropów” 
— obywatel posiadający chociażby 28-48 
jest „burżujem”, bo za tę ziemię dostać 
można co najmniej 15 tysięcy złotych. 

| jeszcze jedno. Skoro p. Hreczecha 
stracił w służbie dla ojczyzny swoje zdró+ 
wie, to dać mu należy czym prędzej za- 
służoną rentę, a nie zmuszać 71 proc. in+ 
walidę, rannego w głowę, do pracy umy= 
słowej. Statystyka mówi, że dość jest w 
Polsce bezrobotnych młodych, zdrowych 
i chętnych do pracy. 

Kaz. ' 
— Rzym cezarów a Mussoliniego. Pod 

łym tytułem prof. dr R. Gostkowski wys 
głosi 26 bm. w „Ognisku” odczyt. Do- 
chód przeznacza się na Fundusz Obrony 
Narodowej. 

MWILEJSKA 
— Rozwój spółdzielczości mleczarskiej 

w powiecie. Ostatnio spółdzielnia mleczar- 

ska w Tupalszczyźnie, .gm. żodziskiej, wybu 

dowała obszerny nowoczesny budynek, prze 

znaczony do celów spółdzielni. Mleczarnia 

w Tupalszczyźnie obecnie posiada lodown'ę, 

którą w czasie zimy zaopatrzono w lód. 

W gminie ilskiej, w miejscowości Olko 
wiczach powstała niedawno mleczarnia spół 

kowa. Olkowicze, położone na samej grani 

cy nie miały dotychczas rynku zbytu na mie 

ko. 

Pożądane byłoby, aby okoliczne dwory, 

posiadające dotychczas pachciarnie przystę 

powały do mleczarni spółkowej, przez co 

piacówka ta jeszcze bardziej by się wzmoe 

niła. 

— Organizacja targowicy w Kniahininie. 

Komisja rolna gminy kościeniewickiej przy 

siępuje do urządzenia targowicy przy stacjł 

kolejowej w Kniahininie, gdzie powiatowa 

spółdzielnia „Rolnik* będzie organizować 

systematyczne skupy trzody chlewnej. 
Poza tem „Rolnik* będzie w Kniahininie 

skupywał zboże i w tym celu zamierza w 

najbliższym czasie wybudować skład zboże 

wy. 

— Wieś zarabia na rogożynie. Przepro- 

wadzony we wsi Osipowiczach kurs zbiera 

nia i przetworu rogożyny daje dobre wynł 

k'. Ludność, a szczególnie dziatwa, masowo 

wyrabia plecionkę rogożynową, zakupywa 

ną chętnie przez szkołę korzykarską w wi 

lejce 

W Osipowiczach ogółem przerobiono ro 

gożyny na ponad 200 zł. 

We wsi Cyncewiczach i Barańcach rów- 

nież przeprowadzono kursy, ale praca prze 

twórcza nie może przybrać narazie więk- 

szych rozmiarów „gdyż ludność nie zdążyła 

zebrać odpowiedniej ilości surowca, rosną 

rege dziko po stawach i mokradłach. 
W najbliższym sezonie wieśniacy zamie 

rzają zaopatrzyć się w dostateczną ilość pał 
ki wodnej, z której zimą będą wyrabiać u 

żywaną w koszykarstwie plecionkę. 

W. R. 

Bopierajcie pierwszą w Kraju pół: 

dzielnię Brzeciwgrużliczą w powiecie 

wileńsko-trockim 

— Dobrze się spisałaś w łódce... 

A morze już tymczasem szalało. Zielone z białymi 

brzbietami bałwany raz po raz z szumem rozbijały się 

Koszula moja jak sztandar powiewała na, 
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Stawka o życie 
— Jak się trzyma? Co i w jaki sposób mówi? Po 

raz pierwszy w życiu wsypała się! Po raz pierwszy jest 

badana! Czy nie zdradzi siebie? Czy wyjdziemy z wo 

dy „sucho*? Czy aresztują? Co się stanie teraz na 

brzegu? — dręczyły mię pytania. 

Od tej rozmowy zależał bowiem nasz los. 

Tak podążałem za nimi z całych sił. A morze 

fymczasem kołysało się coraz bardziej. Wielkie zielo- 

he bałwany niosły mię z powrotem do brzegu. 

— Na śmierć czy życie płynę?! — nie wychodziło 

mi z głowy, gdy patrzyłem na zbliżający się powoli 

lecz nieuchronnie brzeg sowiecki. 

* * * 

W pobliżu brzegu natrafiłem na płytkie miejsce. 

W podskokach podążałem teraz za nimi, by jak naj- 

prędzej połączyć się z żoną. Gdy już było całkiem 

płytko, zacząłem prawie biec. ; 
Gdy przybijali już do brzegu, hyłem od nich 

w odległości zaledwie kilku kroków. Na plaży nie było 

już ani żywej duszy. 

— Gdzież są wasze rzeczy? — usłyszałem nie- 

przyjazne pytanie, zwrócone do żony.   

mnie, najwyraźniej oczekując na mnie. * 

Poprosi grzecznie iść ze sobą — pomyślałem. 

— Kim jesteście? — zwrócił się do mnie surowym 

i oficjalnym tonem, gdy tylko stanąłem na brzegu. 

— Turyści z Moskwy.. Przyjechaliśmy z Lenin- 

gradu pokąpać się w morzu — odrzekłem spokojnie. 

— Wasze imię i nazwisko? 

I otrzymawszy odpowiedź, zawrócił natychmiast 

"i odszedł bez jakiegokolwiek pożegnania, 
„Ciężar spadł mi z serca. 

Natychmiast zawróciliśmy i my ku swoim rze- 
czom. > S 

— Co pytał? Co odpowiadałaś? — zasypywałem 
po cichu pytaniami żonę. , 

— Spytal o imię i nazwisko i kim jestešmy. Odpo- 
wiedziałam to samo, co i ty. — „Tak i sądziłeo* — 
odparł mi na to. — „Już straż z karabinów maszyno- 

wych chciała do was strzelać, lecz powiedziałem im, 
že to para niedoświadeżonych, ekstrawaganckich ką- 

pielowiczów wypłynęła przed burzą, i pojechałem za 

wami”. Bardzo mu za to dziękowałam i przestraszona 

zapytałam: „Jakżeż daleko odpłynęliśmy od brzegu?* 

— „Daleko“ — odrzekł mi tylko. 

— Zeszłym razera byliśmy dalej — powiedziałem. 
  

wietrze. Wicher trzepotał ubraniem. Z zapieczonymi 

wargami stałem teraz ubierając się na brzegu, zapa- 

trzony w rozhukane morze. 

Przyszła burza, uderzyła! 

Z rozpaczą, z przekleństwem, z nienawiścią za: 

wiedzionej nadziei spoglądałem na nią. Nie spokój 

i rozkosz walki, nie tryumf zwycięstwa przyniosła mi р 

ona, lecz smagała biczami porażki. 

„ZBRODNIARZE“, 

Gdy wróciliśmy do Leningradu, byłem tak zmę: 

czony, że odrazu położyłem się do łóżka. Lecz pod: 

niecenie było jeszcze większe. Nie mogłem zasnąć 

Napróżno przewracałem się z boku na bok na wygod- 

nym sprężynowym łóżku. Dręczyły mię: niepokój i roz 

pacz porażki. 

Znowuż próbować ucieczki morzem? Ale jeśli 

teraz zauważą i zawrócą, to już nie wykręcimy się 

sianem. I żony za nic na świecie nie uda się już wciąg* 

nąč do wody. Iść więc przez druty kolczaste na pewną 

śmierć i pohybel? Ależ to szaleństwo! Co robiś?* — 

przewracałem się na łóżku 

Wtem otworzyły się drzwi: wszedł jeden z mych 

współlokatorów. ID, e. n.)       
 



W Wilnie powstaje 
Klub D:mskratyczny 

j Do Starostwa Grodzk. wpłynęło wczo- 
'8] podanie o udzielenie zezwolenia na 
Otwarcie w Wilnie „Klubu Demokratycz- 
nego”, Klub ten stawia sobie za cel sze- 
tzenią idei demokratycznej w społeczeń- 
śtwie za pomocą słowa | pisma. 

Komitet organizacyjny tego klubu two 
tz: mec. Bronisław Krzyżanowski, prof. 

Manfred Kriedl, prof, julian Rudnicki 
| mec, Eugenia Szabelska. 

Ziazd nadieśniczych 
W dn. 25 1 26 bm. w gmachu Dyrekcji 

+» Lasów Państwowych w Wilnie odbędzie 

©rBiĘS zjazd nadleśniczych celem omówienia 
spraw eksploatacyjnych, odnowieniowych 
I ochronnych. 

Dnia 27 bm. o godz. 9 rano odbędzie 
się msza św, w Ostrej Bramie, po czym 
uczestnicy zjazdu złożą hołd Sercu Pierw- 
szego Marszałka Polski Józefa Piłsudskie- 
go na Rossie. Od godz. 11 odbędą się 
walne zjazdy delegatów poszczególnych 
organizacyj leśnych, a mianowicie: Przy 

sposobienia Wojskowego Leśników, Ro- 

dziny Leśników, Związku Leśników 1 in- 
nych, 

Hektryfskacja pow. wil.-troctiego 
postępować będzie w miarę uprze- 

mysławiania tego powiatu 
Na ostatniej konferencji elektryfikacyj- 

nej, kłóra pod przewodnictwem prezyd. 
miasta dra Maleszewskiego odbyła się w 
Smachu elektrowni miejskiej, rozważano 
szczegółowo plan ekspansji elektrowni na 
powiat wileńsko-trocki. Był rozpatrywany 
projekt elektryfikacyjny z uwzględnieniem 
wszystkich większych miejscowości na fe- 
renie powiatu. 

W wyniku dyskusji, jaka nad tym pro- 
tem rozwinęła się, uczestnicy konferen 

cji stanęli na słanowisku, że elektryfikacja 

musi postępować w miarę uprzemysławia- 
nia powiafu. Do każdego nowopowstają- 

cego większego ośrodka przemysłowego 

"doprowadzany będzie prąd bez względu 

na to, czy linia ta będzie na razie ren- 
towną. ` 

IEEE 

Pińsku odbyły się oględziny studni arte- 
zyjskiej, mającej zaopatrzyć sieć wodocią 

gową miasła w wodę. 
Były przeprowadzone badania wydaj: 

ności sfudni w ciągu 72 godz. Ustalono, że 
wydajność jej wystarcza do zaopa!rzenia 

w wodę pierwszego pierścienia. Słudnia 
bowiem daje ok. 30 mtr sześc. wody na 
godzinę. natomiast faktyczne zapotrzebo- 
wanie pierścienia nie przekracza 12 i pół 

mir sześc. 
Pobrano próbki wody ! wysłano je do 

laborałoruim w Warszawie oraz do Insły- 
łułu Badania Żywności w Brześciu n. B. 

W przyszłym tygodniu przedstawiciele 
wydziału technicznego miasta udaią się 
do Warszawy celem otrzymania wylycz- 
nych, dla jak najrychlejszego przystąpienia 
do budowy sieci wodociągowej. 

— Odbudowa hal rynkowych w Pińsku. 
Wielkie zadowolenie wśród drobnego ku 
piectwa wywołała wiadomość o udzielo- 
mym przez wojewodę zezwoleniu na od- 

budowę hal targowych, kiórych zgliszcza 
szpeczą plac rynko ; W UbGźrOkO, OY od czasu pożaru 

Trzeba podkreślić, że w & 
ku mieści ię 25 sklepików, stanowiących 
Jedynie źródło ulrzymania ich właścicieli 

Architekt miejski p. Merson beziniere- 
sownie wykonał plan odbudowy dla а 

gorzelców. — 
— Najfańszy prąd elektryczny na Po- 

lesiu I wzorowa szkoła. W Berezie Kar- 

tuskiej przystąpiono do budowy wzorowej 

szkoły powszechnej. Kosztorys wynosi 

110.000 zł. Komitet Budowy przewiduje 

pokrycie wydatków w */, przez Zarząd 

Miejski w */, przez T-wo Budowy Szkół 

Powsz., w "l, przez Fundusz Pracy oraz 
częściowo z innych kredytów i ofiar spa 
łeczeństwa. 

Ponadto Zarząd Miejski w  Berezie- 

Kartuskiej przystąpił do budowy własnej 
elekirowni. Obecnie posiadane urządze- 
nia są wydzierżawione prywatnemu przed 
siębiorcy (Żydowi). 

Należy podkreślić, że w Berezie. Kar- 
łuskiej ceny za prąd elektryczny są naj 
tańsze na Polesiu i wynoszą 70 gr kilował. 

— Szkoła Im. Wojew: Kostek-Biernac- 
kiego w Wysokiem Lit. Rada Miejska w 

Wysokiem Liłewskim postanowiła nazwać 

szkołę powszechną, wybudowaną kosz- 

tem 100.000 zł, im. wojewody poleskiego 

Wac'awa Kostek-Biernackiego. 

Poświęcenie szkoły odbędzie się w naj 

bliższych dniach. 
— Ruchy ludności w Brześciu n. B. w lu 

łym. Na t lułego rb. m. Brześć n. Bug. li- 

Czyło 56.529 osób. W ciągu m-ca przyby 
© do Brześcia na pobył steły 878 osób — 

na pobył czasowy 332 osoby — na pobył 
W holelach — 693 osoby — cudzoziem- 
<ów 15, 

= 

Wczoraj na terenie Wileńszczyzny wy- 

darzyły się dwa wypadki kolejowe, które 

nie pocłągnęły za sobą na szczęście ofiar 

ludzkich, zawdzięczając w pierwszym rzę* 

dzie zimnej krwi i szybkiej orientacji ma- 

szynistów. 

W godzinach rannych w mieście roze- 

szła się pogłoska, iż pociąg pasażerski, 

zdążający z Wilna do Oszmiany wykoleił 

się. Okazało się, że pogłoska fa jest prze 

sadzona. Przebieg wypadku był następu- 

jący: : 
W parowozie pociągu osobowego nr. 

453 koło przystanku Kamionka pękła oś. 
Maszynista w porę zzuważył defekt i zaha 

mował pociąg, unikając przykrych na- 
stępstw wypadku. Kilku pasażerów na sku 

tek nagłego zahamowania pociągu pospa 
dało z ławek. 

Z Wilna na miejsce wypadku wysłano 
„pociąg rafowniczy, który przewiózł pasa- 
żerów do Wilna, uszkodzony parowóz   

  

przewieziono do depo, ior oczyszczono 

  

ONIKA POLESKA 
— Budowa wodociągów w Pińsku. W W tymże m-cu opuściły m. Brześć n. B. 

na pobyt stały 792 osoby — po pobycie | 
czasowym 313, po pobycie w holeiach — 
655 osób i cudzoziemców 19. 

W lufym urodziło się 46 osób, zmar- 

ło 36. 
Przyrost ludności w Brześciu w m-cu 

lutym rb. wyniósł 109, słan za tym na 1.lll, 
38 r. wynosi 56.638. 

— Ruch emigracyjny w lutym. W cią- 

gu lutego rb. wyemigrowało z Brześcia 
n. B, 11 osób, w tym: 

do Stanów Zjedn. Am. Półn. — 

1 osoba, 
do Argentyny — 6 osób, — - 
do Palestyny — 3 osoby, 

do Belgii — 1 osoba. 
Poza tym wyjechało z Brześcia n. B. 

40 osób — miejsce zamieszkania których 

nie zostało ustalone. 

— Doroczne zebranie Pocztowego PW 
w Pińsku. W świetlicy przysp. wojsk. pocz 

towców odbyło się walne zebranie od. 
działu PW obwodu pińskiego pod prze- 
wodnictwem p. Dutkiewicza — nacz, urzę 
du w Łunińcu. Obecni byli naczelnicy: 
mgr. Juszkiewicz z Pińska, Bortnowski z 
Janowa i Chamienia z Drohiczyna. Wybra- 
ne zosłały nowe władze oddziału w oso- 
bach: prezes — mgr. Juszkiewicz, w.prez. 
— Obiediński, sekret. — Kisiel, skarbnik 
— Stachowicz i referenci działów Mali- 
nowski, Ciesielski, Szarek, Tylkowski i Mar 
gielewski. Na czele komisj! rewizyjnej sta 

nął nacz. Szarejko. 
— BALON „SYRENA” NA POLESIU. 

Na łąkach między Stolinem a wsią Wika- 
rewicze wylądował balon Aeroklubu war- 

szawskego „Syrena“ z załogą z 3 osób: 
Zygmuntem Paciorkowskim, Stanisławem 
Falkowskim i Bogusławem Pilniakiem, 
(wszyscy z Warszawy). Załoga balonu 
oświadczyła, że lądowała w obawie zna- 
lezienia się na terytorium sowieckim. Raid 

miał charakter sportowy i musiał się odby 
wać w granicach kraju. Balon i jego zało 
ga nie doznały uszkodzeń. Załoga z ba. 

lonem przybyła łodzią do Stolima skąd 
następnie odwieziona została do stacji 
kol. Horyń i odjechała do Warszawy. 

— GROŹNY POŻAR. W chlewie To- 
masza Sawicza, m-ca wsi Miłacze, pow, 
stolińskiego powstał pożaz, który prze- 
niósł się na sąsiednie zabudowania, skut- 
klem czego spłonęło 7 domów mieszkal- 
nych i 10 budynków gospodarczych. Wy. 
sokość strat I przyczyna powstania pożaru 
na razie nie ustalona. 

— Zamach samobójczy. Aleksy Chwied 
czyk, m-c wsi Puchaczewo, pow. brzeskie 
go będąc w stanie podchmielonym usiło- 
wał popełnić samobójstwo, wieszając się 
w' ustępie Zarządu Miejsk'ego przy ul. 
Dąbrowskiego w Brześciu n. B. Zamach 
zosłał udaremniony.   

- TRZEJ MUSZKIETEROWIE 

  

„KURJER” (4401). 

Służba Młodych maszeruje 

W ub. niedzielę po wiecu, zorganizowanym przez Obóz Zjednoczenia Narodowego 

w Łódzi, na kłórym manifestowano solidamošė społeczeństwa z armią, przeszedł uli 
cami miasła wielołysięczny pochód członków OZN, organizacji wchodzących w 
skład Służby Młodych, członków stederowanych organizacji b. wojskowych i rzesz 

mieszkańców Łodzi, wyrażając okrzykami na cześć armii swój serdeczny stosunek 

do polskiej siły zbrojnej. Na zdjęciu — oddziały Służby Młodych z rozwiniętymi 
szłandarami w marszu. na ulicach Łodzi, 

WS TIA STT SIT TATTO TTD 

Dwa wypadki kolejowe na Wileńszczyźnie 
dia dalszej komunikacji, która odbywa 
się normalnie. 

Drug! wypadek kolejowy młał miejsce 
na linil Olechnowicze — Usza. Pocląg 050 
bowy zdążający do Olechnowicz o godz. 
6 min. 45 rano, nie dojeżdżając do miejsco 
wości Plebania najechał na hak wbiły koło prawej szyny toru. 

Maszynista w porę pociąg zahamował 
unikając ewenfualnego wykolejenia. 

O wypadku powiadomiono policję, 
która ustaliła, że hak został wbity do szy- 
ny przez dzieci, bowiem w fym miejscu 
na piasku ujawniono ślady dziecięcych 

stóp. (<). 
.. TYT NN 
į Teatr muzyczny „LUTNIA* E 
W ni 

Dziś o godz. 8.15 wiecz. Ё 

Ceny propagandowe 
TYYYYYYVYVYTVYYYTYYYYYYVYYYYYYYYTYTYYTYYC 

Pożar pod mniwersytocka zpteąk 
W piwnicy domu nr 24 przy ul. Wiel- 

kiej pod apieką USB wskutek zaprószenia 
ognia powstał pożar, który zniszczył me- 
dykamenty ogólnej wariości około 1500 
zł. Straż pożarna ogień ugasiła. m 

Eustachy Rzawaski zwolniony 
W dniu 24 bm. zarządzeniem władz 

został zwolniony z miejsca odosobnienia 
Eustachy Rzewuski. 

Hotel EUROPEJSKI | 
w WILNIE 

Pierwszorzędny — Ceny przystępne 
Telefony w pokojach. Winda osobowa 

    

    

70-1etnia tancerka 

  

łaneczny zespół ludowy saa 

Londyn 2. zdołał swy 

mi *sópisami wywołać Odo ne uznanie, Po 

miadży tancerzami znajduje się 70-lefnia 

rybaczka, kłóra z dziewczęcą werwą [ań- 

= w paniołłach Ze dizėwa 

z 

Belgijski 
dził niedawno 

  

  

Przed kilku dniami donosiliśmy o niesły- 

chanym wypadku usiłowania zbrodni przez 

kei Musko, mieszkańców wsl Miekiewicze, 
gminy wojstomskiej» pow. wilejskiego. Jak 

wiadomo, wieśniacy niezadowoleni z wy- 

ników komasacji podpalili kilka wiejskich 

budynków; usiłowali spalić sołtysa z rodzi 

uą oraz mierniezego Asanowicza i dwóch 

ików. ię” PE kkć. jak wiadomo, zostali are 
ra 

a wykazało, że wieśniacy do- 

k Aaron pod wpływem, ałkoholu. 

i wsi istotnie panował. od dłuższego   su ferment wśród niezadowolonych ko- 
cza 

  

  

  
Us łowali spalić m'erniczego po pijanemu 

KRONIKA 
WILEŃSKA 

— Przepowiednia pogody na 26 marca. 
1938 r.: й 

Po chlodnym i miejscami mglistym ran- 
ku w dalszym ciągu pogoda słoneczna z 
przejściowym wzrostem * zachmurzenią i 
skłonnością do przelotnych opadów na pół 
nocy a umiarkowanym zachmurzeniu na po- 
zostałym obszarze. Widzialność dość dobra, 
rano osłabiona. 

Giepło. 
W. całym kraju słaby wiatry miejscowe. 

DYŻURY APTEK: 

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

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

  

HOTEL 

„ST. GEORGES" 
w WILNIE 

Pierwszorzędny == Ceny przystępne 
Telefony w pokojach 

  

MIEJSKA 
— Asfalt na ul. Mickiewicza. Na jednym 

t ostątnich posiedzeń Zarząd Miejski pow- 

ziął ostateczną uchwałę w sprawie zmiany 

nawierzchni na ul. Mickiewicza. Zamiast pro 
jektowanej początkowo kostki kamiennej po 

stanowiono ul. Mickiewicza wylać asfaltem. 
Koszt tej inwestycji wyniesie 425.000 zł. 
Roboty rozpoczęte zostaną w początkach 

lata r. b. 

PRASOWA. 
— Nowa gazeta zamiast „Dziennika W” 

leńskiego*? Do władz administracyjnycF 

wpłynęło podanie o zezwolenie na otwarcie 

v Wilnie gazety o. kierunku narodowym na 

miejsce zawieszonęgo „Dziennika Wiłeńskie 
go“. 

Nowa gazeta byłaby drukowana i wyda 

wana w tym samym lokalu co i „Dziennik 

Wileński" przy ul. Mostowej 1. 

ZEBRANIA i ODCZYTY, 

— Reprezentacja b. Żołnierzy Wojsk 

Polskich na Wschodzie — Okręg Wileński 
zwołuje na dzień 27 marca rb. (niedziela) 
o godz. 12.30 w sali Związku. Oficerów 

| Rezerwy (Orzeszkowej 11-a) ogólne walne | 
zebranie informacyjno-zapożnawcze człon 
ków związków wschodzących w skład re- 
prezentacji, a mianowicie: Związek Legio- 
nistów  Puławskich, Związek* Żołnierzy 
| Polskiego Korpusu, Związek Kaniowczy 
ków i Żeligowczyków i Związek Sybira- 
ków. Stawiennictwo wszystkich członków 
obowiązkowe. 

Reprezentacja zwraca się również do 
b. Żołnierzy Wojsk Polskich na Wschodzie 
dotychczas jeszcze nie zrzeszonych aby 
również przybyli na zebranie w dniu 
27 bm. k 

Reprezentacja wydała odezwę do b. 
Żołnierzy Wojsk Polskich na Wschodzie, 
kłóra została rozesłana do wszystkich po- 
wiałów i gmin województwa wileńskiego. 

— Klub Włóczęgów. Dziś, t. j. w piątek 
25 bm. Teodor Nagurski zagai w klubie dy 
skusję na temat „Stosunki polsko - litewskie 
po 19 marca 1938 r.". 

Wstęp za zaproszeniami. Początek o go- 

dzinie 20 w Instytucie Europy Wschodniej 

„(sale górne). 

— Zebranie T-wa im. Jana Łaskiego 
Dnia 27 bm. o godz. 18.15 w lokalu przy 
ul. Zawalnej 11 odbędzie się walne ze. 
branie T-wa Miłośników Historii Refor 
macji Polskiej im. Jana Łaskiego w Wilnie. 

  

   
   W długie zimowe wieczory 

książki z 

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

OSTATNIE NOWOŚCI — klasyczne 

   

        
            
   

literatura szkolna — naukowa. 

Czynna od 11 do 19 godz. 
Ahonament miesięczny — 1 zł 50 gr. 

     

  

Kaucja 3 zł. 
Wysyłka na prowincję. 

     
          

       

    

riasacją wieśniaków, lecz na żadne awaniu- 

ry nie zanosiło się. Bracia Musko, szczegól- 

nie niezadowoleni z wynik ukomasacji, kil 

kakrotnie odgrażali się zemstą, lecz zarów- 

no sołtys jak i mierniczy nie traktowali te- 

go poważnie. 

Dziki plan zemsty zrodził się w głowach 

wieśniaków po sntej libaeji. Wówczas uz- 

broiwszy się w nafię i widły dokonalł sza- 

leńczego czynu. : 

Jak się dowiadujemy stan rannych jest 

nadal poważny, lecz hezpośredniego niehez 

pieczeństwa dla ich życie nie ma, 

W dniach najbliższych bracia Musko z0- 

RADIO 
PIĄTEK dnia 25 marca 1988 r. 

6.15 Pieśń por. 6.20 Gimnastyka. 6.40 Mu 

zyka. 7.00 Dziennik por. 7.15 Muzyka. 8.00 

Audycja dla szkół. 8.10 Przerwa. 11.15 Audy 

cja dla szkół. 11.40 Franciszek  Couperin: 

xoncert w stylu teatrałnym. 11.57 Sygnał 

czasu i hejnał. 12.03 Audycja południowa. 

13.00 Wiadomości z miasta i prowincji. 13.08 

„Jak walczyć z gzem bydlęcym* — pog. W. 

Opackiego. 13.15 Słynne orkiestry. 14.00 Mu 

zyka popułarna. 14.25 „Własne praca“ — 
nowela Wincentego Kosiakiewicza. 14.35 D. 
c. muzyki popularnej, 14.40 Komunikat Zw. 
K. K. O. 14.45 Przerwa. 15.30 Wiadomości 
gospodarcze. 15.45 „Oko ustokrotnione* — 
audycja dla dzieci starszych. 16.00 Rozmo 
wa z chorymi. 16.15 Koncert orkiestry man 
dolinistów „Kaskada* pod dyr. D. Dobkie- 
wicza. 16.50 Pogadanka. 17.00 Szkoła w U% 
ciługu — felieton. 17,15 Melodie Grecji — 
reportaż muzyczny. 17.50 Przegląd wyd. 
18.00 Komunikat śniegowy Wiad spor. 18.10 
Wileński poradnik sport. 18.20 Recital for 

tepianowy. 18.40 Chwilka litewska. 18.50 
Program na sobotę. 18.55 Jak spędzić świę 
ta omówi E. Piotrowicz. 19.00 Koncert mu 
zyki religijnej. 19.35 Pogadanka. 19.45 Ko 
medie Aleksandra Fredry: wieczór VI — 
„Pan Geldhab". 20.30 Zespoły dawnych in 
strumentów. 20.45 Dziennik wiecz. 20.55 Po 
Pogadanka aktualna. 21.00 „Wesoły coctail" 
— koncert rozr. 22,15 Recital fortepianowy 
Edith Picht - Axenfeld. 22.50 Ostatnie wiad. 
23.00 Muzyka z restauracji „Ustronie”, 23.30 
Zakończenie. 

A AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA A AAA За 

Pierwszorzędny L 

Hotel „Sokotowski“ 
Wilno, Nimiecka 1, tel. 12-25 i 26-59 

Wykwintne pokoje z telefonami. 
Ceny przystępne. 

TEATR i MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. 

— Dziś, w piątek dnia 25 marca o godz 

6.15 wiecz. powtórzenie doskonałej komedii 

w 5 aktach Fr. Molnara, w przekładzie 

B, Gorczyńskiego p. t. „Wielka miłość* w wy 

konaniu premierowej obsady zespołu, z C. 

Niedźwiecką i M. Węgrzynem na czele. De 

koracje K. i J. Golusowie. $ 

— Popołudniówka niedzielna WW niedzie 

Ję dnia 27 marca na przedstawieniu popo 

łudniowym o godz. 4.15 ukaże się komedia 

współczesna w 4 aktach E. Bourdet'a — 

„Ostatnia nowość* ze Stanisławem Daczyń 
skim w roli głównej. Ceny propagandowe. 

  

  TEATR MUZYCZNY „LUTNIA”. 
— Dziś komiczna opera klasyczna «Trzej 

muszkieterowie, BÓR: 
— Opera w Lutni. W sobotę: oczekuje 

muzykalne Wilno niezwykle interesujący, 
wieczór, usłyszy bowiem ulubioną operę 
„Faust* Gounoda w obsadzie następującej: 
Małgorzatę śpiewać będzie urocza artystka 
opery Wiedeńskiej Maria Lorme, Fausta — 
Antoni Gołębiowski, Walentego — Zenon 
Dolnicki, Mefista — Roman Wraga. Nie dziw 
nego, że zainteresowanie tym wieczorem jest 
niehywałe. Kierownictwo muzyczne R. Ru- 

binsztejna. ‚ 
— „Krėl wlėczęgėw“. Sensacją w dzie- 

dzinie lżejszej muzyki jest obecnie na wszyst 
kick scenach zagranicznych widowisko mu 
zyczne Frimla (autora Rose Marie) „Król 
włóczęgów" na którym obecnie pod reżyse 
tią K. Wyrwicz Wichrowskiego pracuje ca 
ły zespół Teatru Lutnia. 3 

TEATR LILIPUTOW. 

W SALI B. KONSERWATORIUM. 

Dziś premiera wspaniałej rewii w 22 

częściach — 16 obrazach p. t. „O te kobiet- 

ki“. Początek o godz. 6,30 i 9. Jutro w so 

botę trzy przedstawienia: _o godz. 12,30, 

2,30 i 4,30 p. p. | 
— Zespół liliputów w „Ustroniu”. W, 

sobotę 26 i w niedzielę 27 marca w restaura 

cji „Ustronie* (Mickiewicza 24) gościnnie wy, 

stąpi zespół Liliputów cieszący się ogrom) 

nym powodzeniem. W programie śpiew, B 
zyka i tańce. Kierownictwo restauracji u-| 

piasza o wcześniejsze zamówienie stolików. 

ПЛИ ИИа 
РОИ 

ИаИ   (e) staną przewiezieni do Wilna.  
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Kurjer Sportowy 

Przed sezonem Kajakowym Zw. Strzeł. 
Sekcja Kajakowa Zw. Strzeleckiego w | ności od normalizacji stosunków polsko — 

Wilnie w roku bież. planuje szereg imprez | litewskich zamieniony zostanie na spływ 

turystyczno - kajakowych. +| „Zulėw — Klajpeda“, 

Poniewaž zbliža się pora ustalania urlo 4) Sześciodniowy spływ kajakowy naj 

pów, więc dla orientacji zainteresowanych | piekniejszym szlakiem Wileńszczyzny z Igna 

podajemy poniżej kalendarzyk spływów i | lina do Wilna, z wypadem na jeziora Dubień 

wycieczek kajakowych, które przeprowadzi | skie w czasie od 5”do 10 lipca 1938 r. 

w ciągu sezonu Sekcja Kajakowa przy Ko 5) Szesnastodniowy obóz wędrowny: od 

mendzie Powiatu Gr. Z. S$. w Wilnie. st. kol. Bohdanów do st. kol. Augustów, rze 

1) Trzydniowa wycieczka kajakowa pod | kami: - Holszanką, Berezynkę, -Niemnem, 

hasłem „Kajakiem przez Puszczę Rudnie. | Czarną Hańczą i Jeziorami Augustowskimi 

Xą' ze st. kol. Jaszuny do st. kol. Orany, w | w terminie od 2 do 18 sierpnia 1938 r. 
. czasie od 1 do 3 maja 1938 r. Wszystkie wymienione imprezy, korzy- 

2) Gzternastodniowy obóz wędrowny wo | stać będą z 50 proc. zniżek kolejowych przy 

dami: Dunajca, Wisłoki i Wisły na odcin | przejazdach osobistych i przewozie kaja- 

kach: Nowy Targ—Mościce, Dunajcem, Jas- | ków. 

łe — Wola Zdakowska (Wisłoka), Wola Zda W spływach powyższych wziąć mogą u 

. kowska -- Sandomierz (Wisłą), w czasie od | dział tylko kajakowcy zrzeszeni w Polskim 

1 do 15 czerwca 1938 r. Zadaniem tego obo | Zw. Kajakowym, posiadający ważne na rok 

zu będzie między innymi umożliwienie za | 19388 legitymacje P. Z. K. 

interesowanym zwiedzenia Centralnego O- Informacyj dotyczących szczegółów wy 

kręgu Przemysłowego, oraz Jasielskiego Za | żej wymienionych imprez, udziela Jan Paw 

głębia naftowego. —- instruktor, Polskiego Zw. Kajakowego w 

3) Pięciodniowy III Ogólnopolski Spływ | Kumendzie Powiatu Gr. Z. S. Wilno, ul. Mie 

kajakowy Zułów — Wilno, który w załeż  k*ewicza 27, tel. 640, 

Nowy regulamin państw. odznaki sportowej 
Jak wiadomo, Państwowy Urząd Wycho | musi przejść przez Sejm i Senat, gdyż ma 

„wania Fizycznego przygotowuje już od dłuż | się ukazać w formie ustawy), spowodowa- 

szego czasu. nowy regulamin Państwowej f ła, że wydanie nowego regulaminu nastąpi 

Odznaki Sportowej. Regulamin ten wprowa | prawdopodobnie dopiero z początkiem r. 

dza szereg zmian podyktowanych wymoza | 1939. Aż do tego czasu obowiązują przepi 

mi życia i oparty na zebranych w całej Pol | sy, zawarte w regulaminie z 1932 r. Poza- 

sce doświadczeniach. Nowy regulamin miał | stają również nadal w mocy wytyczne Pań 

się ukazać już na początku nadchodzącego | stwowego Urzędu W. F. w sprawię POS i 

sezonu. Niestety konieczność załatwienia | upoważnienia do przeprowadzania prób o 

izeregu niezbędnych formalności (projekt | odznakę z 11 maja 1937 r. 

  

  

  

Pojedynek lekkoatletyczny Sz: $ziu miast: 
Warszawski Okręgowy Związek Lekko 

Riletyczny prowadzi obecnie pertraktacje w 

sprawie zorganizowania meczu lekkoatle 
tycznego reprezentacji Warszawy, Krakowa 

łodzi, Wilna, Białegostoku i Lublina. Poje 
$ynek lekkoatletów 6 miast odbyłby się w 

Warszawie. 

W każdej konkurencji startewałeby 6 

zawodników po jednym z każdeg» miasia 

Zasadniczo wszystkie. okręgi wyraziły zga- 

dę na rozegranie podobnego m*czu. Obec- 

. nie uzgadniany jest termin spotkania. 

Z życia sportowego Paryża 

  

Moment z meczu w rugby między reprezentacją Francji i Anglii, rozegranego na 
paryskim stadionie Buffalo. 

  

Oklaski po każdym seansie? 

Abamielie Dasremienx 
w znakomitej wzruszającej kreacji 

ZAWINIŁAM 
  

Potężny film wojenny o mestwie ludzkim w mi- 
„ASINO | strzowskiej realizacjj W. $. Wam Dyke 

PO WIELKIEJ WOJNIE 
W rolach głównych: Spencer Tracy, Franchot Tone, Gladyn George i wiele innych 

PIĘKNY NADPROGRAM. Początek o godz. 4 

EEE Maskarada Film wielkich gwiazd 
ICH NAJPIĘKNIEJSZY ROMANS 

W rol, gl: para koch. Luiza Rainer i William Powell. Nadprogram; Atrakcja i aktualje 

  

  

Chrześcijańskie kino Dziś Potężny film namiętności u 

siAtówió| „STĄWKA 0 ŻYCIE" 
Kitty Jantzen i K, L. Diehl. Ponury trójkąt małżeński: mąż —adwokat, żona— 

Nadprogram: ATRAKCJE Początek o 5—7—9, w niedz. od 3-ej 
W rol. gł.: 
artystka film. I szantażysta. 

   
   

  

   
   
    

  

REDAKCJA i ADMINISTRACJA 

Konto P.K.O. 700.312. Konto rozrach. 1, Wiłno 1 
Wilno, al. Biskupa Bandurskiego 4 

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

Administracja: tel. 99—czynna od godz. 9.30—15,30 

Drukarnia: tel. 340, Redakcja rękopisów nie zwraca. 

Ułańska 11; 
Pińsk, Dominikańska 40. 

  

          
    

     

  

Wołkowysk — Brzeska 9/1. 

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

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

Lida, ul. Górniańska 8, tel, 166 
Brześć n/B.. Pierackiego 19, tel. 224; 

Przedstawicielstwa: Kleck, Nieśwież, Słonim, Stołpce, 
Szczuczyn, Wołożyn, Wilejka, Grodno — 8 Maja 6, 
Suwałki — Em. Plater 44, Równe — 3-go Maja 13, 

„KURJER” (4404). 

Ze sceny teatralnej Poznania 

  

W Teatrze Wielkim w Poznaniu odbyła się prapremiera pięknej opery „Alkestis” 
Krzysztofa Willibalda Glucka, wielkiego reformatora operowego z poł. XVIII w. 
Spektakl pod batutą dyr. dr Zygmunta Latoszewskiego i w reżyserii p. Marii Janow- 
skiej.Kopczyńskiej, zyskał poznańskiej scenie operowej nowy wielki sukces. Na 

zdjęciu — fragment z premiery. 

Spadek cen zboża 
i wzrost cen żywca 
W ciągu bież. miesiąca nastąpiła dość 

foważna zniżka cen zboża, a mianowicie 

ecny w hurcie za 100 kilogramów spadły 0 

blisko 1 zł. 

Spadek cen zboża tłumaczyć należy bra- 

kiem możliwości eksportu za granicę oraz 

brakiem poważniejszych odbiorców na ryn 

ku wewnętrznym. Zapasy są większe, niż za 

potrzebowanie, 

W ciągu bieżącego miesiąca dość poważ 

nie, bo od 10 do 15 procent wzrosły ceny 

żywca, a mianowicie ceny krów i wołów. 

Desperatka z hotelu 
„Belgła* zmarła 

Wczoraj donieśliśmy © zamachu samo- 

bójezym 22-letniej Zofii Kałłaurówny, przyby 

tej do Wilna z Pińska, która zatruła się e- 

stneją oetową. 

Po przewiezieniu do szpitala Kałłaurów 

na zmarła. 

Desperatka pozostawiła list, w którym 

prosi, by pozostawione przez nią rzeczy od- 

dano biednym dzieciom. i : 
Powodem sainobójstwa był zawód miłos 

ny. 

Na co choroją w Wileńszesyć le 
Inspektor lekarski województwa wileń. 

skiego sporządził wykaz zachorowań i zgo 
nów ha choroby zakaźne i inne występu- 

| jące nagminnie w powiatach województwa 
wileńskiego za czas od 13 do 19 bm. Za- 
notowano 68 wypadków jaglicy, 56 — 
odry, 21 gruźlicy — w tym 3 zgony, 22 
wypadki duru plamistego, 22 — krztuśćca, 
po 11 wypadków błonicy i płonicy, 11 wy 
padków zapalenia opon mózgowych, 5 — 
róży, 4 — zakażenia połogowego, 3 — 
duru brzusznego, 2 — grypy i po jednym 
wypadku świnki, ospówki i pokąsania 
przez zwierzę podejrzane o wściekliznę, 

AAAAAAAAAAAAAŠAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

PRACA 
TYYYYYYYVYYYYTYY"FY""-TVYVFYYYVVYTYYVYVYY 

BACZNOŚĆ! TYLKO osoby obznajmione 
z akwizycją ogłoszeń mogą mieć dobry za 
robek. Informacje: S. Grabowski Biuro Ogło- 
szeń Garbarska 1. 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAA A 

ROŽNE 
vyvvvY 

UNIEWAŻNIA się zgubioną książeczkę 
oszczędnościową wydaną przez K. K. O. pow. 
baranowickiego na imię Pruszyńskiego Win- 
centego Nr 117/60/5 na sumę 1055 zł i 40 gr. 

  

  

Wiadomości radiowe 
Z CYKLU KOMEDII FREDROWSKICH 

. USŁYSZYMY W RADIO „PANA 

GELDHABA*. 

Wieczór VI nadawanego przez Polskie 

Eadio cyklu komedii Aleksandra Fredry wy 

pełni „Pan Geldhab* w opracowaniu Stefa- 

na Essmanowskiego, ze wstępem prof. Zyg- 

munta Szweykowskiego. 

Audycja nadana zostanie w piątek dnia 

25 marca o godz. 19.45 z podstudia w Byd 

goszczy przez Rozgłośnią Pomorską w To- 

runiu. 

PIANISTKA NIEMIECKA EDYTA 

AXENFELD W RECITALU RADIOWYM. 
W piątek, dnia 25 marca o godz. 22.15 

wystąpi przed mikrofonem rozgłośni stołe 

cznej młoda niemiecka pianistka Edyta 

Picht - Axenfeld. Radiosłuchacze i publicz 

ność warszawska pamiętają zapewne tę mło 

dą, bardzo utalentowaną artystkę, która w 

ostatnim konkursie chopinowskim zdobyła 

jedno. z czołowych miejsc. 

W recitalu radiowym p. Axenfeld wyko 

1a „Chaconne* Hindla, fantazję d-moll Mo 

zarta i sonatę Waldsteinowską Beethovena. 

Jak widać repertuar tego koncertu składa 
! się z samych "pięknych: kompozycyj. 

RECITAL FORTEPIANOWY ADELI BAY. 

W piątek radiosłuchacze będą mogli do 

znać miłych wrażeń muzycznych, słuchając 

recitalu fortepianowego Adeli Bay. W pro 

gramie utwory wyłącznie polskie F. Brzeziń 

skiego, L. Różyckiego i I. Paderewskiego. 

Początek o godz. 18.20. 

ERTEPE STEPHEN 

Przetarg 
Naczelnik więzienia w Baranowiczach ni 

niejszym ogłasza na dzień 5 kwietnia 1938 r. 

na godzinę 11 przetarg nieograniczony na 
dostawę artykułów żywnościowych dla po 
trzeb Więzienia. ° 

Informacji o ilości i rodzaju artykułów 
żywnościowych udzieli dział gospodarczy te 
goż więzienia. Oferty należy składać w ko 
perlach zapieczętowanych i zalakowanych 
z dołączeniem kwitu Kasy Urzędu Skarhowe- 
$° na złożone wadium w gotówce lub w pa 
pierach wartościowych w wysokości 5 proc. 
sumy oferowanej względnie przedłożyć wa- 
dinm Komisji Gospodarczej w dniu przetar- 

gu z dołączeniem jednocześnie próbek odnoś 

nych artykułów żywnościowych. Więzienie 

zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru 
oferenta, zmniejszenie lub zwiększenie zaku 

pu artykułów żywnościowych i uniewažnie- 

nie przetargu. O wyniku przetargu oferenci 
zostaną powiadomieni. 

- Baranowicze, dnia 21 marca 1938 r. 
(7 J. WOLAN Podkomisarz S. W. 

Naczelnik Więzienia 

  m 

  

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

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

Sala b. KONSERWATORIUM (Końska 1) ` 
Teatr Eśligoutów Dziś premiera! 

REWIA 
P. t. „O, TE KOBIETK 66 w2-ch częściach 

— 16 obrazach 

Początek o godz. 6.30 | 9-ej wiecz. Ceny od 54 gr. Szatnia nie obowiązuje. 

OGNISKO | Dziś, Nieśmiertelne arcydzieło WILIAMA SZEKSPIRA p. t. 

ROMEO i JULIA 
W rolach głównych: Norma Shearer, Leslie Howard, John Barrymore i inni 

Nadprogram: UROZMAICONE DODATKI. 

* 

Pocz. seans. o 4-ej, w niedz. | šw. 0 2-ej. 

  

    
      
   

  

; Baranowicze,    

       
      
       

Druk. „Znicz*, Wilno, ul. Bisk, Bandurskiego 4, tel, 3-40, 

  

CENA PRENUMERATY miesięcznie: 
z odnoszeniem do domu w kraju — 
3 zł., za granicą 6 zł, z odbiorem w 
administracji zł. 2.50, na wst, w miej- 

scowościach, gdzie niema urzędu po- 

cztowego ani agencji zł. 2.50, 

       
    
     

     
żeń miejsca. Ogłoszenia są 

    

  
    

Giełda zbożowo-towarowa 
"i Iniarska w Wilnie 

z dnia 24 marca 1938 r. 

Ceny za towar średniej handlowej ja- 
kości, za 100 kg. parytet Wilno, przy nor- 
malnej taryfie przewozowej (len za 1000 kg 
!-co wag. st. zał.) Ziemiopłody — w ładun- 
kach wagonowych, mąka i otręby—w mniej- 

szych iłościach. W złotych 

żyto I stand. 696 g/l 19.— 19.50 
wz "Nocą 00% 18.05 19— 

Pszenica I w 48, 27.— 28— 

54765 26— 27.— 
Jęczmieńl . „678/673, (kasz.) — +— 

» Ii 649, B LS 

„ II „6205, (past) 1625 16.75 
Owies I „ 468 , 19.— 19.50 

З T 4. 18.— 1850 
Gryka = 630 , 17.25 17.75 

- „ 610 . 16.75 17.25 
| Mąka żytnia gat. I 0—50% 32— 32.75 

. » „ 1 0—65% 29.— 29.75 

. » „ П 50—65% 19.50 20.50 
” »„ гахома д0 95% 22.— 2250 

Mąka pszen. gat, I 0—50% 41.50 42.25 
. » I-A 0—65%  41— 41.25 

оь „ II 30—65% 32.75. 23.25 

| » „ П.А 50—65% 23.75 24.75 
» o» „III 65—70% 22.— 22.50 
» „ pastewna = — 

„ ziemniaczana „Superior* 32.— 32.50 

. 2 „Prima“ 31.— 3150 

Otręby żytnie przem stand. 12.25 12.75 

*Otręby pszen. śred. przem.stand. 14.25 14.75 
Wyka 19.— 19,50 

Łubin niebieski 14.— 1450 
Siemię Inlane b. 90% f-co w. s.z. 43.75 44.50 

Len trzepany Wołożyn 1490.— 1530— 
„ p Horodziej — 1940.— 1980.— 

* й Traby 1490.— 1530— 

isis „„ Мюгу 1430.— 1470.— 
Len czesany Horodziej 2120.— 2160.— 

Kądziel horodziejska 1530.— 1620.— 
Targaniec moczony 770.— 810— 

" „ Woložyn 940.— 980— 

RENEEFZEZE EZ TECOOYTSTESRZEOTS — 

Odwołanie 
obwieszczenia 

Administracja otrzymała pismo od ko- 
mornika sądu grodzkiego w Święcianach, 
odwołujące obwieszczenie Nr Km. 610/35 w 
sprawie licytacji nieruchomości p. Michała 
Tjedera w Święcianach. Я 

Pismo to otrzymaliśmy, niestety, po wy 
;drukowaniu już wspomnianego obwieszcze- 
nia w n-rze środowym z dnia 23 marca 1938 
reku. 

LEKARZE 
WYVYvVY*vvvvX 

  

DOKTOR MED. 

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

DOKTOR 

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

9—1 i od 3—. 

DOKTÓR MED. 

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

od 8—1 i od 3—". 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAS 

AKUSZERKI 
TYYYYYYYYYVYVYYYTYVYYYYYYYVYYVYYVYYYYTYYYTYY 

AKUSZERKA 

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

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

      

AKUSZERKA 

smiałowska 
oraz Gabinet Kosmetyczny, odmładzanie 
cery, usuwanie zmarszczek, wągrów, pie* 
gów, brodawek, łupieżu, usuwanie tłuszczu 
z bioder i brzucha, kremy odmł.dzające. 
wanny elektryczne, elektryzacja. Ceny przy- 
stępne. Porady bezpłatne. Zamkowa 26—8. 

„AAAAAAAKAAD AAAA DAAD AAAAAAAAADAAAAAAAARAAA 

Kupno i sprzedaż / 
SPRZEDAJE SIĘ w dobrym punkcie 

sklep naczyń, żelaza i innych artykułów ra- 
zem z mieszkaniem, istniejący od lat 40 z wy. 

rcbioną stałą klientelą. Adres w administra- 
cji „Kurjera Wileńskiego". 

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem 75gr., w tekście 60g ra 

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 50%. Układ ogłoszeń w tekście 5-łamowy, za tekstem 10-łamowy. Za 
treść ogłoszeń i rubrykę „nadesłane* redakcja nie odpowiada. Administracja 
zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrze” 

przyjmowane w godz. 9.30 — 16.30 i 17 — 19 

Redaktor odp. Józei Onusajtis 
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