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Znaki ostrzegawcze 
Gdy się czyta dobrze napisaną po- 

wieść historyczną, osnutą na tle ja- 
kichś postaci Listorycznych, które 
szły najprzód drogą usłaną laurami, 
a potem losy się odmieniły, zawsze 
mą się do czynienia z całym szere- 
siem znaków ostrzegawczych, wido- 
cznych dla czytelnika, ale zakrytych 
Przed okiem bohaterów powieści. 

ю Bohater nie widzi, czy nie chce 
widzieć, lekceważy sobie te znaki, sta 

jąc się w ten sposób sam sprawcą 
OBRY losów. I nie raz chciałoby 
ję takiego bohatera ostrzec. Stój, co czynisz? 

i ciebie i „AE gub sam siebie, szkoda 
siuti ych pięknych planów, które 

й twojej własnej nieostrożnoś 
ci los obróci w niwecz. 

z „Doskonały film „Pani Walewska*, 
"V nawiasem mówiąc jest policz- 
zę wymierzonym rodzimej produk- 
o Tlmowej, który mimo, że został 

By przez amerykańskich Żyd 
GU punktu widzenia: propagandy 
W jest o wiele więcej wart od 
aa Produkcji filmowej polskich Żyd 

. B z Junoszą Stempowskim 
a i głównego handlarza żywym 

. Narem (sic), budzi podobne refte- 
sje. 

50 „Napoleon, cesarz Francuzów, u0- 
° ies walki z tyranią o wolność, 

uko 2 Przyszłe Stany Zjednoczone 
ża Dy Porywa i zachwyca. Jego u- 
„(OWI nie może się oprzeć i hrabina 

Walewska. 

Napoleon rozdzielający trony mię 
dzy braci, uprawiający politykę dy-- 

nastyczną po Austerlitz, sam jest ty- 

ranem. 
Scena w Wiedniu z zamachowcem, 

Który rzuca mu w twarz wyzwanie 
„Tyran!* a potem ginie, jest pierw- 
szym zlekceważonym ostrzeżeniem 

jest przesileniem dramatu nowożytne 

go Aleksandra, zapowiedzią Water- 
co. 

Nad Napoleonem - cesarzem, Na- 
Poleonem - despotą stracił wówczas 
władzę Napoleon - geniusz i nie mu 
Już jej powrócić nie mogło. 

, Powieściopisarze, reżyserzy nie 
krępują się zazwyczaj Ścisł cią WE 

NA Poe c CH autek ZA z *©SZAQŚCI nie można 
brać dosłownie. 
im odmówić, 

i, ani um 

  

   

Jednakże nie wolno 
Ani daru spostrzegaw- 
iejętności wyczucia na- 

   
strojów. 

Dlateg. > e mago też mamy prawo wycią- 
o, Wnioski, mamy prawo szukać a- 
nalogii w życi ° 

  

Pavohalagia ei AAS Ai niko 
Šiais sicznych, jakie nam się uka- 

Ją w najlepszych dziełach zasługu- 
acych na miano dzieł sztuki. 
Tan © współczesne też obfituje w 
Sola DU. ostrzegawcze. „Gdy. te 
i DARE: się na szpalty dziennika 
spełnić ešlį farbą drukarską, mogą 

* Swą rolę, mogą w porę prze- 
strze 

jęn, PIzed i jeszczęś- ciem. błędem i przed ni ę 

FDT OCT 

Zmarł Teodor 
Szalapin 

  
„PARYŻ, (Pat). 
"ak rosyjski TeadórSzal Pin. 

Zmarł sławny śpie-   

Wbrew temu, co mógłby o tym 
ten, czy ów sądzić, nie dla zrobienia 
przykrości komuś, nie dla sensacji i 
nie dla poczytności, ale z obowiązku 
dziennikarskiego, wywleka się często 
na światło dzienne takie rzeczy, na 
które nikt nie chce zwrócić uwagi, o 
których najwygodniej jest wszystkim 
a zwłaszcza prasie, milczeć. Dlatego 
po prostu, że na tym właśnie dodatnia 
rola prasy polega. : 

Wiem, że są ludzie, którzy mają 
za złe „Kurierowi Wiłeńskiemu* po 
ruszenie afery nieświeskiej. Są inn: 
ludzie, którzy mają do nas żał za kry- 
tykę dotychczasowych wyników akeji 
podniesienia rolnictwa i wsi. Jak moż 
na oceniać te wyniki na „niedostatecz 
ny'?—powiadają. A uniwersytet w 
Prudziszczu, a organizacje rolnicze, a 
tu i ówdzie gospodarstwa wzorowe? 
Jest kategoria ludzi którzy zarzucają 
nam, że niepotrzebnie podnosimy od 
czasu do czasu sprawę audycyj radio 
wych w języku białoruskim. 

Zagadnienie białoruskie podobno 
nie istnieje u nas? Na alarmy, że w 
tej, czy innej okolicy na wsi szerzy się 
komunizm, słyszymy odpowiedź, że 
na tę bolączkę zaradzi uniwersa!ne 
panaceum parcelacja.   Jak można wszystkich tych ludzi 

przekonać, jak im udowodnić, że my 
w Posce całej i tu na jej wschodnich 
rubieżach, my to znaczy gospodarze 
we własnym państwie, my elita. zna 
leźliśmy się. w punkcie przełomowym, 
tak jak w powieści albo na scenie. 

Albo uwzględnimy w swych decyz 
jach i posunięciach wszystkie najważ 
niejsze znaki ostrzegawcze, albo je 
zlekceważymy. Od tego zależy, czy 
sztuka, którą gramy, otrzyma miano 
tragedii, czy jakiejś wielkiej comedii 
del arte. 

Może się komuś nie podobać to li- 
terackie podejście do tematu, może się 
wydać nie przekonywujące. 

Co można na to poradzić? Prze 
brać się w chłopską siermiengę- tak | 

jak to robił podobno woj. Kostek 
Biernacki, albo w wytartą marynar- 

kę niższego urzędnika, źle opłacanego 

pracownika umysłowego i pójść w 

przebraniu między ludzi. 
Posłuchać, co mówią, jak ocenia 

ją zjawiska we własnym ścisłym gro 
nie, czego pragną. 

Wówczas przekonają się, 0 ile hliż 
sze życia olbrzymiej większości oby- 
wateli są literatura i szpalty pism, niż 
ich życie i Poglądy. 

Piotr Lemiesz. 

L] 

Układ włosko-angielski 
.. zestanie podpisany w sobotę 

LONDYN, (Pat). „Daily Tele- 
graph“ wyraža nadzieję, iž angielsko 
włoski układ będzie podpisany nie 
później niż w sobotę: 

Postanowienia traktatu będą obo- | wiązywały od daty, która zostanie 
wspólnie ustalona przez obie strony. 

Angielski minister wojny 
bedzie gościem Mussoliniego 

LONDYN (Pai]. Brytyjskie koła urzędo- 

we potwierdzają, że minister wojny Hore 

Belisha, który odlatuje w czwartek samolo | 

tem wojskowym w podróż inspekcyjną na 

Malię, zatrzyma się w drodze powroinej 

w Rzymie i odwiedzi Mussoliniego. 

Do tego spotkania kela polityczne w 

Londynie przywiązują duże znaczenie. Jak 

się dowiaduje korespondent PAT, minister 

wojny Hore Belisha zabierze z sobą ! 

osobisty premiera Chamberlaina do Mus- 

soliniego, w którym premier brytyjski wy 

razić ma zadowolenie z powodu pomyślne 

go załatwienia rokowań między obu rzą 

dami i swej nadziei jak najserdeczniejsze 

go ułożenia się stosunków włosko - bry- 

tyjskich na przyszłość. 

Minister Hore Belisha, który odlatuje 

z Londynu w czwartek, leci przez Marsy- 
lię, Neapol i przybędzie na Malię w so 
botę po południu. W: środę rano odleci   

on z Malty z powrotem do Neapolu i 
przybycie jego do Rzymu spodziewane 
jest w środę wieczorem. W czwartek Mus 

| silini zamierza wydać na cześć gościa bry 
tyjskiego śniadanie, w którym wzięliby 

także udział minister Ciano, ambasador 

lord Perth. Śniadanie to całoby okazję 
do wyczerpującej rozmowy politycznej. 

W piątek Hore Belisha odlecieć ma do 
Paryża, gdzie zatrzyma się przez sobotę 
a w niedzielę 24 kwietnia brytyjski mini 

ster wojny powrócić ma do Londynu. 

Pobyt min. Hore Belisha w Rzymie 

przypadnie na czas kiedy porozumienie 

włosko - brytyjskie będzie już nie tylko 

podpisane, ale prawdopodobnie i ogło- 

szone. Spodziewane jest, że podpisanie 

porozumienia i wymiana aneksów nastąpi 

w nadchodzącą sobołę, że teksty podane 
zostaną w prasie w poniedziałek wieczo 

rem dla ogłoszenia w dziennikach wtor 

kowych. 

Wojska gen. France wznowiły atak 
SALAMANKA, (Pat). Armia gen. | 

Arandy, znajdująca się najbliżej mo- 
rza na odcinku Morella przeszła po 
trzydniowej przerwie do gwałtownego 

natarcia. 
SALAMANKA, (Pat). Dziś wojska 

gen. Franco wzmocniły natarcie na 
wszystkich frontach Katalonii i w pro 
wineji Castellon. 

SARAGOSSA [Pat]. Celem obecnej o- 

fensywy armii gen. Aranda jest nadbrzeż 
ne miasteczko Vinaroz, odległe o 30 klm. 

od pozycyj wyjściowych oddziałów nacie 
rających. Do akcji wprowadzono liczną a! 

fylerię oraz wielką ilość samolotów. W po 

łudnie szłab armii wyrażał całkowite za 

dowolenie z dotychczasowych rezultatów 

ofensywy. 

Premier Czechosłowacji 

pertraktuje z Niemcami sudeckimi 
PRAGA, (Pat). Premier Hodża 

przyjął wczoraj przedstawicieli peł- 

nomocnych partii Niemców sudec-   

kich posła Kundta i senatora Pfro- 

gnera, którzy przedstawili kilka de- 

zyderatów natury administracyjnej. 

Czang-Kai-Szek nie zginął - 
HANKOU, (Pat). Urzędowo za- 

przeczają doniesieniom japońskim, 
jakoby w czasie niedzielnego nalotu 
samolotów japońskich na Hankou 

zginąć mieli marszałek Czang Kai 

Szek i minister Sung. Marszałek prze 

bywa w Hankou, a Sung w Kongkon- 

gu. 

  

  

Plebiscyt 

  

niemiecki 

  

Kanclerz Hitler składa głos w lokalu wyborczym w Berlinie, 

  

Pierwszy samolot polski 
wylądował wczoraj w Kownie 
WARSZAWA (Pał). 12 bm. po godz, 

9 rano wylądował w Kownie pierwszy pol 
ski samolot Polskich Linij Lotniczych „Lot 
którym leciał kurier dyplomatyczny, mjr 
mgr. Piątkowski z departamentu lotnictwa 
cywilnego i mjr. inż. Seifert, wicedyrek 
tor „Lotu“. 

Pogoda na trasie podróży była dosko 
nała i samolot zgodnie z rozkładem jazdy 
wylądował o przepisanej godzinie w Kow 
nie. 

Powrót samołofu nastąpi dziś w godzi 
nach popołudniowych. 

Min. Charwat w Warszawie 
WARSZAWA (Pat). Dz'ś o godz. 18.35 

przyleciał do Warszawy 2 Kowna samolot 
polskich linij lotinczych „Lot“, który 
dziś rano wystartował z Warszawy do 

Kowna. 

- Samolotem z Kowna przybył do War 
szawy poseł R. P. w Kownie min. Char« 
wał. 

Poseł Szkirpa w Kownie 
KOWNO (Pat). Poseł litewski 

służbowych do Kowna, 
w Warszawie min. Szkirpa przybył w sprawach 

Litwini zestali zaproszeni 
ma Targi Poznańskie 

POZNAŃ, (Pat). Dyrektor Między 
narodowych Targów Poznańskich p. 
Krzyżankiewicz zatrzymał się w dro 
dze powrotnej z targów fińskich w 
Helsinkach przez dwa dni w Kownie, 

gdzie zetknął się ze sferami litewski- 
mi. Dyr. Krzyżankiewicz zaprosił i- 
mieniem Targów Poznańskich repre 
zentantów Litwy do Poznania na te- 
goroczne targi. 

Port kłajpedzki dzięki Polsce może zacząć 
normaine życie 

KOWNO (Pat). „XX Amžius“ omawia | 
jąc perspektywy  stosunkėw  gospodar- 
czych polsko - litewskich wyraża przypu 
szczenie, że część polskiego eksportu me 
że być kierowana przez Kłajpedę. Tran- 
zył towarów polskich do Kłajpedy mógł 
by być częściową rekompensałą wywozu 
polskiego węgla, manufaktury i innych pro 

duktów do Litwy. 
„Liefuvos Ukininkas" omawiając syłu 

ację Kłajpedy w związku z porozumie- 
niem polsko - litewskim wyraża przeświad 
czenie, że dopiero teraz port kłajpedzki 
może zacząć żyć życiem normalnym. Pis 
mo stwierdza, że konkurencja pobliskich 
porłów libawskiego i królewieckiego nie 
jest dla Kłajpedy niebezpieczna, zwłasz 
cza ieżeli przez ulepszoną komunikację 
kolejową południowa część Litwy zbliża 
na zosłanie do Kłajpedy , 

Czesi opracowują 
„narodowościowy Statut 

rebubliki czeskostowackieį“ 
PRAGA (Pat). Wydzialy prawne prezy 

dium rady ministrów, min'sterstwa spraw 
wewn., sprawiedliwości 4 unifikacji usta 
wodawstwa otrzymały po'ecenie opraco 

wania „narodowościowego słatutu republi 

ki czechosłowackiej". Jak wiadomo, utwo 

rzenie tego stałułu zapowiedział premier 

Hodża w swym niedawnym przemówie- 

niu. 

P;yszczyca w Polsce 
WARSZAWA, (Pat). W okresie od 

3 do 9 bm. zanotowano ogółem w 
Polsce 187 ognisk pryszczycy, a mia 
nowicie w woj. kieleckim 1, w woj. 
krakowskim 2, w woj. łódzkim 6, w 

woj. pomorskim 3, w woj. pozaań-   skim 155, w woj. śląskim 18, w woj. 
warszawskim 2. 

Minister Mandżukuo 
w Nespelu 

NEAPOL (Pat). Dnia 18 bm. przybę- 

dzie do Neapolu minister pełnomocny 

Mandżukuo w Rzymie Hsuczao Cz'ng. 

Hsuszao Czing jest wybiłrym politykiem, 

Przed wyjazdem z Mandżukuo piastował 
godność burmistrza Isikingu. 

Giełda warszawska 
z dnia 12 kwietnia 1938 r. 

Waluty: belgi belg. 89.67; dolary a. 
mer. 530; dol. kanad. 527 i pół; floreny 
hol. 295.69; fr. franc. 16.68; fr. szwajc. 

122.30; funty ang. 26.47; guldeny gd 
100.25; kor. czeskie 15.00; kor. dynskie 

118.10; kor. norw. 132.98; kor. szwedz. 
136.39; liry włoskie 24.10; marki finsk. 

11.72; marki niem. (dewizy) 213; mark! 
srebrne 120.00; Tel Aviv 26.20. 

Papiery procentowe: 4 i pół proc. 
wewnętrzna 64.75; 3 proc inwest. 1 em, 

82.00; 3 proc. inwest. 2em. 80.75;



  

2 „KURJER” (4420). 

Daladier żąda pełnomocnictw 
i prawdopodobnie je otrzyma 
PARYŻ, (Pat). Na najbliższym po- 

siedzeniu rząd premiera Daladier za- 
żąda od parlamentu pełnomocnictw 
na czas do 31 lipca, w którym to okre 
sie będzie mógł w drodze dekretów 
zapewnić obronę waluty, finansów 
publicznych i pracować nad podnie- 
sieniem gospodarki narodowej. 

Pomiędzy środkami, jakie zamie- 
u%=%r=nq, wymieniają: 

2) zawieszenie amortyzacji dłu- 
gów publicznych na okres 2 lat; 

2) upoważnienie skarbu do otrzy- 
mania kredytó.7 w wysokości 3 mill- 
ardów dodatkowo w banku Francji; 

3) upoważnienie do emisji pożyczki 
narodowej w wysokości 15 miliardów 

4) rewizja taryf celnych i wielu 
innych. 

Poza tym utrzymują, że całość pró 
gramu rządowego uwzględniać będzie 
przede wszystkim sprawy obrony na- 
rodowej w zakresie wojskowym, fi, 
nansowym, w polityce zagranicznej 
i wewnętrznej. 

Deklaracja ministerialna stwier- 
dzić ma poza tym konieczność dałsze 
go wzmocnienia zbrojeń, obrony fran 
ka, utrzymania poziomu zapasów zło 
ta i zacieśnienia stosunków ze sprzy- 
mierzeńcami i państwami zaprzyjaź- 
aionymi oraz utrzymania polityki nie 
Interwencji w Hisznanii i wzmożenia 
ogólnej produkcji Francji. 

W dziedzinie polityki socjalnej 
postępy ustawodawstwa robotniczego 
od r. 1936 mają być skonsolidowane, 
co nie oznacza, by miały one być u- 
szczupłone lub ograniczone, lecz je- 
dynie do obecenvch warunków mię- 
dzynarodowych dostosowane. 

Premier w deklaracji swej ma wy 
stapić z apelem do patriotyzmu wszy 

stkich obywateli zarówno pracodaw- 
ców, jak i robotników, że bez wywo- 
ływania niebezpieczeństwa strajki w 
przemyśle, pracującym dla obrony na 
rodowej. nie mogą mieć miejsca. 

W kołach politycznych utrzymuje 
sie nowszechnie nrzekonanie. że sa- 
binet uzyska większość w izbie. Na 
pełrzmańć tę złeża s'a głosy nnii so- 
eialistyczno - republikańskiej, grupy 
radrkalno - snpełeczneł i centrum. 

Możliwe. że socialiści nie wezmą 
udziału w głosowaniu. natomiast ko- 
muniści będą głosować przeciw rządo 
wi. W wypadku, gdvby głosowanie 
wypadło nomyślnie dla rządu, z koń- 
cem tvgodnia izbv rozpoczną ferie i 

zwołane zostana w ciagu miesiąca po 
sesji rad qeneralnvch 

PARYŻ. (Pat). Izba Deputowanych 
wysłuchała deklaracii rządowej. od- 
czytanej przez Daladier z wielką u- 

rza 

    
  

wagą. Liezne ustępy deklaracji były 
przyjęte długotrwałymi oklaskami. 
Oklaski te były prawie jednomyślne. 
kiedy Daladier oświadczył, iż rząd 
nie pozwoli na żadną działalność nie- 
pożądanych cudzoziemców, oraz kie- 
dy oświadczył, iż Francja pragnie po 
koju opartego na poszanowaniu pra- 
wa, a nie na pewnego rodzaju zbdy- 
kacji, będącej wstępem niewoli. 

Przewodniczący izby Herriot od- 
czytał następnie zgłoszone interpela- 
cje. Daladier oświadczył, iż rząd zga- 

dza się na dyskusję interpelacji, do- 
tyczących polityki generalnej rządu. 

Senat rozpoczął obrady o godz. 

15,30. GChauteraps odczytał deklara- 
cję rządową, która była oklaskiwana 
przez większość senatorów z wyjąt- 
kiem komunistów i socjalistów. 

O godz. 16,50 obrady odroczono do 
dnia jutrzejszego. Jutro posiedzenie 
odbędzie się po południu o godz. 16. 
Senat przystąpi do dyskusji nad pro- 
jektami finansowymi rządu. , 

Żądanie pelnomocnictw zicžone w Izbie 
Deputowanych 

PARYŻ, (Pat). Minister finansów 
Marchandeau oświadczył dziennika- 
rzom, iż projekt ustawy w sprawach 
finansowych, który został złożony 
dzisiaj po południu komisji finanso- 
wej Izby Deputowanych jest bardzo 
krótki. Upoważnia on rząd do wyda 
wania ustaw w drodze dekretów w 
ograniczonej dziedzinie i na z góry 0- 
kreśleny okres czasu. 

Marchandeau odbył konferencję 
z przewodniczącym Izby Deputowa- 
nych i członkami komisji finansowej 
na temat dzisiejszych  popoludnio- 
wych obrad Izby. 

PARYŻ, (Pat). Tekst projektu us- 
tawy, mający na celu odbudowę fi- 
nansową poprzedzony jest wstę- 
pem, w którym rząd motywuje ko- 
nieczność uzyskania pełnomocnictw. 

Po wstępie tym w projekcie usta- 
wy figuruje tylko jeden artykuł, upo- 
ważniający rząd do wydawania w 
drodze dekretów zarządzeń, jakie uz- 
na za konieczne, ze względu obrony 
narodowej i odbudowy gospodar- 
czej i finansowej kraju. 

Dekrety te będą przedstawione 
do aprobaty izbom prawodawczym, 
najpóźniej do dnia 31 grudnia 1938 r. 

576 głosów otrzymał rząd Daladiera 
PARYŻ (Pat). Po zgłoszeniu interpela 

cji na temat polityki ogólnej rządu, pre 
mier Daladier zażądał zamknięcia obrad 
wobec rego, iż będą one z wznowione z 
chwilą otwarcia dyskusji nad projekłami 
finansowymi rządu. 

Vincent Auriol, który zabrał następnie 
głos domagał się wyjaśnień na temat poli 

tyki wewnętrznej rządu. НА, 

Daładier oświadczył, Iż deklaracja rzą 
dowa jest wyraźna. Usławy społeczne zo- 
stają utrzymane. е 

Co się tyczy polityki zagranicznej, meż 
na ją ująć jednym słowem: pokój. Pokoju 
nie należy jednak rozumieć jako abdyka 
cji ze strony Francji. 

Przewodniczący radykalnej grupy 

  

Chichery zgłasza wniosek o przejście do 
porządku dziennego. 

Vincent Auiiol domaga się krótkiej 
przerwy w obradach, by mógł porozu 
mieć się ze swymi kolegami. Daladier zgź 
dza się na to. Obrady zostają zawieszone, 

Parlamentarna grupa socjalistyczna, 
która obradowała w czasie tej przerwy, 
58 głosmi przeciwko 43 postanowiła glc 
sować za wnioskiem, zgłoszonym przez 
dep. Chichery o przejściu do porządku 
dziennego, co jest równoznaczne z wyra 

żeniem zaufania rządowi. 
Po przerwie odbyło się głosowanie, 

w którym 576 głosów padło za rządem 
Tylko 5 głosów wypowiedziało się prze- 
ciwko wnioskowi prezesa grupy radykal- 

Już 130.000 robotników - metalowców 
strajkuje w Paryżu 

PARYŻ, (Pat). Zastrajkowało 1500 
robotników zakładów Delahaye w Pa 
ryżu, okupując warsztaty. W chwili 
obecnej robotnicy okupują 110 zakła 
dów przemysłowych. Liczba strajku- 
jących sięga 130.000. 

Leon Blum wyjechał 10 bm. w ce- 
iach wypoczynkowych na południe 

PARYŻ (Pai). Zakończenie strajku w 
17 przemyśle lofniczym w skręgu paryskim 

| zostalo poiraktowane jako poważny suk- 

    

   

    

    

11 samolotów japoński 

ces nowego rządu. Roboalnicy, pracujący 
© w zakładach lotniczych, zgodzili się oswo 

(RD 

ch 
pogwałciło granicę sowiecką 

MOSKWA (Pat). Agencja Tass podaje: 
Dnia 11 kwietnia około południa 9 woj- 
skowych samolotów japońskich pogwałci 
to granicę sowiecką w odległości 14 km 
na południe od miejscowości Połtawka w 
okięgu Grodekowo. Samoloty te przele 
cialy nad terytorium sowieckim. 

Po upływie kilku minut przyłączyły się 
do nich dwa japońskie samoloty myśliv»- 
skie, lecące z Mandżurii. Sowieckie samo 
loty myśliwskie wystartowały na ich spoi 

kanie i zmusiły, samoloty japońskie do od 

wrofu. Jeden z aparatów japońskich zmu 
szony został do lądowania w odległośc 

2 km na wschód cd granicy na terytorium 

sowieckim. Zatrzymany samolot jest samo 
lotem myśliwskim, zrobionym z metalu i 
zaopatrzonym w jeden mofor. Samolot ien 
należy do batalionu samciofów  myśliw- 
skich armii japońskiej ną Korei. Wszczę- 
to poważne dochodzenie, 

Jak się dowiaduje Agencja Tass, nie- 
zwłocznie po nadejściu do Moskwy wiado 
mości © wyżej wymienionym incydencie, 

komisariat ludowy spr. zagr. polecił amba 
sadzie sowieckiej w Tokio złożyć wobec 
rządu japońskiego proiest w sprawie po 
gwałcenia granicy sowieckiej przez samo 
loty japońskie. ; 

Wytępian'e zwolenników Tuchaczewskiego 
i Gamarnika w armii sowieckiej 

MOSKWA (Pat). „Krasnaja Zwiezda” 
zamieszcza arłykuł o roli komisarzy poli: 
tycznych w czerwonej armii. „Pierwszym 
obowiązkiem komisarza politycznego wo 
bec partii i ojczyzny — pisze „Prawda'— 
jest likwidacja bez reszty szkodniczej dzia 
łalności bandy Tuchaczewskiego i Gamar 
nika”, 

„Krasnaja Zwiezda” wzywa również do 
„oczyszczenia armii od elementów prawi 
cowych i irockistowskich”* oraz do całko- 

wiłego wytępienia zwolenników  Tucha- 
czewskiego i Gamarnika. 

W związku z tym „Krasnaja Zwiezda” 
donosi, że komisarz polityczny 17 dywizji 
kawalerii w zakaukaskim okręgu wojen- 
nym, Kuwieniew, występował w roli „ob 
rońcy wrogów ludu” i brał udział w anty 
partyjnym ugrupowaniu. Dziennik zarzuca 
mu, że podczas wykładów pomijał milcze 
niem wrogą działalność Trockiego, Bucha 
rina i Rykowa. 

  

Francji. Nie wziął on już udziału w 
popołudniowym posiedzeniu izby de- 
putowanych. 

PARYŻ, (Pat). Strajk w przemy- 
śle metalurgicznym rozszerzył się na 
szereg dalszych przedsiębiorstw de- 
partamentu Sekwany. Liczba strajku 
jących zwiększyła się o dalsze 20 ty:. 

Fabryki przemysłu lotniczego 
rezpoczeły pracę 

bodzić natychmiast okupowane zakłady, 
jak również zgodzili się na przedłużenie 
czasu pracy z 40 na 45 godzin tygodnio 
wo wzamian za 7 proc. podwyżkę zarob 
ków. 

Wśród strajkujących robotników parys 
kich poczyna się budzić coraz poważniej 
sza reakcja przeciw dwuznacznej grze ko 
munistów, którzy rozpętali obecny strajk. 
W całym szeregu fabryk przemysłu meta 

lowego i motorowego robotnicy domaga 

ją się przeprowadzenia głosowania w spra 
wie dalszego przedłużania się strajku. 

Na ferenie wielkich zakładów samocho 

dowych Renault cały personel biurowy i 

słarszy personel fechniczny oraz inżyniero 
wie w liczbie 4 tys. ludzi przeszli do po- 
rządku dziennego nad hasłami strajkowy 

mi i stawili się w dniu dzisiejszym do pra 

cy. W sposób wyraźny należy skonstato- 

wać, iż nastroje wśród strajkujących robot 

ników daleko odbiegają od nastrojów. ja 

kie panowały w czasie wielkiego strajku 

na jesieni 1936 r. 

Mimo tych nastrojów, organizacje za 
wodowe, jak Związek Zawodowy Mema 
lowców, a jeszcze bardziej Unia Związków 
Zawodowych okręgu paryskiego obsadzo 
na całkowicie przez komunistów, starają 

slę pod pozorami soldarności ze strajku 

jącymi już pracownikami, rozciągnąć akc 

ję strajkową na dałsze zakłady przemysło 

we. To też równocześnie z podjęciem pra 

cy przez fabryki przemysłu lofniczego 

strajk rozszerzył się na inne zakłady me 

falurgiczne, Ta dwuznaczna działalność 

Związku Zawodowego Metalowców I U- 

nil Związków Zawodowych okręgu pary 

skiego wyraźnie wykazuje, fż poza akcją 

strajkową stoją czynniki komunistyczne, 

starające się wywrzec dragą strajków na 

<cisk polifyczny na rząd Daladier. 
  

Potrzeby Wileńszczyzny 
Posiedzenie grupy regionalnej posłów i senatorów 

z Wileńszczyzny i Nowogródczyzny 

Wczoraj pod przewodnictwem se- 
natora Ehrenkreutza odbyło się posie 
dzenie wileńskiej grupy regionalnej 
posłów i senatorów, poświęcone omó 
wieniu potrzeb gospodarczych Wileń- 
szczyzny. M. in. omawiano sprawę zor 

ganizowania wycieczki parlamentar- 
nej z Warszawy na teren województw 
wileńskiego i nowogródzkiego. Zorga 
nizowanie takiej wycieczki projekto- 
wane jest na początek czerwea. 

Z kolei dość obszernie rozważane 
były możliwości stosunków gospodar 
czych z Litwą. 

Szeroko omawiana była następnie 
sprawa emigracji sezonowej robotni- 
ków rolnych z Polski do Łotwy. Po 
stwierdzeniu szeregu braków w tej 
dziedzinie uznano za konieczne unor 
mowanie metod rekrutacji robotni-   

ków na roboty, oraz roztoczenie opie 
ki nad emigrantami w Łotwie przez 
czynniki rządowe i samorząd  rolni- 
czy. 

Z innych, poruszanych na posie- 
dzeniu spraw wymienić należy postu 
laty o konieczności podniesienia sta- 
Lu zdrowotnego wsi wileńskiej, ure- 
gulowania spraw melioracyjnych, u- 
porządkowania dróg, szczególnie pro- 
wadzących w stronę Litwy, a-w pier- 
wszym rzędzie drogi Ponary — Za- 
wiasy oraz szosy mejszagolskiej. Pod 
kreślano również konieczność zwiek- 
szenia wkładów na inwestycje na te- 
renie Wileńszezyzny. 

Grupa regionalna postanowiła 
wszcząć starania u odpowiednich 
czynników rządowych w kierunku 
realizowania wytkniętych postulatów. 

Ogólnopolski zjazd T-wa Krajoznawczego 
odbędzie się 15.V. b.r. w Wilnie 

Wczoraj pod przewodnictwem preze 
sa Zarządu Głównego T-wa Krajoznaw- 
czego sen. Beczkowicza odbyło się w Wi! 
nie zebranie zarządu Koła Wileńskiego 
tego T-wa z prezesem Siudnickim na cze 

le. 
Na zebraniu tym omawiana była spra 

wa ogólnopolskiego zjazdu delegatów 
T-wa Krajoznawczego, który odbędzie się 
w Wilnie w dniu 15 maja br. 

Min. Ulrych z wizytą w Jugosławii 
BIAŁOGRÓD, (Pat). Dziś 

przybył tu z ofiejalną wizytą mini- 
ter komunikacji płk. Ulrych. 

O godz. 10,30 min. Ulrych wpisał 
się do księgi audienejonalnej w pała- 
cu królewskim, a następnie złożył 
wizytę ministrowi komunikacji dr 
Spaho oraz premierowi i ministrowi 
spraw zagranicznych dr Stojadinowi- 
czowi. Minister Spaho rewizytował 
z kolei ministra Ulrycha. ; 

Następnie min. Ulrych przyjął 
dziennikarzy jugosłowiańskich, któ- 
rym udzielił krótkiego wywiadu, po 
czym zaś delegaeję zarządu ligi kole- 
jarzy jugosłowiańskich. 

O godz. 13,38 poseł R. P. Roman 
Dębieki podejmował śniadaniem w 

rano | gmachu poselstwa ministrów Ulrycha 
i Spaho. 

Q godz. 18,15 min. Ulrych został 
przyjęty na audiencji przez księcia 
regenta Pawła. 

Wieczorem odbył się uroczysty о- 
biad, wydany przez min. Spaho w sa- 
lonach hotelu Srbski Kralji. W obie- 
dzie tym poza wyżej wymienionymi 
osobistościami wzięli udział ministro 
wie przemysłu i handlu dr Vrbantez 
i finansów Letica oraz szereg osobis- 
tości ze świata politycznego, gospo- 
darczego i prasy. Jd 

W czasie obiadu minister dr Spaho 
wygłosił przemówienie, na które «d- 
powiedział min. Ulrych. 

Min. Swiętosławski w Lublinie 
WARSZAWA, (Pat). W dniu 11 

kwietnia przybył o godz. 8,30 rano do 
Lublina p. minister w. r. i o. p. prof. 
dr Wojciech Świętosławski. 

P. Minister wizytował: gimnazjum 
męskie im. Staszica, szkołę budowni- 
ctwa, szkołę powszechną Nr 21, koe- 
dukacyjne gimnazjum kupieckie, gi- 
mnazjum krawiecxie, szkołę dokształ 
cającą zawodową oraz prywatne gi 

mnazjum żeńskie p. Sobolewskiej. 
P. Minister odbył następnie kos 

ferencję z p. wojewodą lubelskim o- 
raz z ks. biskupem Fulmanem. W go- 
dzinach popołudniowych p. Minister 
wizytował biura Kurat. Okr. Szk. Lu- 
belskiego, prz yczym odbył dłuższą 
konferencję z p. kuratorem, nacze! i 
kami wydziałów i wizytatorami. Wie 
czorem p. Minister opuścił Lublim u- 
dając się do Warszawy. 

Wszyscy Paryżanie otrzymują maski 
PARYŻ (Pat). „Le Matin”, podając spra 

wozdanie z wczorajszego posiedzenia ra 
dy generalnej dep. Sekwany, donosi, iż 
4 miln. 926 mieszkańców okręgu paryskie 
go otrzymać ma maski przeciwgazowe, 

których koszt wynosić będzie 284 miliony 
franków, Z czego 184 miin. pójdzie na ra 
chunek państwa. Budowa schronów kosz 

L = 

„Pórój wielkanocny" 
w Niemczech 

WIEDEŃ (Pat). Gauleiłer Buerckel wy 

dał zarządzenie, by po bardzo ożywionej 

działalności przedplebiscytowej do dnia 
25 bm. wprowadzić t. zw. „pokój wielka- 
nocny”. W okresie tym wstrzymana zosła 

nie działalność partii, 
Wszelkie zmiany personalne, jakie ma 

ją nastąpić w administracii państwowej, 

gminnej. i w życiu gospodrczym, mają być 
odroczone. 

P zelst z Ameryki 
do Afryki w 11 godzia 

RZYM (Pał). Wodnoszmolłat „Alal“ 

należący do towarzystwa Ala Littoria, wy 

startował wczoraj rano w drogę powrot 

ną z Ameryki południowej do Włoch, star 

łując o godz. 9.05 z Natalu (Brazylia) do 
Dakaru (Senegal), gdzie wylądował o go 

dzinie 20.24, W ten sposób przelot nad 

Atlantykiem z zachodu na wschód został 

dokonany w 11 godzin 19 minut. 

Gruźlica 

płuc 
jest nieubłagalna i corocznie nie robiąc róż- 
nicy dla płci, wieku i stanu, pociąga bardzo 
wiele ofiar. Przy zwalczaniu chorób płue- 
rych: bronchitu, grypy, uporczywego męczą- 

cego kaszlu itp. stosują pp. lekarze 
„BALSAM TRICOLAN - AGE* | 

który łatwia wydzielanie się plwociny, 
usuwa kaszel. 

  
  

łować będzie 250 milionów, przy czym 
połowę koszłów bierze na siebie państwo, 
Na urządzenie dróg dla ewakuacji prze 

widziano 15 milionów. Dep. Sekwany o 

gółem wyda na cele, związane z obroną 
lotniczą 428 milionów, które pokryte zo= 
słaną w drodze pożyczki. 

B. negus będzie bronić 
spraw Abisynii w Lidze 

Narodów 
LONDYN (Pat). Poselstwo abisyńskie 

w Londynie ogłosiło, że cesarz Haile Se- 

lassie użyje wszystkich środków, jakie są 

w. jego mocy, aby przeciwstawić się decy 
zji uznania podboju Abisynii przez Wła 

chy. 
| Niektóre dzienniki londyńskie przewl 

dują na tym ile pewne trudności w Radzie 

Ligi, gdzie konieczna jest jednomyślność 

wymieniając Sowieły i Chiny, jako człon 

ków Rady, mogących ułrudnić zgodną de 

cyzję. > 

Fala chłodów nawet 
we Włoszech 

RZYM (Pat). W całym kraju od 2 dni 
notowane jest znaczne obniżenie tempe 
ratury. Z prowincji Trentoi z okolic Olp A 

peninskich donoszą o wielkich opadach 

i zawiejach śnieżnych. Wypadkiem niezwy 
kłym w tej porze roku są również opady 

śnieżne na Wezuwjuszu. 

Kronika telegraficzna 
— Kanclerz Hitler przyjął dziś po po- 

łudniu pannę Pilar Primo de Revera, córkę 

b. dyktatora Hiszpanii. Panna de Rivera 

wręczyła kanclerzowi w 'mieniu organiza 
cyj kobiecych powstańczej Hiszpanii dar 
honorowy, w postaci szpady z toledań- 
skiej stali. 
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„KURIER“ [4420]. 

Rząd Edwarda Daladier we Francji 
Dd lewicy do centrum — Sylwetki ministrów — „„Podścióikowy gabimetś< — 

Przefom mie jest zakończony 7 

Premier Daladier (po lewej) opuszcza pa-tac Elizejski w towarzystwie w:ceprem 

Chautemp:. 

: Zdarzyło się już nieraz w czasie prze- 
sileń rządowych we Francji, że kandyda! 
Na premiera rozpoczynał rokowania ne 
Pewnej platformie  poiityczno-partyinej i formował rząd na innei Program i аК- 

a muszą nieraz ulec rawizji w zetknię- 
Ciu z rzeczywistością w czasie konsultacji 
ze sironnictwami i kandydatami na m'ni- strów, Dochodzi do tego zwłaszcza w sy- fuacjach pełnych naprężenia i niespodzia nek, jak io się obecnie dzieje we Francj.. 

Pośród przywódców radykalnych Ed- 

ward Daladier nie od dziś uchodził za 
bardziej „lewicowego” od Herriota czy 
Chautemps. W czasie okresu poprzedza- jącego upadek rządu Bluma uczynił Dala- 
dier wszystko, aby utrzymać dobre sło. sunki między radykałami i socjalistami. 
Nie zgodził się na wysłąpienie ministrów radykalnych rządu, łagodził nastroje nie- zadowolenia w partii, usuwał możliwości konfliktu i nawet w stosunku do komu- nistów, wobec których jego przyjaciel par lyjay Chautemps zachował się negatyw- nie, zastosował taktykę pojednawcza, 

Jednakowoż wystarczy wczyłać się w skład utworzonego przez p. Daladier rzą du, aby się przekonać, jak bardzo zmie ss (Mż aria poliiyczno-parlyjna. Rząd 
ądem Frontu Ludowego ale parlamentarnego centrum złożonego Z radykałów, z unii socjalistycznej i grup lewego centrum, względnie umiarkowanej prawicy, a więc tzw. republikanów lewi- cowych, którzy są ugropowaniem umiarkc wanym i demokratów ludowych, wyzna. jących poglądy chrześcijańsko społeczne. 

aga zwraca się na ministró 
zentujących właśnie > aaa? lo politycy umiarkowani, tak EiskoGo dobrani, aby nie drażnić socjalistów, umo. žliwiač im popieranie rządu, Młod "i nister ekonomii, miliarder, FalSROt wi Ž ciciel wielkiego tygodnika „Marianne” а dawna jest о Н 

jest w dobrych słosunkach z lewi Z Wybitny ekonomista Paweł Reyna d który został ministrem sprawiedli sa ug dawna zajmował stanowisk M nowiski = o samodzielne, 

Dafa Hosrak I jej „krzyżowcy ” 
Siedmiotomowe dzieło znanej autor 

ki „Pożogi* zostało ukończone. Cztery 
tomy, I tom „Bóg tak chce”, II t. „Fi. 
des graeca“, III t. „Wieża Trzech 
Siėstr“, IV t. „Jerozolima wyzwolona”, 
opowiadają dzieje I krucjaty w XI w 
następne tomy: „Król trędowaty* z XII 
w. rządu Latynów w Palestynie i VI 
VII „Bez oręża”, dwie ostatnie krucja 
ty z XIII w. 
„_ Olbrzymi zasięg czasu, zdarzeń 
i zebranych wiadomości w odnośnych 
2 historycznych, stawiają to 
tarno rzędzie nieśmiertelnych prac 

tylko 2. w literaturze polskiej nie 

Alego, że ten temat nie był po- EUSZONY woda Jeż: 3 
łom 1 w polskim języku, ale i dla- 
Edi › # wnikliwość autorki, dziwna 

olność wżywania się w opisywaną 
epokę sugerują czytelnikowi, że 
ta ©, a nie inaczej, czuli, mówili i dzia 
łali ludzie sprzed wieków. Bodaj, że 
naczelną zaletą Zofii Kossak, to ta 
zdolność przenikania duszy ludzkiej 
na przestrzeni wieków. Może głęboka 
religijność autorki pozwala jej odczu 
KŻ tak dawnych ludzi, u których re 
'Sljność odgrywała tak  przemożną 

  

  
| 

  

ma przyjaciół na lewicy. Były bliski współ 

pracownik Clemenceau, Jerzy Mandel, » 
osłatnich rozgrywkach partyjnych nie bra! 
udziału | uchodzi za człowieka silnej ręki 
Ministrowie Chappedeleine i Champstie 
Des Ribes reprezentują n'ezależnych ra 
dykałów i demokratów ludowych. 

Znamienną jest zmiana na słanowisk: 
ministra spraw zagranicznych.  Socjaliść 

parli usilnie w tym kierunku, aby pozo. 
sławić tę tekę w rękach Paul Boncoura 
jako reprezentanta mocnego tonu w sto 

sunku do dyktałur i życzliwego w stosun 
ku do rządu republikańskiego w Hiszpanii. 
Niespodzianką jest powierzenie tego sta 

nowiska b. ministrowi skarbu i ambasado 

rowi w Nowym Yorku, radykałowi Jerze 
mu Bonnet, człowiekowi. bardzo zdolne- 
mu i bardzo trzeźwo ujmującemu sytuację. 
Również minister finansów, Marchandeau 
z prawego skrzydła radykałów, nie jesł 

popularny wśród socjalistów. Nie oznacz 
ło jednak, aby musieli zasadniczo wyrze   
   gra oz KONIAKI 

| WINKELHAUSENA 

się możliwości popierania rządu, a przy 
jęcie wniosku b. ministra Dormoy wyraź 
nie tę możliwość rezerwuje. 

Rząd przesunął się na prawo, stał się 

rządem cenirowym, nie zrywając jednako- 

woż lewych mostów. Kc:s.uniści od dawne 

już nie są traktowani przez radykałów ja 

ko sojusznicy, co wyraźnie zaznaczył w 
swoim czasie ówczesny premier Chau 

temps w przeddzień swego ustąpienia. 

Socjaliści są mocno wzburzeni opo- 

rem, na który rząd Bluma natknął się * 
senacie i ogromną większością, która się 

łam opowiedziała przeciw jego projek- 

łom i tym samym doprowedziła do ustą 
pienia rządu. Lewica socjalistyczna pro- 
wadzona przez Marceau Piverła wyzyska- 
ła to niezadowolenie dla organizowania 
wielkich strajków oraz manftiestacyj prze- 
ciw senatowi. Prasa socjalistyczna wszcze 

ła kampanię przeciw senatorom, wysunę 
ła hasło zniesienia senatu, w rezultaci 
jednak zadowoliłaby się nowym podzia 
łem senackich okręgów wyborczych i przy 
znaniem większej ilości mandatów mia- 
słom. 

W ten sposób, mimo niezadowolenia 
które narosło w osłatnim okresie, rząu 

Daladier obejmując władze nie ma nigdzie 
zdecydowanych przeciwników. Wysunie, 
te przez premiera hasło obrony państwa, 
szybkość, z jaką stworzył swój gabinet i 
przechodząc do porządku dziennego nad | 
ambicjami poszczególnych,  zredukowa 

ilość jego członków, zwiększyły jego au- 
torylet w parlamencie i opinii. Prawica 
zadowolona jest z przesunięcia na prawo 
socjaliści zaś we własnym interesie nie 

mogą wystąpić mocno przeciw rządowi 
aby nie doprowadzić do jeszcze mocniej. 
szego zwrotu w kierunku prawicy. Zresztą 

tum, który proponował rozszerzenie plat- 
formy rządowej na prawo do Pawła 

Reynaud, był Leon Blum, Trudno więc no 
wemu premierowi robić zarzut z tego, że |. 
ten postulat zrealizował, mimo że socja 
liści w obecnej syłuacji nie uważali za 
wskazane wziąć udziału w rządzie. 

* * ® 

„Kurjer Poranny“ pisze, że i obec 

ny gabinet jest „ministerstwem pod 
ściółkowym *: 

Nowe przesilenie ministerialne by. 
ło jeszcze jednym etapem kryzysu rzą 
dowego, który zainaugurowany został 
drugim gabinetem Chautempsa a spo- 

tęgował się przez utworzenie ostanie 

  

  

  

  

rolę? Może pokrewność z talentami malarskimi stryja i dziada pozwalają 
jej tak dobrze widzieć ; malować cały dawny, średniowieczny Świat i w nim 
wszystkie narody, wszystkie warstwy. 
Faktem jest że te właściwości zdumie 
wają we wszystkich jej książkach, za 
cząwszy od „Pożogi*. Czy to będą ży- 
ciorysy świętych, czy książka dla mło 
dzieży Bursziyny (przegląd dziejóy 
Polski w zdarzeniach, charakteryzują 
cych epoki), czy to w Złotej wolności 
zagadnienie arianizmu, wpływ Skargi 
psychika warcholstwa szlacheckiego, 
dumy rodowej Maryny Mniszech į PY 
chy (wojna moskiewska i szwedzka) 
czy wreszcie jak na żart, jak dla po- 
kazania, że i to potrafi, dowcipny pe- 
łen humoru Dzień dzisiejszy, obrazu 
jący doskonale obyczaje i zagadnie- 
nia towarzyskie w Polsce współczes 
nej. Wszędzie podziwiać należy to sa 
mo: autorka usuwa się w cień, nie 

czuć jej i nie widać. Osoby działające 
przemawiają bezpośrednio do czytel- 
nika. Nie ma tu tego, tak częstego na- 
stawienia w powieściach, że viemy 
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UNKEN“ 
1 kwietnia do świąt 
ogodnych warunkach 
FIRMIE > 

Wilno, Wielka 10, tel. 24-01 
TTK 
a ISI 

Ei pohaterów przemawia 
|, ale piszącego. U Zofii 

zej: ukazuje swe po 
tak żywo, tak barw- 

e patrzyło własny- 

że prze > 

nie ich myš) 
Kossak jest inac 
stacie malowane ni 

ie jakby sie na й, mi oczami, a polem Puszcza. je w bieg 
dzicjów i zdarzeń 1 s ES s 
ruszają po wielkim o ACZ AĆ 
same swe uczucia, MYSA 1 PE 
Krytycy doszukiwali +2 pobrewicnei o Żofii Kossak # Sienkiewiczem, ale 
to bardzo pozorne podobieństwa. U 

autora Trylogii było Pp DaBingnje ada charakterystyk „wedle zało 

żonego celu, U z po lego: nigdy 
nie czuć, u Sjenkiewicza centrum i oš ” owały się koło jakiejś 
zdarzeń grup ia REŻ 
= dė łączącej się po przeciw- 
ŻE a bohaterzy snuli się . po 

S * 2 
historyczne, które sta 

=. msoiąko tło dla ich przygód 

i oi pi Z, Kossak nigdy jedna pa 

ra ludzi nie stanowi centrum powieś 

ci. Tematem jest dla niej zawsze epo- 

ka, ogrom Spraw Z nią związanych, 

idea jakaś, (krucjaty, zdobycze nad 

Moskwą) porusza ona wielkim tłu- 

mem. a z niego wysuwa: różnych 

ludzi różne gatunki typów, łączy je 

i rozdziela, czyniąc z nich jednak epi- 

sady łak, jak w istocie epizodami, 

T drobiazgami, wśród potęż- 

nych burz dziejowych są losy poszcze 

przez zdarzenia   

go gabinetu Biuma, Wiadomo było, że 
dni tego ministerstwa muszą być po- 
liczone; wiadom » było, że obecna Iz. 
ba nie może wyłonić z siebie trwałej 
większości parlameniarnej o innym cha 
rakterze partyjnym; wiadomo było, że 
ciężka sytuacja międzynarodowa sta. 
nowczo wymaga istnienia we Francji 
silnego rządu; wiadomo było, że głów 
ną ku temu przeszkodą są ciągie walk 
parlyjne. A jednak „wszystkowiedze' 
parlamentarnych kuluarów już dziś 
twierdzą, że i ten przyszły gabinet bę- 
dzie też tylko „ministerstwem podściół 
kowym”, gdyż przygołowania do praw 
dziwego „rządu narodowego” jeszcze 
nie są ukończone. leż czasu na Kk 
pofrzebował—z wzrastającym niepoko 
jem zapytują nierozpolitykowani Fran 
cuzi, którym dokładnie znana jes' 
wszzkże polifyczna sytuacji w Europie 

„Warszawski Dziennik Narodo 
wy' stwierdza, że przełom we Francji 
nie jest zakończony. Rozpoczął się 
tylko nowy jego okres: 

W parlamencie nie grożą nowemu 
rządowi żadne niebezpieczeństwa, bo 
stronnictwa prawicowe będą postępo- 

  

Georges Bonnet. 

wały w myśl zasady — z różnych nie- 
unikrienych rzeczy złych trzeba wy 
bierać mniejsze. 

Niebezpieczeństwa grożą mu na fe 
renie kraju, Bo żywioły społecznie ra 
dykalne (komuniści i socjaliści, mogą 
nie mając możności prowadzenia sku 

tecznej akcji parlamentarnej, poprowa 
dzić atak „na ulicę”. Na tym ferenie 
zaś jest stronnictwo radykalne słabe, 
nie posiada za sobą mas, jest typowym 
stronnictwem inteligenckim i drobno- 
mieszczańskim. Na ulicy mogą się zmie 
rzyć z komunistami 'i socjalistami tylko 
nacjonaliści, Ci zaś nie mogą uważać 
przyjścia do władzy p. Daladier'a za 
swcje zwycięstwo i nie mogą się en- 

fuzjazmować  uirzymaniem władzy w 
rękach wolnomularstwa. 

Przełom wewnętrzny we Francji nie 
jest tedy zakończony, rozpoczął się 
tylko nowy jego okres, Do końca jesz 

«cze daleko. 

  
  

     

     

    

ŚW NIECZUŁY NA 
Ó WSTRZĄSY 

UDERZENIA 

CYMA 

NA WIDOWNI 
POWIEŚĆ ROMANA DMOWSKIEGO 

Jak donosi Agencja Społeczno-Informa: * 
cyjna Roman Dmowski napisał powieść, któ 
ra niedługo ukaże się w sprzedaży. Powieść 
ta ma silne akcenty polityczne i oparta jest 
na wydarzeniach ostatnich kilku lat Polski, - 

    

POSIEDZENIE PREZYDIUM 

FRONTU MORGES 

Dnia 26 bm. odbędzie się posiedzenie pre 
zydium zarządu głównego Frontu Morges, 
na którym będą omawiane sprawy akcji w 
terenie. 

ROZPRAWA KASACYJNA 
DOBOSZYŃSKIEGO. 

Rozprawa kasacyjna Doboszyńskiego ma 
się odbyć prawdopodobnie już w pierwszej 
połowie maja br. 

PROF. BUJAK 

KANDYDATEM NA PREZESA 

ZW. INTELIGENCJI LUDOWEJ 

9 bm. odbyło się w Warszawie walne ze- 

branie Stołecznego Koła Zrzeszenia Inteli- 

geneji Ludowej celem wyborów delegatów 

па pierwszy Walny Zjazd (ogólnopolski) tej 

organizacji. Walne zebranie jednogłośnie wy 

sunęło kandydaturę prof. Bujaka ze Lwowa 

na stanowisko prezesa Związku Inteligencji 

Ludowej. 

NOWE PISMO BUNDU 

W Przemyślu ukazało się nowe czasopis- 
mo p. t. „Nowe Życie*, które ma być orga" 
nem miejscowego Bundu. 

KONGRES 
UKRAIŃSKIEGO ŚWIATA PRACY 

I WSPÓŁPRACA Z P.P.S. 

Ukraiński tygodnik  chlopski „Selanski 

Wisty* wysunął ostatnio projekt zwołania 

Kongresu Ukraińskiego Świata Pracy z tym, 

że kongres ten miałby za zadanie: 1) prokla- 

mowanie łączności z polską demokracją, a: 

w szezególności z Polską Partią Soejalistycz- 

ną, 2) zorganizowanie partii politycznej uk- 

raińskich socjalistycznych robotników, chło 

pów i praenjącej inteligencji, niezależnej od 

obeych wpływów, a orientującej się jedynie 

na interesy ukraińskich mas ludowzch, ży- 

jących w granicach Rzeczypospolitej. 

  

Lubień Wielki — Zdrój so Lwowa 
NAJSILNIEJSZE WODY SIARCZANE I BOROWINOWE W EUROPIE. 

Leczy najcięższe choroby stawów, reumatyzm, cukrzycę i t. p. 
Tani sezon od 1 maja do 15 czerwca. Ryczałt 14-dniowy od 127 zł. 

Plaża słoneczna I pływalnia — basen z wodą przepływającą 
zbudowany wedle najnowszych wzorów technicznych. 

gólnych ludzi. Więc też nie jest boha 
terem I wyprawy krzyżowej Piotr z 
Amiens, chociaż on to porwał niespo 
dzianie tłumy, ani przywódca Ade- 
mar, ani nawet Godfryd de Boullion, 
wszyscy ukazują się na widowni dzie- 
jów, kędy się rozgrywają potężne 
sprawy. Nie jest bohaterem jedynym 
król trędowaty, młodziutki i wstrząsa- 
jący w swym tragizmie Baldwin IV, 
bo jego tragedia gnijącego trupa wzra 
sta obok tragedii pięknego i głupiego 
Wita Lusignan, uwodzcnego przez 
siostrę Baldwina Sybillę która go po 
stanowiła poślubić. 

Ideą przewodnią wszystkich tych 
opowieści o krzyżowcach jest przeko 
nanie, że stracili grób święty przez 
własne winy. Nie szczędzi im ostrej 
krytyki autorka i przedstawia, że je- 
dyną strażą chrześcijańską miejsce 
świętych pozostali ci, co szli bez orę 
ża, tylko z wiarą, czyłi braciszkowie 
św. Franciszka, którego posłać w 05- 
tatniej części „Krzyżowców maluje au 
torka przedziwnie plastycznie i ze zro 
zumieniem tej dziwnej duszy. 

Wyprawy krzyżowe ciągnęły się 
od 1095 r., od kiedy w czasie soboru 

w (Clermont porwane przez papieża 
Urbana rycerstwo i plebs, kt. obieca- 
no wolność a wszystkim odpust zu 
pełny, rusza lądem i morzem. Blisko 

  

  

  

  

800 tys. konnego rycerstwa, piechoty 
i motłoch, idzie na zdobycie Grobu 
i na wyzwolenie swoje. Wytracane 
przez różne wojska, gnębione pod Bi- 
zancjum, palone w pustyni, dziesiąt- 
kowane pod obleganymi miastami, Ni 
ceą, Doryleą, Antiochią, dochodzą w 
liczbie 40 tys. do Jerozolimy, którą 
zdobywają i topią we krwi niewier- 
nych, wycinając mieszkańców w pień 
Hrabiowie francuscy dzielą pomiędz* 

sobą prowincje i rozpoczynają krót- 
kotrwałe dynastie. W niecałe lat 50, 
1147 roku już musi Bernard z Clair 
veaux wołać o ratunek Grobu Święte- 

go. Ruszają wtedy Ludwik VII król 
francuski i cesarz Konrad III, niemiec 
ką armię znoszą Turcy zupełnie, król 
Francji omal nie ginie pod murami 
Damaszku. 

Od 1189 do 1193 trwała trzecia 
wyprawa, na wezwanie Wilhelma z 
Tyru, na wieść że sułtan Saladyn zdo 
był Jerozolimę. Ruszył tedy Fryderyk 
Barbarossa, Filip August francuski 
i angielski Ryszard Lwie Serce. Ta 
hufce królów są wspaniałe, ale fatum 
ściga zamiary królów Barbarossa 
umiera, Filip choruje, tylko Ryszard 
wojuje rok, zdobywa tylko St. Jean 
d'Acre i wraca, uzyskawszy  tylkc 
brzeg i prawo pielgrzymek. Czwarta 
krucjatę zorganizował papież Inocen



4 „KURJER” [4420]. 

_ Smiech, polityka, zarobek 
ULICA, KTÓRA SIĘ ŚMIEJE 
I ULICA, KTÓRA DRZEMIE, 

Z kina wysypuje się tłum. Na uli- 
cy deszcz leje jak z cebra. Kinomani 
stoją zbici w ciasny tłum, czekając uż 
minie ulewa. Nagle ktoś w tłumie za- 
czyna nucić popułarną piosenkę. 
Tłum podchwytuje, śpiewa, bawi się. 
Śmiechy i żarty i przyśpiewki. 

Obrazek, jaki możemy często uj. 
rzeć na Zachodzie. 

* * * 

Z kina wysypuje się tłum Na uli 
cy deszcze leje jak z cebra. Kinomani 
stoją zbici w ciasny tłum, czekając aż 
minie ulewa. Cisza ponura zalega ca- 
łą grupę. Ktoś tylko klnie, ktoś narze 
ka na magistrat, ktoś łaje żonę za wy 
ciągnięcie w taką psią pogodę do ki 
na. 

Obrazek jakże typowy dla ulicy 
Wilna. . 

с * * * 

i Mówi się, że ulica Wiłna jest sku. 
piona, jest poważna, jest zrównowa- 
żona. Ale w rzeczywistości ulica Wił 
na jest przede wszystkim senna. Uli- 
ca drzemie. Ulica oburza się na każ- 
dy odruch radości, na głośniejszy 
$miech, na nuconą pod nosem melo- 
dię, ulica dziwi się gdy widzi roze- 
śmianą twarz, 

Nie apoteozujmy tej psendopowa- 
gi ulicy Wilna. To nie jest jej zaletą, 
nale jej wadą. Wielką wadą. 

Ulicę Wilna trzeba nauczyć śmiać 
się. Trzeba obudzić w niej błysk za- 
interesowania. Trzeba ją rozruszać, 
rozkręcić, rozhuśtać. 

WYMYŚLIŁ LIMANOWSKI — 
KONTYNUOWAŁ KILOMETR. 
Pamiętamy wszyscy te tłumy wil- 

nian, gnających na Baksztę Ten rush 
wśród nas tak rzadki. Nastrój nieby- 
wały, atmosfera rozgorączkowania. 
Coś, jakby radosna mobilizacja. Nie- 
wąlpliwie i wtedy było wielu takich, 
co patrzyło, nie czując głębszego 
PASEK: Ale to był przecie począ- 
ek. 

Wymyślił Limanowski, kontynuo 
wał Kilometr. Żeby ułożyć, zrealizo- 
wać i poruszyć Wilno, trzeba było 
mieć duszę reżysera z Bożej Łaski, 
trzeba było kochać Wilno i radość. 

Oczywiście mówię o zabiciu Razy 
liszka na Bakszcie. 

* * * 

Przypomnę po krėtee akeję trzecie 
go widowiska, realizacji Kilometra. 

W przeddzień czierech rycerzy 
przygnało z czterech stron świata na 
plac Katedralny. Fanfarzyści oznai- 
mili o początku wielkiego wydarze- 
nia — zabiciu potwora na Rakszcie, 
który zatruwał życie miasta 

Nazajutrz na dziedzińcu pałacu 
Reprezentacyjnego starcy biadali nad 
ratunkiem dla miasta. Zrozpaczona 
kobieta przypędziła znad Bakszty z 
wołaniem o ratunek — całe Wilno ru 
szyło, by zabić smoka. Oddziały były 
zbrojne w tarcze — serca kaziukowe 
i włócznie — palmy wileńskie. Mały 
harcerzyk — niewinne dziecię — za- 
bija potwora, zmuszając go spojrzeć 
w lustro — bazyliszek zabił się włas- 
nym wzrokiem. Radosny pochód ru. 
sza przez miasto, ciągnąc za sobą ki: 
kunastumetrowej długości trupa ba- 
zyliszka. Przed ratuszem skarykatu- 
rowani ojcowie miasta przyjmują po 
chód. Na placu Katedralnym na po-   dium tańce polskie, litewskie, h ałoru 

ty III. Ale armia baronów i książął 
rzuszyła za namową wenecjan na Kon 
stantynopol, który złupili dwa razy 
zdobyli niepojętym sposobem, i wypę 
dziwszy Basileusa, utworzyli tam ła. 
cińskie cesarstwo, pod panowaniem 
Boduena Flandryjskiego Piąta wypr” 
wa w 1212, opisana przez Z. Kossak 
była krucjatą dzieci. Niepojęty religij 
ny obłęd, niezwykle odczuty i ujęty 
przez autorkę, porywa dziesiątki ty 
sięcy dzieci, zwerbowanych przez han 
dlarzy ludzkim towarem, genueńczy 
ków, którzy wywożą ten drobiazg ga- 
larami, zatopionymi w czasie burzy 
zaraz u brzegów Italii. Wynikłe stąd 
wzburzenie i rozpacz wywołują IV 
krucjatę, zorganizowaną przez króla 
Węgier Andrzeja. Ale ten umiera i wy- 
prawę prowadzi Jean de Brienne, któ 
rego kunktatorstwo, a potem upór kar 
dynała, załamaje całą sprawę pod mu- 
rami Damietty, gdzie wcjsko zdane na 
łaskę sułtana wychodzi żywe tylko 
dzięki temu, że sułtan zralazł jednego, 
jedynego chrześcijanina św. Francisz- 
ka. Piątą, prowadzi cesarz Fryde- 
ryk II, który dzięki układom z suda- 
nem Egiptu odzyskuje małe królest- 
wo Judei i Jeruzalem, oraz pokój na 
10 lat. Koronuje się w Jerozolimie. 

Papież Grzegorz IX głosi w 1234 r 
nowa krucjatę, ale ta idzie na pomoc   

skie. Pochód z tysiącznymi dumami 
ciągnie dalej. Przy świętym Jerzym 
składa hołd świętemu, jako zabójcy 
smoka, a święty rycerz na białym ko- 
niu wyjeżdża z bramy kościelnej i bie 
rze udział w pochodzie, który docie- 
ra do placu Łukiskiego. Tu na asfal- 
cie miały się odbyć tańce całego iłu- 
mu. Niestety, ulica się nie ruszyła. 

Zakończenie — już o zmroku—od 
było się na dziedzińcu pałacu Repre- 
zentacyjnego. Zwłoki Bazyliszka — 
symbol zła — spalono, a raczej zamie 
niong-na popularnego u nas „Smo- 
ka“, który do dziś dnia służy Wilnu. 

POCHÓD I TEATR. 
Na Kaziuka organizuje się od lat 

pochody. Jest to inowacja dobra, oży 
wiająca kiermasz i należy pragnąć by 
była ciągłe udoskonalana. Ale pocho 
du Kaziukowego nie porównać do im 
prezy Bazyliszkowej. Na Kaziuka ma 
my pochód, tam mieliśmy widowisko, 
teatr, trwający niemal dobę. Przypo- 
mina się coś, jakby z teatru greckie- 
go w pierwszych jego fazach, jakby 
misteriów średniowiecznych, jakiejś 
na kolosałną skalę rozbudowanej 
commedii del arte — a wszystkie te 
formy zlane w jedno, podlane wileńs 
kim regionalnym sosem, włączające 
w akcję ulicę — tworzyły całość n'e 
spotykaną gdzie indziej. 

  

ж s e 

Podobno Wilnc jest miastem teat 
ralnym — tak twierdzi prof. Limano- 
wski. Ks. Piotr Śledziewski dodałby 
tu o teatrum barokowym i o św. Pio- 
trze i Pawle. Ale coś w tym być musi 
prawdziwego, gdyż ten bazyliszkowy 
teatr poruszył senną — pardon! po- 
ważną i spokojną! — ulicę wiłeńską. 

* * * 

Zważcie ile elementów złało się na 
to wspaniałe widowisko. Tradycja, 
pewna myśł polityczna (rycerze z czte- 
rech części świata, tańce na placu Ka 
tedralnym), element religijny (św. Je 
rzy), splecenie zabawy z państwem i 
miastem, z zagadnieniami poważny- 
mi, pałac Reprezentacyjny i Ratusz— 
to wszystko było proste i zrozumiałe. 
I obudziło chociaż częściowo ulice 

ŚMIECH I ZAROBEK. 

Obudziło częściowo. Bo oto kuimi 
nacyjny punkt widowiska, wtedy 
gdy ulica miała najściślej zbratać się 
z pochodem — nie udał się — nikt 
nie odważył się rozpocząć tańców na 

asfalcie. Ale bo trzeba było to zorga- 
nizować, trzeba było pi zygotowač sto 
par, które by puściły się w płąsy i po 
ciągnęły resztę. To nauka na przysz- 
łość. 

* * * 

Ulicę Wilna trzeba ruszyč. Trzeba 
nauczyć ją śmiać się, cieszyć się i ba 
wić! Trzeba to zrobić dla Wilna. Dziś 
wszystko się w Wilnie ocenia pod ką 
tem widzenia Litwy — a więc i pier- 
wiastki polityczne grają tu pewną ro 
lę, niech nikt nie mówi, że Wilno jest 
miastem smutnym. 
EP 0 TT - 

  

      

  

Boduenowi w Konstantynopolu. Wy- 
prawa fatalna, pod Gazą rozbija krzy 
żowców armia Mongołów z Persji, ca- 
ła Palestyna tonie w krwi potekach 
i podpada pod rządy barbarzyńców 
pozbawionych rycerskości i szlachet- 
ności Saracenów. Szóstą i siódmą kru 
cjatę prowadzi Ludwik Święty, król 
francuski, jako że wszystkie wypra: 
wy były za impulsem i pod wodzą 
Francji. To też mawiano „Gesta Dei 
per Francos*, Armia królewska idzie 
przez JEgipt, zdobywa Damiettę, ale 
król destaje się do niewoli, musi od- 
dać miasto za siebie i wrócić do Fran- 
cji. Ale niebawem za namową Karola 
d'Anjou, króla Sycylii, postanawia na 
wrócić króla Maurów w Tunisie 
i znów wyrusza, w 1270 r. Ale choro- 

by i jakaś fatalność prześladuje tę: 
ostalnią armię i ostatnią wyprawę. 
Król umiera, a rycerstwo jest wytra- 
cone do ostatniego człowieka. 

I na tym koniec wypraw. Porwały 
tłumy, poruszyły myśli, uczucia, zmie 
niły obyczajowość wczesnego średnio 
wiecza Europy, pchnęły w dale nie- 
znane, wniosły do starych krajów To- 
mańskich nową kułturę, nauki, sztu- 
kę, choroby i zamęt. 

I co z tego olbrzymiego porywu, 
który kosztował setki tysięcy istnień 
ludzkich nieopisane męczarnie, szczy 
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Wniosek jest jasny — trzeba oży 
wić Bazyliszka po to, żeby go zabić. 
I trzeba to robić co roku. 

Bazyliszek powinien wejść do co- 
rocznego repertuaru wileńskiego teat 
ru ulicznego. 

* * * 

Mamy pewne nastawienie na orga 
nizację przeróżnych imprez nie dla 
siebie, ałe dla turystów. Gdyby jed- 
nak bazyliszkowa zabawa weszła u 
nas w tradycję, gdybyśmy sami uwa- 
żali, że rok bez Bazyliszka jest ro- 
kiem pustym i nudnym, gdyby Bazyli 
szek był czymś w rodzaju wianków 
— pomyślcie tyłko, czy cała Polska 
nie waliłaby się na te „dni bazyliszka 
we* do Wilna. A gdyby z Bazylisz- 
kiem powiązać inne imprezy, już łat- 
wiejsze do zorganizowania, już będą 
ce przyczepką, dodatkiem. czy nie 
mielibyśmy tu słynnych na cały kraj 
Dni Wilna, jak mamy Dni Krakowa. 

T tak śmiech połączyłby się z za- 
robkiem. 

a * * 

Lecz žeby to osiągnąč — šmiech 
musi być pierwszy. Śmiech dła radoś- 
ci, nie dla pieniędzy. Wtedy i inni 
przyjechaliby do nas cieszyć się na- 
szą radością. 

W. T. 
  

jnuleczna opieka nad dzieckiem 
w Polsce 

Ogólnopelski zjazd komitetów pomocy dzieciom i młodzieży 

W ubiegły poniedziałek, dn. 11 bm, roz 
poczęły się w Ministerstwie Opieki Spo- 
łecznej pod przewodnictwem min. M. Koś 
ciałkowskiego obrady 1 Ogólnopolskiego 
Zjazdu Wojewódzkich Komitetów Pomo 

cy Dzieciom i Młodzieży. 
Po zagajeniu o>rad przez ministra Koś 

ciałkowskiego, kłóry dziękując przedsta- 
wicielom organizacyj społecznych za przy 
bycie, podkreślił konieczność koordyna- 
cji wysiłków społeczeństwa i rządu w ak 
cji opieki nad dzieckiem, dłuższy referat, 
poświęcony organizacji opieki nad dziec 
kiem i młodzieżą wygłosił naczelnik wy 
działu nadzoru i polityki 
G. Zieliński. 

W dniu 27 sierpnia 1936 r. min. opie 
ki społecznej M. Kościałkowski, powołał 
do życia na terenie całego państwa wo- 
jewśdzkie, powiatowe i miejskie komite 
ły pomocy dzieciom i miodzieży, których 
zakres działania objął: 

2) dożywianie dzieci i młodzieży; 
b) zaopatrzenie 'ch w odzież, obuwie, 

bieliznę i pomoce szkolne; 
c) opiekę higieniczną i lekarską: 
d) akcję kolonii i półkolonii letnich 

| oraz 

„Jak długo będę żył?...* 
Oryginalne wyliczenie jednego z dzienników francuskich 
W jednym z dzienników paryskich za- 

mieszczono oryginalne wyliczenie, które 
go wyr.ik ostateczny wskaże każdemu, 
kto go dokona, jak długo będzie żył. Re 
dakcja (czy też autor pomysłu) opatrzyła 
artykuł słuszną uwagą, iż nie naieży brać 
sobie do serca ew. wyniku obliczeń i — 
jeśli komuś istotnie na tym zależy — udać 
się do lekarza. Diagnozę wynikającą z wy 
liczenia należy traktować, jako rodzej roz 
rywki umysłowej. 

A więc: 
1) ile lat przeżył dziadek i babka ze 

strony ejca i matki? Jeśli żyją, iłe !at ma 
ją? Podsumować te cztery cyfry i podzie- 
lić przez 10. 

2) W jakim stanie znajduje się pana (i) 

żołądek, serce, płuca, nerki? Oznaczać 

cylrą od 1 do 25, W razie defekiu kiėre 
goś z łych organów postawić cyfrę nie 
wyższą od 10. 

3) Oznaczyć liczbą od 1 do 25 ryzyko, 
jakie nastręcza zawód. Właściciel auła o- 
dejmuje 5 punktów, kio dużo jeździ kola 
ja — również 5 punktów, kto jest ryzy- 
kantem — tež 5 punktów, 

4) Oznaczyć cyfrą od 1 — 25 swoją 
pracę. Jeśli odbywa się wyłącznie w po 
zycji siedzącej lub stojącej — wpisać tyl 
ko 10 punktów. 

5) Ile godzin tygodniowo spędza 

pan (i) na powietrzu? (od 1 do 25 pun- 
któw). 

6) Rodzaj odżywiania — od 1 do 25 

punkłów. Dwa razy dziennie mięso i złe 
łrawienie — nie wyżej niż 10 punktów. 

“ 7) Ile panu brak do 72 kiło, ile pani 
ZEE TEATRY 

ty bohaterstwa i głębie łajdactwa, nie- 
zmierzone bogactwa, które przecho 
dziły z rąk do rąk, kraje i miasta wy- 
rzynane, niszczone, ! odżywające. 

Wciąż krew się lała tam, gdzie Chrys- 

tus głosił naukę miłość bliźnego i od- 
rzucał prawo miecza. I nie pozostało 
śladu po owych nadludzkich wysiłkach 
i walkach. Zaledwie potężne ruiny 

zamków rycerskich „kraków*, w Sy- 
rii i nad brzegiem Morza Śródziem- 

nego świadczą o potęgach, co się tu- 
taj zmagały. 

Ponieważ źródła wzmiankują, że 
byli i Polacy w tej pierwszej wypra- 
wie, więc Z. Kossak przyłącza gro- 
madkę śląskich rycerzy do wojów 
francuskich i każe im przeżywać z ni- 

mi wszystkie przygody. Nie jest to 

najmniej ciekawy epizod tej epoki ry- 
cersko-religijnej, którą z taką maest- 

rią ujęła Z. Kossak, łącząc barwność 
opisów, z głębią uczuć tych ludzi pier 
wotnych, ale o silnych zasadach ho- 
noru, ludzi krwawych ale wierzących 
w swe posłannictwo dziejowe. 

Brakuje przy książkach tych po- 
dania źródeł, gdyż w wielu wypad- 
kach chciałoby się wiedzieć, co jest 
fantazją autorki, a co wiadomością 
kronikarską. Bo rzeczywistość jest tu 
czasami jak bajka a zasięg proble- 
mów olbrzymi. Hel. Romer. 

  

  

brak do 63 kilo? Kito przekracza obie te 
cyfry graniczne, winien odjąć od każdej 
z nich tyle pół kilogramów, ile ma ich wię 
cej niż wynoszą obie normy. 

8) Ile kieliszków (szklanek) napojów 
alkoholowych wypija pan (i) na tydzień? 
Odjąć tę cyfrę od 35 i zanotować wynik. 

9) Oznaczyć punktami (od 1 do 25) 
rozciągłość odpoczynku, Jeśli cierpi pan 
(1) na bezsenność, jeśli nie zażywa pan (i) 
2—3 godzin odpoczynku w ciągu dnia — 
nie wolno wpisać więcej niż 5 punktów 

10) Czy musi pan (i) korzystać ze spa 
ceru lub gimnasłyki na powietrzu, aby 
móc spać? Każdy z tych środków liczy sią 
za 1 punkt. е 

11) Ile godzin śpi pan (i) w nocy do 

godz. 3? Pomnożyć tę cyfrę przez 5. 

12) Policzyć ilość godzin poświęco- 
nych co tydzień ćwiczeniom fizycznym. 

13) Ile wypija pan (1) dziennie filiża 
nek kawy lub herbaty? Odjąć tę cyfrę od 
25 i zanotować. й 

14) Oznaczyć cyfrą (od 1 do 25) spo 
sób reagowania na. zmariwienia,  Pesymi 
$ci mają prawo do 5 punkłów, opiymiści 
— do 25. 

15) Oznaczyć cyfrą (od 1 do 25) sto 
pień miłości lub przywiązania do jednej 
łub kilku osób. Cynik i egoista ma prawo 
tylko do... 0. 

Teraz należy dodać wszystkie zanoto 
wane uprzednio cyfry. Sumę ogólną po- 
dzielić przez 5, a rezulłat ostateczny wska 

że liczbę lał, którą pan (i) ma przed sobą. 

BE © BY _ 

Co dyktuje Paryż? 
Schiaparelli oszałamia nas w tym sezonie 

swoimi pomysłami. Jego rewia toalet „pour 

le ville et pour le soir* to istnia rewia sztu- 

ki. Suknie Schiaparelii są na ogół bardzo 

gładkie, co nie znaczy bynajmniej, żeby krój 

ich był prosty. Wprost przeciwnie: modele 

Schiaparelli roją się od drobnych zakładek, 

marszczeń, plisowań, karbów itp. Nawet ob- 

ciśnięta na biodrach spódn:czka ma pełno 

drobnych zakładeczek. Spódnica ma wysoki 

karczek, powyżej talii i zaciągnięta jest na 

eclair. Żakiety przy kostiumach mają kolo- 
rowe wyłogi i przypominają tyrolskie kurtki. 

Sukienki imprimee są krótkie i gładkie. Po- 

południowe sukienki z kolekcji Schiaparelli 

mają nacięcia na stanikach, co uwydatnia 

kształty piersi i zapinane są wyłącznie na 

plecach. 

Kombinacja czarno-granatowa to pomysł, 

któregośmy dotąd nie spotykali często. Czar 

na sukienka w szafirowe centki z czarnym 

lakierowanym paskiem noszona jest do gra- 

natowego płaszcza i do granatowej filcowej 

czapki w kształcie kołpaka kozackiego. Zie- 

lony czesuczowy tailleur z krótkimi rękawa 

m; przybrany jest guzikami z różowej masy, 

płaski kapelusz ze słomy w kolorze natural- 

nym i ozdobiony kw:atami ze strzyżonej sło 

my uzupełnia całość. Albo taka kompozycja: 

granatowy kostium z czarnym aksamitnym 

kcłnierzem i czarny aksamitny płaszez, głów 

ka kapelusza z czarnego filcu, chustka mali- 

nowa w zielone grochy, z tego samego mate- 

riału co błuzka. Albo też: na jasno kremo- 

wym tle materiału bordo krata, do tego bluz 
ka różowa zapięta na bordo guziki, kapelusz 

z jasno kremowego filcu. Spódnica koloru ce 

gły, błękitna bluzka i kapelusz słomkowy 

również koloru cegły oraz żakiet brązowy — 

ło nowy komplet. 
Co do materiałów imprimee, Schiaparelli 

ma zwyczaj obierać co roku inny temat. Ze 

szłego były to motyłe, obecnie mamy cyrk. 

  

  

e) akcję kulturalno - wychowawczą. 
Komitety te, które pokryły gęstą sie 

cią całe państwo, są dobrowolnymi zrze+ | 
szeniami organizacyj, działających na po 
lu opieki nad dzieckiem, celem zaś ich 
jest koordynacja i usprawnienie akcji opie 
kuńczej w całym kraju. į 

©О rozwoju pomyšlnym prac komi!e- 
tów pomocy dzieciom i mtodziežy šwiad | 
czą najlepiej osiągnięte rezultaty. Doży- 
wiano dzieci w wieku szkolnym: w r. 
1935-36—64.183, w r. 1936-37—657.276 1 
w r. 1937-38 — 800.000, co stanowi w sto 

sunku do r. 1935-36 zwiększenie zasięgu 
akcji o 220 proc. w stosunku do ogółu dzie 
ci i młodzieży. W wieku od 5 do 14 I., obli 

czanych na przeszło 7 milionów, liczba 
dzieci dożywianych wynosiła w 1935-36 
— 5,2 proc., w 1936-37 — 9,4 proc., a w 

1937-38 — 11,4 proc. 
Drugą ważną dziedziną działalności 

Komiłetów Pomocy Dzieciom i Młodzieży | 
stały się kolonie i półkolonie letnie. Licz- 
ba dzieci i młodzieży, korzystających z ak 
cji kolonialnej wynosiła w 1923 r.—19.450 
w 1933 r. — 160.755, w r. 1936 — 232.546, 
w 1937 r. — 430.000. W szczególności za 
sługuje na podkreślenie rozwój półkolo 
nij letnich, przy czym ilość dziatwy, korzy 
słającej z nich wzrosła w ciągu ostatnich 
5 lat z 60 na 260 tysięcy, a więc zwiększy 
ła się przeszło czterokrotnie. 

Specjalną wagę przywiązano do roz- 
szerzenia akcji opiekuńczej na terenie 
wsi. Akcja w tej dziedzmie prowadzona 
jest za pomocą dziecińców, których Iość 
wynosiła w 1935 r. — 654 z ogólną |icz 
bą dzieci ponad 30.000, w r. 1938 — dzie 
cińców było już 1290 a i'czba dzieci wy 
nosiła ponad 45.000. W roku bieżącym 
liczba dziecińców dojdzie do 2.000, zaś 
ilość dzieci korzystających z nich — do 

70.000. 
Zasadniczą cechą akcji pomocy dzie 

ciom i młodzieży, wysuniętą przez pana 
ministra opieki społecznej, jest jej pow= 
szechność, ciągłość | celowość. 

Powszechność, a więc dążenie do obję 
cia pomocą wszystkich dzieci potrzebują 
cych. Ciągłość polega na powiązaniu ak 
cji dożywiania w okresie zimowym z ak 
cją kolonii i półkolonii letnich. Celowość 
— to dążenie do ułrzymania dzieci i mło 
dzieży na poziomie możliwie wysokiej war 
tości zdrowia i sił moralaych oraz podnie 
sienia ich w aktywności społecznej. 

Po referacie nacz. G. Zielińskiego, prze 
prowadzono obszerną dyskusję. 

W godzinach popołudniowych p. mini 
ster opieki społecznej, M. Kościałkow= 
ski, podejmował uczestników zjazdu her 
bałką w salonach ministerstwa. 

Aktorka pilotką 
wniękawa 

Znana aktorka dramatyczna teatrów no 
wojorskich, Gertrude Niesen, otrzymała 
po zdaniu egzaminu z pilotażu dyplom # 
stanowisko pilota w amerykańskiej wojsko 
wej flocie powietrznej. Jest to jedyna ko 
bieta-piłot na tym stanowisku. Z racji jej 
zdolności i zasług przyznano miss Niesen 
honorową rangę majora, Przydzielono ją 
do 350 plutonu lotniczegc, stacjonowane 
go w Missouri, gdzie w swoim czasie od- 
bywała ćwiczenia prakiyczne, 

    

    

    

    

          

    

   
   
   

        

    

   

   
   

   

                

   
   
   
    

            

     
   

                            

    
   

   

  

Sopierajcie pierwszą w Kraju -Śpół: 
dzielnię Śrzeciwgruźliczą w powiecie - 

wileńsko - trockim 
BEER BY S L ADS TS KOSSZONRKA 

Pajace, klowny, woltyżerki na koniach, sło- 

nie, linoskoczki oto tematy wzorów 

Schiaparelli. Klamry i guziki przedstawiają — 

raz błaznów, to znów tresowane zwierzęta, 

jak słonie na tylnych łapach, skaczące przez 

obręcz psy, konie w biegu z przeszkodami 

itp. Ale cyrk nie wyczerpuje tematyki impri 

mee, Schiaparelli'ego. Widzimy białe kwiaty, 

dziewanny na czarnym tie, amarantowe po- 

woje z nieprawdziwego zdarzenia, rolki roz+ 

wijającej się tapety, smugi farby wylewają 

te się z tuby itp. itp. 

Najbliższe dni pokażą, czy przyjmie się Z 

powrotem moda szerokich ramion. Lonise- 

Boulanger była pierwsza, która ogłosiła to 

hasło. Jej kostiumy, płaszcze, a nawet wie- 

czorowe suknie mają z powrotem „silhouet- 

te carreee". Ramiona są szerokie, podniesio 

ne, kołnierzyki obcisłe, zachodzące na szy ję. 

Wcięta talia zaznaczona jest bardzo nisko. 

Biodra są bardzo obcisłe, długość żakietów 

waha się między krótkimi a trois quart. Jed 
nym z najbardziej charakterystycznych mo* 

deli  Louiss-Boulanger jest następujący* 

Granatowy żakiet z szerokimi klapami, ma- 

teriał krajany jest z ukosa i fałuje. Wąska © 

spódniczka jest z materiału w białe poprzecž 

ne paski. Inny komplet składa się ze spód 
niczki w drobną kratę zieloną, bordo i białą: 

Spódniczka z przodu układana jest w kontra 

fałdy, trzyćwierciowy żakiet z białego 82“ 

modziału jest obcisły i ma wyłogi i mankie* | 

ty z tego samego materiału co spódniczka: 
Guziki czerwone. Celine.



„KURJER” [4420]. 

W obronie stypendystėw 
aminnych 

Piękna akcja zaprzepaszczana w praktyce 
cza lub rolnicza wyraźnie przoduje. | nie zamieszkał w bursie (wybrał naj- Aby sprawa przedstawiła się w 

swoich pełnych kolorach zacznijmy 
Ja „od pieca". 

Mimo gwałtu na temat rzekomej 
nadprodukcji inteligencji, podonoszo 
Nego w swoim czasie, a zresztą i dziś 
W dalszym ciągu przez zainteresowa- 
nych, daje się odczuwać stały i dotkli 

brak młodych fachowców we 
wszystkich komórkach życia Polski. 

administracji, rzemiosłach, prze- 
myśle, rolnictwie — wszędzie, a szcze 
i lnie na wsi naszej, pogardzanej 
žiš jako teren pracy przez młodzież 

2 dyplomami, — na wsi, gdzie odczu- 
Wwa się brak lekarzy, adwokatów, we- 
terynarzy, agronomów — potrzeb- 
Re są kadry młodej inteligencji 

; dia podciągania wzwyż 
fuskiego i, niestety, zbyt często kom- 
Promitującego nas poziomu bytowa- 
mia szerokich mas włościaństwa. 
i 2 drugiej strony zė smutkiem na 
eży stwierdzić, że wysokie koszty nau 

I w szkołach średnich i wyższych za 
równo ogólnokształcących jak i za- 
wodowych oraz przede wszystkim 
iedą, która stale gości w chatach ma 
orolnych, zamykają drogę do dyplo 

he do wykształcenia fachowego tej 
2 Odzieży, która z natury rzeczy 
ajlepiej by potrafiła w znanym sobie 
0d dziecka środowisku pracować 

had podniesieniem kultury i dobro- 
bytu wsi. Statystyki wykazują dobit 
Nie coraz mniejszy napływ młodzieży | 
wiejskiej do szkół średnich i wyż- 
szych. Wytwarza się sytuacja para- 
doksalną: ogromna część narodu, naj 

rdziej autochtoniczna, zasadniczy 
trzon narodowy państwa, bierze coraz 
mniejszy udział w rozwoju jego kultu 
Ty, bo wskutek specyficznych warun 
ków materialnych dostarcza coraz 
mniej ludzi odpowiednio wykształco 
nych, którzy tworzą czołowe kadry 
jego inteligencji. Na wsi marnują się 
z? wielką szkodą dla społeczeństwa je- 
dnostki nieraz wybitnie uzdolnione, 

o nie mają pieniędzy na dalsze stu- 
dia po ukończeniu szkoły powszech- nej. вО 

zapa a. = nowała wśród młodzi i j pragnącej nauki, i ich Olów| bór przed dwoma laty p. premier Skład- 
kowski stworzył po gminach stypen- dia dla zdolnej a niezamożnej mło- dzieży wiejskiej. Zaczęto snuć różo. we projekty na przyszłość. W każdej gminie stypendysta! Sporo młodzieży wiejskiej będzie mogło teraz pobie- ba + na koszt społeczeństwa! 

doskonała inauguracja walki 
2 malejącym dopływem m i wiejskiej do średnich i e zh a> naukowych. 

„ Tw6rcy budżetów gminych s Wiali sumy stypendialne * a roku“ nieraz ze zgrzytaniem zębów ale stało się. Wileńkie średnie zakła- dy naukowe ujrzały w ub. roku sty- 
Pendystów gminnych. Z doświadcze: nia ubiegłego roku wynika, że jest t ' element na ogół zdolny. Wyróżnia sie 
na tle swej klasy. W szkołach zaś Ž   wodowych w takiej 

Trzeba więc stwierdzić bezstronnie, 
że wbrew podnoszonym nieraz zarzu 

tom, stypendia na ogół przyznawane 
są trafnie, bo rzeczywiście jednost- 

kom zdolnym. 
Trzeba też podkreślić, że więk- 

szość stypendystów to dzieci komplet 

nej biedoty, która nie może się zdobyć 

nawet na kilkuzłotowy wydatek na 

dziecko miesięcznie. Stypendysta tar 

ki, ruszając w świat po naukę, jest 

całkowicie zdany na pomoc material 

ną gminy i nie ma z góry żadnej ra- 

dziei na minimalną, groszową nawet 

pomoc ze strony rodziny. 

Wielka też odpowiedzialność ciąży 

na każdej gminie, 

która odrywa swego pupila od roli, 

rozbudza w nim coraz większe ambi 

cje, coraz silniejsze pragnienie nauki 

zbliża wymarzony cel, w normalnych 

warunkach nieosiągalny dla niego. 

Niestety, nie wszystkie gminy wy- 

wiązują się zadawalająco z przyjętych 

na siebie obowiązków stypendial- 

nych. Ostatnio w Wilnie sprawa sty- 

pendystów gminnych zaczyna urastać 

do poważnego zagadnienia, 

które wymaga rychłej interwencji 

czynników, powołanych do kontroli 

akcji stypendialnej. 
Przytoczymy tu konkretne przy- 

kłady: uczeń szkoły ogrodniczej w 
Wilnie, Sommerfeld, jest stypendystą 
gminy Łań w powiecie rówieńskim. 
Przyznano mu rocznie 500 złotych. 
Warunki materialne rodziców Som- 
merfelda są tak ciężkie, że nie mogą 
mu przysłać ani grosza. Z sumy, przy 
znanej mu przez gminę, S. musi wy- 

żyć, zapłacić szkołę, ubrać się (prze- 
cież każdy uczeń musi mieć przepiso 

wą czapkę, płaszcz), nabyć pomoce па 
ukowe itp. Sommerfeld przyjechał do 
Wilna jako stypendysta w jesieni i, 

wypełniając przyrzeczenie dane gmi- 

  

Teatr na Pohulanče 

tańszą). Obecnie upłynęło już prawie 
8 miesięcy od przyjazdu, gmina zaś 

nadesłała zaledwie 200 złotych. 
Sommerfeld siedzi po uszy w długach 
grozi mu wydałenie z bursy, gmica 
zaś nie przysyła pieniędzy i nie odzy 
wa się. 

Drugi wypadek: Wiktor Brzozow- 
ski, stypendysta gminy Nowy-Pohost. 
Ojciec jego ma 4 ha i pięcioro dzieci. 
Brzozowski ostatnio został wyrzuco- 
ny z bursy na bruk, przez parę dni 
nie miał dachu nad głową, aż wała je- 
go klasa opodatkowała się po 50 gro* 
szy od osoby i opłaciła kąt. zaofiaro- 
wany przez rodziców jednego z ucz- 

niów. Gmina zaś oświadczyła katego- 
rycznie, że 
więcej swemu stypendyście nie da 

ani grosza, bo nie ma sama. 

Następnie Podrez, Budzicz, Davi- 
łow i wielu innych uczniów-stypendy 
stów gminnych znalazło się dziś w bar 
dzo ciężkiej sytuacji materialnej, zda 
la od domu, rozgoryczonych na gimi- 

ny i w ogóle społeczeństwo. które w 
tyck wypadkach nie dotrzyma? zacią 
eniętych w stosunku do ni+h zobo- 
wiązań. 

Oczywiście znaczna ezęśś gmin 
wypełnia zobowiązania stypendialne 
z cała sumiennością.. Należy zię int u- 
znanie. Gminy jednak op łe pod 
tym względem oraz lekceważace tę 
pożyteczną akcję 

zasługują na publiczną naganę 
Stypendia gminne były pomyśla- 

ne. jako stała pomoc materialna, Ató- 
ra by umożliwiła stałą normałoą na- 
ukę. Udzielanie sum pokawatkowa- 

nych, niedostatecznych oraz przery- 
wanie stypendiów w połowie roku 
szkolnego Spacza zasadę akcii walki 
z malejącym dopływem młodzieży 

  

   

  

    wiejskiej do zakładów naukow 
(w 

  

   

  

GINETTE NEVEU 
Młodziutka, o chłopięcym niemal wdzię- 

ku skrzypaczka ofiarowała nam najciekaw 

szy w tym sezonie wieczór muzyczny, przy 

najmniej jeśli chodzi o solistów występu- 

jacych w teafrze na Pohulance. Laureatka 

międzynarodowego konkursu skrzypcowe 
go im. H. Wieniawskiego okazała się ar- 

tystką, którą czeka przyszłość godna za- 

zdrości, a której teraźniejszość zdobywa 
przebojem entuzjastyczną sympatię i na- 
sycony podziwem szacunek publiczności. 

Pierwszą część reciłalu wypełnił „Con 
cerł Re-majeur* Mozarta, oraz „Chacon- 
ne” Bacha. interpretując Mozarła wyka- 
zała artystka doskonałe (dalekie od efek- 
ciarstwa) opanowanie instrumentu i zrozu- 
mienie stylu, odtwarzając z nieomylną 

swobodą zarówno wdzięczny rysunek 
obu „allegro”, jak i szlachetną melodyj 

ność środkowej części koncertu. Ale praw 
dziwie zastanawiająca była powaga, siła 
a nawet patetyczna nismal surowość, 
osiągnięta we wzniosłej, pełnej treści kom 

np. jak ogrodni pozycji Bacha. Te wielokrotne wariacje za 

Posiedzenie Woiewódzkiej Komisji Ziemskiej 
Ww dniu 7 i 8 kwietnia rb. pod przewodni ctwem Naczelnika Wydziału Rolnictwa i Re- 

form Rolnych Urzędu Wojewódzkiego Wi- 
leńskiego, Tadeusza Żemoytela, odbyły się 
posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Ziemskiej, 
na których były rozpatrywane następujące 
sprawy: 

W dniu 7 kwietnia 1938 r. 

1) 13 spraw z odwołań od orzeczeń Sta- 
rostów Powiatowych w przedmiocie zatwier 
dzenia projektów scalenia gruntów wsi War- piszki, powiatu brasławskiego, Rabiły, pow. 
dziśn eńskiego, Łyczniki, pcw. oszmiańskie- 
80, Stare Haby, pow. postawskiego, Machni- 
łówka wsi i zaśc. Bierzełata, wsi Bucharysz- 
wa Pow. święciańskiego, wsi i zaśc. 
Kes r Ješkowka i cz. m-ka Dołhi- 
e M asiulki, Płaszyno, pow. wilejskie 

== * Pow. wiłeńsko-trockiego, 
ao 9 z odwołania od orzeczenia 

twierdzeni asławskiego w przedmiocie za- 
udziałów a pro jektu ustalenia wielkości 
s we wspólnocie gruntowej położonej 
e arze scalenia wsi Ksienopole, pow. rasławskiego, 

Ё 3) 1 sprawę z odwołania od orzeczenia 
Starosty Dziśnieńskiego w przedmiocie za- 
w" erdzenia stanu posiadania przed scale- 
niem i szacunku granic objętych obszarem 
scalenia ząśc. Chorosza Jel I vel Chorosza I, 
Pow dziśnieńskiego, 

4) 1 sprawę w przedmiocie ustalenia sta-   nu posia . 2 i Posiadania oraz klasyfikacji oszacowania 

gruntów przed scaleniem wsi Domasze, pow. 
mołodeckiego, 

5) 1 sprawę częściowej zmiany projektu 
scalenia gruntów wsi Hermaniszki, pow. osz- 
miańskiego, 

W dniu 8 kwietnia 1938 r.: 
2 1 sprawę ustalenia rozciągłości służeb- ności pastwiskowej wsi Wielkie : Krzywicze 

na gruntach b. maj. Mariampol, pow. moło- 
deczańskiego, 

2) 1 sprawę z odwołania od orzeczenia 
Starosty Mołodeckiego w przedmiocie przy- 
znania Pawłowi Bobrykowi prawa wykupu 
gruntów z maj. Chmarzysaki, pow. mołode- 
czańskiego, 

3) 6 spraw z odwołań od orzeczeń b. Po. 
wiatowego Komitetu Nadawczego oraz Staro 
stów Powiatowych w przedmiocie skreślenia 
osadników wojskowych z nadanych im grun 
tów w maj. państw. Kowalewo-Przeslėwka, 
pow. brasławskiego, Poniatycze, Irenow,. Pie 
traszewo, Jałowo i Uników, pow. wilejskie- 
80, 

4) 1 sprawę z odwołania od orzeczenia 
Starosty Brasławskiego w przedmiocie zat- 
wierdzenia stanu posiadania 1 oszacowania 
giuntów prżed scaleniem objętych obsza- 

rem scalenia wsi Ozierawa, 
5) 5 spraw z odwołań od orzeczeń Staro- 

stów Powiatowych w przedmiocie zatwierdze 
nia projektów scałenia gruntów wsi Zaozier 
ce, Kolagi, pow. dziśnieńskiego, Niechwiedy, 
powiatu wilejskiego, Rukojnie i Michałówka, 
pow. wileńsko-trockiego, 

sadniczego temału, o barwie początkowo 

jakby organowej, narastające stopniowo 
do pełnej wyrazu ekspresji dramatycznej 
i rozwiązane w sposób klarowny i natchnio 

ny umiała młodziutka artysłka zinterpre 

tować nie tracąc nic ani z walorów tech- 

nicznych, ani z dynamicznej treści utwo- 

ru — dosłarczając słuchaczom prawdzi- 

wego przeżycia. : 

Druga część koncertu, znacznie lżejsza 

objęła „La Folia” Corellego-Kreizlera 

oraz „Un poco triste“ I „Burleskę * Józefa 

Suka, by od łych na „uczuciową” publicz- 

ność obliczonych drobiazgów przejść do 

finezyjnej „Tzigane” Rawela. Było praw- 

dziwą rozkoszą „JUż nie tylko muzyczną, 

ale i intelektualną odnajdywać wszystkie 

banalne, kiczowe iemal tematy „cygań- 

skie”, poddane wyrafinowanym prawom 
nowoczesnej struktury, oraz — subłelnej, 

ironii znakomitego Europej 
ak ciekawie umiał... przebie- 

folklorami”. 
ubliczność nie chciała 

puścić artystki Z esirady. To. też na bis 

wykonała ona aż trzy kory: „Taniec sło 

wiański” Dworzaka, mKaPrys” Paganinie- 
go, oraz trawestację skrzypcową Noktur- 

kiego. asd przy fortepianie p. S, 

Chones, utwierdzając, Zwiaszcza w trud- 
nych partiach rawelowskich, 

„niezawodnego ”. 

ale wyraźnej 

czyka, który i 

rać między m 
Zachwycona P 

swą opinię 

Jira 

P. $. 4: — Publiczności było jak na 
| Wilno 2ż : zyzwoicie”, jak na jedyny 

koncert ko artysiki w środowisku 

o prełensjach kulturalnych — mało, ma- 

ło, mało! Ktoś wyraził m A ze pał. 
no, gdyby ogłosić, że kobieta-fenomen 

gra bez rąk, L Ananas by 

poskutkowało, 2!€ # Е propunuję 

środki skromniejsze” Np. dopisek, gdzieś 

u dołu afisza, ale wielkimi czcionkami: 

„Nowe kostiumyl“: albo coš w tym ro- 
dzaju... : 
= $. 2: — М programach uporczywie 

zapowiadają koncert jaxiegoś „Suleny 
Sirawiiskiecó”. 290 ' 

rai i (o ile się nie mylę) Sulima- 

Sawiński, młody wirtuow. szczycący się 
sławą swego Ojca wielkiego kompozytora 

{ — polskim herbem „Sulima”. 

Hotel EUROPEJSKI | 
ILNIE 
— Ceny przystępne 

jach. Winda osobowa 

w 

Pierwszorzędny 
Telefony w pokoj 

INTER   
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Troski mieszkańców przedmieść m. Wilna 
Onegdaj obradował Zarząd Słowarzy- 

szenia Mieszkańców Przedmieść m, Wilna, 
Na zebraniu powzięto szereg uchwał, 
przy czym niektóre z nich zasługują na 
szczególną uwagę. M. in. postanowiono 
w trosce o zwiększenie pomocy bezro- 
botnym zwrócić się z memoriałem do pa- 
na prezesa Rady Min. o wprowadzenie 
dodałków do wyrobów spirytusowego 
i tytoniowego monopolėw na rzecz po- 
mocy bezrobotnym. 

Znamienna jest uchwała treści nastę- 

pującej: 
Stowarzyszenie zwraca się z ape- 

lem do właściwych organizacji i osób 
© zorganizowanie akademii polsko-li 
tewskich w celu zapoznania ludności 
z dorobkiem kulturalnym I gospodar- 
czym współczesnego państwa litew 
skiego, co mogłoby posłużyć za pod   

stawę do zorganizowania podobnych 
akademii w Kownie. 

Dalej — b. słuszny jest następujący 
postulat Stowarzyszenia: 

Postanowiono prosić Zarząd Miej 
ski o wyjednanie u władz wojskowych 
zarządzenia, aby według zwyczaju 
przyjętego w innych miastach w po- 
godne dni świąteczne w parkach I! na 
placach koncertowały orkiestry wojsko 
we. W szczególności jako miejsce naj- 
więcej odpowiednie dla koncertów 
wskazujemy ze swej strony placyk 
przed kościołem Św. Piotra i Pawła na 
Antokolu. 

Powzięto wreszcie uchwałę, domaga- 
jącą się odszkodowania za wkłady w b. 
rosyjskich kasach  oszczędnościowych 
i bankach. 

В ©2 Я Ф ©У @ ЕЕ modele 1938 

MOTOROWERY 

ROWERY 
różnych marek, na wyjątkowo dogodnych warunkach, 

po cenach najtańszych sprzedaje 

z 66 „Radio-Motor 
Wilno, Wielka 10, tel. 24-01 

100 cm 

  

Wielkanocna subskrypcja 
na grafikę wileńską 

  

" Takiego ne ma! Jest na-. 

„OSTATNI STRAGAN* 

Do 

  

PLACYDA SIEDLECKA 
Drzeworyt, 20x25. Cena 6 zł. 

Redakcji „„kkurjera Wileńskiego 

Wilno, ul. Biskupa Bandurskiego 4 

Proszę o zarezerwowanie 

Tytuł dzieła 
  

Należność w kwocie zł ............. SQT 2 

przy odbiorze 

. zobowiązuję się uiścić 

  mię i nazwisko 

Dokładny adres 

  

Grafika pozwala każdemu ozdo- 
bić swe mieszkanie oryginalnymi 
dziełami sztuki, gdyż koszt nabycia 
drzeworytu, akwaforty itp. ze wzgłę- 
du na możność odbicia większej iloś 
ci egzemplarzy z jednej kliszy jest 
stosunkowo mały. Z tego powodu jed 
nak nabywanie dzieł sztuki graficz- 
nej nie może się odbywać pojedyńczo 
1 wymaga subskrypcji. 

Aby umożliwić naszym czytelni- 
kom zaopatrzenie się na święta w 
prawdziwie artystyczną ozdobę mie- 
szkania, urządziliśmy wielkanocną 
subskrypcję na obrazy grafików wi- 
leūskich. | 

Obrazy można zamawiać w ad- 
ministracji „Kurjera  Wiłeńskiego* 
(Wilno, ul. Biskupa Bandurskiego 4). 
Sukskrypeja trwa do 15 b. m. 

Oryginały grafik wystawione są w 
oknie „Orhisć w Wilnie przy ul. Mie 
kiewicza 16 a. 

Co kilka dni ogłaszamy wykazy 
osób, które subskrybowały obrazy. 

Zamówione obrazy będą do ode- 
brania w administracji pisma od dn. 
10 bm. za opłaceniem nałeżności. Na     koszty ewentualnej przesyłki poczto- 
wej nałeży dodatkowo przesłać 50 gr. 

ZAMÓWIENIA. 

Kowalska Julia — „Cerkiew na Ko- 

łoży”, akwaforła — cena 7 zł. Krusz 
Śmiglowa, Wilno. Muzeum Państw. w 
Grodnie. Dr Xawery Zdziechowski, Wilno, 

Z poprzednimi zam. 6. 

Milewska Hanna — „Sprzedawcy kró- 
lików”, drzeworyt — cena 6 zł. „Domki | 

na Antokolu”, akwaforła — cena 7 zł, 

Ignacy Kacperski, Wilno. 
Z poprzednimi zam. 11. 

Rom*nowicz Walenty — „Kaziuk“ 
miedzioryt — cena 7 zł. 

Zamówień 5. 

Siedlecka Placyda — „Ostatni stra. 

gan“, drzeworyt — cena 6 zł. Szempliń- 
ski Zygmunt, Warszawa. Zofia Birłusówe 
na, Kraków. Arch. Jan Peksza, Wilno. 

Z poprzednimi zam. 5. 

Siewruk Michał — „Lato”, drzeworył 
— cena 5 zł i „Alma Mater”, miedziorył 
— cena 9 zł. Olgierd Kryczyński, Warsza: 
wa. lgnacy Kacperski, Wilno, 

Z poprzednimi zam. 8. 

Żukowska Oiga — „Cerkiewka na Hu 
culszczyźnie”, drzeworyt — cena 6 zł. 

Zamówień 9. 

Razem zam. 44, 
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KWIECIEŃ | Dziś Hermenegilda 

  

1 3 Jutro Waleriana 

Środa 

-——— 
Spostrzeženia Zakladu Meteorologii USB 

w Wilnie z dn. 121V. 1938r, 

Ciśnienie 763 
Temperatura średnia - 2 
Temperatura najwyższa 5 
Temperatura najnižsza — 1 
Opad 3,0 
Wiair: potudn.-zach, 
Tendencja barom.: spadek 
Uwagi: pochmurno, deszcz. 

Wschód słońca — g. 4 m. 26 

Zachód słońca — g. 6 m. 14 
  

NOWOGRÓDZKA 
— Rozbudowa miasta. Jak słychać 

uchwała Rady Miejskiej w sprawie roz- 
szerzenia strefy ogniotrwaiych budynków 
powzięła została w związku z projektem 
rozbudowy miasta w kierunku południo 
wo-zachodnim. Przypuszcza się więc, że 
ul. Wojewódzka i Kolejowa poprzez pla- 
ce Owczynnikowa stanow'ć będą w przy- 
szłości centrum miasta. 

Naturalnie, rozbudowa Nowogródka 
uzależniona jest w znacznej mierze od wy 
budowania szerokołorowej kolei. Na razie 
jednak jakoś nic o tym nie słychać. 
— WŁAŚCICIELE KAMIENIC W ŚRÓD 

MIEŚCIU PROTESTUJĄ. Wniosek Zarządu 
Miejskiego, przyjęty przez Radę, w spra. 
wie zniesienia z chodników schodów do 
sklepów i lokali mieszczących się w Rynku 
1 przy ul. Kościelnej wywołał wśród po- 
siadaczy tych lokali protest, Twierdzą oni, 
że wskutek tego zarządzenia, niektóre 
sklepy, jak Dobrego i owocarnię na rogu 
Rynku i Bazyliańskiej, trzeba będzie zam- 

- knąć, gdyż schody do sklepów na parte- 
rze i do suteryn nie dadzą się zmieścić 
wewnątrz lokali, wżględnie tak dalece 
zniekształcają i pomniejszą te sklepy, że 
staną się one bezużyteczne. Do takiej np. 
owocarni trzeba będzie schodzić jak do 
głębokiego tunelu. Poza tym przeróbka 
drzwi starych domów również nasuwa 
obiekcje już ze wzgiędów bezpieczeńst- 
wa. Wysuwane są fakże i zastrzeżenia na 
fury estetycznej, ponieważ rozmiar ne- 
wych drzwi nie może być dostosowany 
do wysokości okien na parterze, 

Reasumując powyższe, zainteresowani 
właściciele domów i kupcy mają zamiar 
wystąpić do miejscowych władz nadzor- 
czych z prośbą o uchylenie zarządzenia 

Magistratu. 

LIDZKA 
— Poranek Morski. Z okazji dni kolon'al 

nych miejscowy obwód LM i K zorgan'zo- 
wał w sali Kina „Era* Poranek Morsk, w 
dniu 10 bm. Według programu na poranku 
tym miał wystąpić chór „Hejnal“ (osiatnio 
zreorganizowany przez p. inż. Jan'kows 
go) i orkiestra wojskowa. 
miał wygłosić p. Kotański. 

Jak naprawdę przedstawiał się program 
poranku i jego wykonanie nie w'em, 39 dłu 
żei jak godzinę na rozpoczęcie czskaś n'e 
ru: głem. 3 = (i). 

— Nowe władze Związku Rezerwistów 
W ubiegłą niedzielę odbyło się w Lidzie nad 
zwyczajne walne zgromadzenie 
Związku Rez. 

Prezesem wybrany został p. FL Wańsk:, 
wiceprezesem W. Sobolewski, skasbnik'em 
— J. Stasiewicz i czł. zarz. — Borysewie. 
komisji rewizyjnej: F, Chańko, A. Jan>wski 
i K Kužnicki. Delegatem do Zarządu Głów- 
nego — F. Ghańko. 

   e. 
Przem Świenie 

członków 

  

  

Najkorzystniej i najtaniej kupujemy 
w firmie chrześcijańskiej 

„Bławat Poznański" 
Lida — Rynek   

Do | 

  Ceny stałe Staranna obsługa 
  

BARANOWICKA 
— WYKRYCIE NIELEGALNEJ RZEŹNI 

RYTUALNEJ. Władze śledcze zaobserwowa. 
ły, że ukazuje się na rynku mięsnym mięso 
z uboju rytualnego z jakiejś nielegalnej rzeź 
ni. Zdoółano wreszcie ustalić, że rzeźnia ta 
mieści się w chlewie Mowszy Kolpienickiego 
przy ul. Ułańskiej 66, a na czele jej stoją 
Szmul Łapiński wraz ze swym synem Lejbą. 
Ustalono ponadto, że ubój dokonywany był 
przez rzeźnika Rzeźni Miejskiej Icka Rabino 
wieza, który już był karany w roku 1937 za 
podobne przestępstwo. Wywiadowcy wpadli 
do chlewa i całą paczkę „przedsiębiorców 
przyłapali na gorącym uczynku. Sąd Staroś 
ciński skazał Łapińskiego Szmula i Lejbę po 
500 zł. grzywny, lub wrazie nieściągalności 
no 50 dni aresztu, oraz na areszt bezwzględ 
ny po 30 dni każdego. 

Teka Rabinowieza, Sąd Starościński ska- 
zał na 1000 zł. grzywny z zamianą wrazie 
nieściągalności na 60 dni aresztu, oraz na 30 
dni aresztu bezwzględnego. 

— WYKOLEIŁ SIĘ PAROWÓZ. Na bocz 
nicy kolejowej ze stacji Baranowicze Central 
ne do Rzeźni Miejskiej wskutek złego nasta 
wienia zwrotnicy przez Konstantego Kwapi   

RONIKA 
sza, czy też złego funkcjonowania zwroinicy 
zeskoczył z szyn i wykoleił się parowóz Nr 
1%, idący luzem po wagony. Na szczęście po 
ważniejszych strat nie było. 

— OBIECUJĄCA ŻONECZKA. Ślizień An 
teni, funkejonariusz kol., zamieszkały przy 
ul. Wojewódzkiej 10 w Baranowiczach od 
dłuższego czasu prowadził wojnę domową 
z żoną Janiną, która uważając wierność 
małżeńską za stary przesąd, o6dnajdywała so 
bie wciąż nowych i nowych towarzyszy za- 
baw i kosztem męża urządzała im „przyja- 
cielskie przyjęcia*. Bojąc się, żeby nie u- 
grzęznąć po uszy w długach, przezorny mąż 
cofnął kredyt we wszystkich sklepach i fir 
mach dla żony, ogłaszając o tym. w prasie. 
Żona na chwilę się uspokoiła. Niestety, natu 
ra wilka pociągnęła do lasu. Onegdaj, korzy 
stając z nieobecności męża skradła przecho 
wywane weksle jego brata na 10060 zł i alot 
niła się. 

NIEŚWIESKA 
— Budowa cerkwi w Zaostrowieczu 

Nowogrėdzki urząd wojswódzki wyasyg 
nował 700 zł. na budowę cerkwi prawo 
sławnej w miast, Zaosirowiecze, 

— Dzieci — na samolot. Zapoczątko 
wana przez dzieci szkoły powszechnei w 
Pogorzelcach akcja kupna samolotu dla 
armii objęła wszystkie szkoły w powiecie, 
Dotychczas złożono ponad 600 zł. M. in. 
szkoła w Pogorzelcach — 28 zł, w Sno 
wiu — 71 zł., w Siyiawce — 37 zł. 

Codziennie napływają dalsze ofiary, 

STOLPEC“A 
— Zebranie Rady OTO i KR w Stolp. 

cach. W Stolpcach, odbylo się posiedze- 
nie Rady OTO i KR. Na posiedzenie przy 
byli dyr. Wojew, Tow. Org. i KR p. Bial- 
kowski i członkowie Zarzadu oraz Rady. 
Przedmiotem obrad były sprawy gospo- 
darcze i budżetowe. Wobec nieprzygoto- 
wania przez Zarząd cyfrowych danych do 
preliminarza budżetowego, sprawę bu- 
dželu zdjęto -z porządku obrad, z tym, że 
Zarząd opracowuje budża* w najbliższym 
czasie. 

Poruszono sprawę trudnych warunków 
„finansowych tow. i konieczności przenie- 
sienia biura do gmachu Wydz. Pow. co 
wpłynie dodatnio na budżet Tow. 

W trakcie zebrania, zrzekł się piasto- 
wanej godności dotychczasowy prezes p. 
Z. Majewski, przekazując urzędowanie wi 
ceprezesowi H. Czyścieckiemu. Następnie 
przyjęto do wiadomości, iż z dniem 1.IV 
1938, personel fachowy tow., przechodzi 
na ałat Wydz. Pow. 

Zalecono Zarządowi wprowadzenie 
jak najoszczędniejszej gospodarki i plano 
wej likwidacji uciążliwych zadłużeń, upo- 
ważniając Zarząd do dokonywania wydał 
ków w ramach' prowizorium miesięcznego. 
Ponadto dla uzyskania oszczędności, po- 
stanowiono zaangażować siłę kancelaryj- 
ną z mniejszym wynagrodzeniem, niż do- 
tychczas, 

— Na święła wielkanocne dla dzieci. 
Pow. Komitet Opieki nad Dziećmi 
i Młodz, postanowił przyjść z pomocą 
biednym dzieciom z powiatu, przeznacza 
jąc kwotę 1000 złotych na ten cel. 400 zł 
przeznaczono do dyspozycji kierowników 
najbiedniejszych szkół powszechnych, któ 
rzy we własnym zakresie rozdysponują 
kwotami. 

— Pożar. W nocy z 8 na 9 bm. we 
wsi Małosielce, gm. turzeckiej, spalił się 
dom mieszkalny wraz z komorą i chle- 
wem, "należącym do Buja Piotra. Zacho- 
dzi podejrzenie, że dom podpalił sąsiad 
z zemsty, = 

— Zebranie Stow. Kupców Polskich. 
W sali urzędniczej „Reduła”, odbyło się 
zebranie Stow. Kupców Polskich w Stołp- 
cach, na które przybył delegat Rady 
„Wojew, p. Pisula, wygłaszając referat pt. 

| Znaczenie kupiectwa dawniej i dziś”. Po 
referacie i dyskusji przysłąpiono do wy- 
borów Zarządu, który ukenstytuował się 
następująco: Tumiłowicz Jan, Floriano- 
wicz Józef, Witkowski Paweł, Borejko Mi- 
chał, Lenczewski Czesław, Rusiecki Wł, 
Dziemidowicz Antoni į Samotyja Jan. 

BRĄSŁAWSKA 
— ZWŁOKI DZIECKA. W dniu 10 ub. m. 

w rowie ementarza prawosławnego w kol. 
Idalinowo, gm. bohińskiej, znałeziono zwło 
ki noworodka płci męskiej, które były w 
skrzynce z dykty. W czasie oględzin lekars- 
kich zwłok ustalono, że noworodek żył oko- 
ło jednego dnia i został uduszony. 

Nowa kredyty na cele n 
Oddział Państwowego Banku Rolnego 

w Wilnie przystępuje do akcji kredyto- 
wania rolników w nawozech sztucznych 
na cele nawożenia łąk i pastwisk. 

Rolnik pragnący uzyskać kredyt na na 
wozy 'szluczne winien przestaė podanie 
według ustalonego wzoru do Oddziału 
Banku w Wilnie, za pośrednictwem Izby 
Rolniczej. W podaniu rolnik wskazuje jed 
nocześnie firmę, w której pragnie nabyć 
nawozy szłuczne na rachunek Banku. Od- 
dział Banku zawiadamia zainteresowane- 

    

„KURJER" (4420). 

Tragedia na torze kolejowym 
„ Sakowicz Józef, zam. w Baranowiczach 

przy ul. Kopernika Nr 3, z zawodu szewc, 
chociaż pracował ciężko cd rana do no- 
cy, nie miał jednak wiele pociechy w ży- 
ciu, zawsze wydatki były większe, niż za- 
robki, a tu w dodafku żona, zamiast dźwi 
gać razem z nim krzyż Pański, narzekała 
wciąż i skarżyła się na jego niezaradność, 
a znów czasami, gdy rozpaczony szukał 
zapomnienia i pociechy w gorzkim trunku, 
urządzała mu takie sceny, że musiał ucie 
kać z domu. Wobec takiego stanu rzeczy 
nerwy mu coraz bardziej odmawiały po- 
słuszeństwa i gdy w dn. 8 bm. powrócił 

OSZMIAŃSKA 
— Porządkowanie osiedli. Starosta po 

wiatowy oszmiański wyda! w dniu 8 bm. 
zarządzenie wszystkim burmistrzom i wój 
tom w powiecie, celem niezwłocznego 
podjęcia akcji, zmierzającej do podniesie 
nia zdrowoiności i wygiądu osiedli. Po- 
nadło przełożeni gmin opracują plany w 
kierunku dalszych prac, zmierzających do 
podniesienia zdrowotności osiedli przez 
zakładanie zieleńców, skwerów, żywopło 
tów itp. 

— Obowiązujące ceny. Komisja do 
badania cen w Oszmianie, po porozumie 
niu się z przedstawicielami branży piekar 
skiej, ustaliła górną granicę cen chleba 
żyłniege, jak następuje: 

1) chleb razowy z mąki żytniej 95 proc, 
=2lvgr. za: 1-kg.; 

2) chleb szary z mąki mieszanej razo 
wej i pytlowej — 25 gr, za 1 kg.; 

3) chleb pytlowy z męki żytniej 65 
proc. — 30 gr. za 1 kg. 

Cceny obowiązują z dniem 8 bm. na 
całym obszarze powiatu oszmiańskiego. 

DZIŚNIEŃSKA 
— Poświęcenie nowych dzwonów. W dniu 

10 bm. dziekan głębocki ks. Antoni Zienkie- 
wicz dokonał aktu poświęcenia dwuch dzwo 
nów, zakupionych dla kościoła parafialnego 
w Głębokiem przez parafian kosztem przeszło 
4.000 zł. Dla upamiętnienia ofiaracśc: para- 
fian na dzwonach wyryto napisy: „Parafia 
nie głęboccy — Bogu na chwałę, duszom na 
zbawienie. Rok 1938“, 

— Po chleb do Estonii. W dniu 9 bm 
odszedł z Głębokiego drugi i ostatni tran 
sporł robotników rolnych do Estonii, Ogó 
łem z powiału dziśnieńskiego wyjechało 
do Estonii 1.493 robotników (mężczyzn 
I niewiast), Wobec zakończonej rekrutac 
ji robotników rolnych do Estonii, w naj 
bliższych dniach ma być rozpoczęła rekru 
tacja robotników do Łotwy. 

— Rozwój spółdzielczości. W roku 
1937 na obszarze powiatu dziśnieńskiego 
powstalo 7 spółdzielni spożywców i obec 
nie tych spółdzielni jest 15 (razem 23 skie 
PY). W roku bież. ma być zorganizowa- 
nych jeszcze kilka spółdzielni spożyw- 
ców. W celu fachowego przygotowania 
ludzi do pracy w dziedzinie spółdzielczo 
ści w r. ub. „Społem” w Głębokiem prze 
prowadziło kurs dla sklepowych, który u- 
kończyło 25 osób i dwa kursy dla rachmi 
strzów spółdzielczych przy frekwencji 35 
osób. W roku bież. „Społem" projektuje 
przeprowadzić 4 kursy dla sklepowych i 
4 kursy dla członków władz spółdzielni. 

POSTAWSKA 
Zarząd Powiatowy Związku Rezerwistów 

w Postawach zwołał na 10 bm. zjazd preze- 

sów i komendantów kół powiału postaws- 

kiego. W zjeździe wzięli udział ponadto 

przedstawicieel władz państwowych i wojsko 

wych oraz prezes podokręgu wileńskiego, 

Po przemówieniach powiialnych sprawo- 

zdania z działalności wygłosili prezes zarzą- 

du pow. oraz prezesi poszezególnych kół. 

Wynika z nich, że w powiecie istnieje w 

chwili obecnej 14 kół. skupiających przeszło 

1000 rezerwistów. Poza pracą wyszkoleniową 
odbywają się normalne zajęcia świetlicowe. 

W dalszej części zostały wygłoszone refe 
raty oraz omówione najaktualniejsze spra- 

wy organizacyjne. Z zagadnień natury ogól- 

nej wymienić należy poruszoną sprawę prze 

ciwdziałania szkodliwym wpływom sowiec 

kiej radiofonii. Powzięta uchwała określa po 

trzebę zwrócenia się do oficjalnych czynni- 
ków o wybudowanie nadawczej stacji radio 
wej, która by umożliwiła posiadaczom apa- 

ratów detektorowych słuchania polskieh au 

dycyj radiowych. 

— W związku ze zbliżającym się świę 
fem 3 Maja odbyło się w sali konferen. 
cyjnej Słarostwa Powiatowego w Posta- 

wach zebranie przedstawicieli wladz i or 

ganizacyj społecznych, na którym usłalo 

awożenia łąk i pastwisk 
go rolnika o przyznaniu kredytu, z kłó- 
rym to zawiadomieniem winien rolnik 
zgłosić się do wybranej przez siebie 
(wskazanej w podaniu) firmy celem otrzy 
mania towaru, 

Kredyty udzielane będa na termin do 
1 grudnia rb. przy następującym oprocen 
towaniu w stosunku rocznym: 

Nawozy azołowe i supertomasyna — 
4 i pół proc.; superfosfaty 5 ргос.; 
mączka fosforytowa — 5 ! pół proc.; na 
wozy połasowe — 6 proc.   

późnym wieczorem do domu trochę „pod 
gazem”, żona stanęła w groźnej postawie 
we drzwiach uzbrojona w grubą „kaczał- 
kę” i wycedziła przez zęby: 

— Precz mi z oczu! 

Sakowicz odszedł. 

Nazajutrz na torze kolejowym w od- 
ległości około 150 metrów od przejazdu 
przy ulicy Szosowej znaleziono zwłoki 
mężczyzny w kałuży krwi. Ustalono, że 
były to zwłoki Sakowicza, 

Pociąg przepołowił 
desperata. 

nieszczęśliwego 

no program uroczystości 3-inajowych. — 
Realizacją obchodu zajmie się powołany 
na zebraniu komitet powiatowy. 

Równocześnie omówiono sprawy zwią 
zane z akcją zbiórkową na Dar Narodowy 
3 Maja, którą przeprowadzi zarząd koła 
miejscowego Polskiej Macierzy Szkolnej, 
— Odbyła się w Posiawach cotodzien 

na konierencja agronomów, pracujących 
na terenie powiatu. W konferencji wzięl' 
udział ponadio z ramienia Wileńskiej Iz. 
by Rolniczej insp, Smolenkow i z Urzę- 
du Wojewódzkiego inż. Tendziagolski 

Po omówieniu przez poszczególnych 
agronomów rejonowych wyników pracy 
za ubiegły okres ustalono plan pracy na 
rok 1938—39, « 

Sprawozdania wskazują, że we wszys 
tkich gminach osiągnięto zostało porozu- 
mienie pomiędzy organizacjami rolniczy- 
mi oraz przeprowadzone przeszkolenie 
działowych, t. j. przodowników wsi, obję 
tych opieką agronomiczną. W końcu usta 
lono, że w okresie letnim będzie zorga 
nizowana wycieczka krajoznawcza dla 
rolników celem zwiedzenia gospodarstw 
o wysokiej kulturze rolnej, ! 

WILEJSKA 
— Tow. Popierania * Budowy Publ 

Szkół Powsz. udzieliło kilku gminom na 
terenie pow. wtlejskiego pożyczki na bu 
dujące się szkoły. Ciereszkom przydzie 
lona została kwota 4000 zł, Łowcewiczom 
1000, Olkowiczom 2000, Wojstomowi 
4000 razem 11000 zł. 

— Plaga kłusownictwa w gminie ko 
ścieniewickiej. W ostatnich dwóch miesią 
cach na terenie gminy  kościeniewickiej 
policja odebrała od kłusowników 25 
strzelb myśliwskich, Poza tym znalezione 
1 karabin 1 2 rewolwery. 

— Dni kołoniaine w Wilejce. W ra- 
mach tygodnia kolonialnego odbył się w 
sali wydz. pow. odczyt, połączony z wy 
świetleniem filmu. 

Odczyt ten wygłoszony był dwa razy 
Ogółęm wzięło w nim udział około 600 
osób. й 

W szkolach przeprowadzono  poga- 
danki. Na ul. Piłsudskiego rozpięto dwa 

fransparenty propagandowe. Organizacja 
Młodzieży Pracującej zajęła się rozprze 
dażą nalepek, które kupowano bardzo 
chętnie. 

W. R. 

POLESKA 
— Na mocy zezwolenia p. starosty po- 

wiatowego prużańskiego z dn. 2.IV, 37 r. 
Nr III-14 na terenie parafii prawosławnej 
cerkwi orańczyckiej, pow. prużańskiego, 
została przeprowadzona zbiórka ofiar na 
rzecz budowy pomnika ś, p. ks. Stankie- 
wicza Mikołaja, b. dziekana Il dskanatu, 
pow. prużańskiego. 

Zebrano 114 zł 80 gr. Pomnik będzie 
posławiony w maju 1938 r. 

Sm ertelne pod.cie 
na drodze 

11 bm. o godzinie 17,30 Antoni Orszews- 
ki z Borakun, gm. mejszagolskiej, powraca 
jąc z rynku z Mejszagoły do domn, został po 
bity na drodze kołem i kamieniami przez 
trzech chłopów z Kobeliszek. W dniu 12 bm 

  

0 godz. 5 zmarł, 

Wypadki na K 
11 bm. na szlaku Orańczyce — Bereza 

Kartuska wypadła z pociągu osobowego pa- 
sażerka Gitla Kajpar, lat 37, zamieszkała w 
Malezu, pow. prużańskiego. Doznała ona bar 
dzo ciężkich obrażeń i odwieziono ją do le- 

karza w Iwacewiczach. 

Tego samego dnia na szlaku Lida — Nie 

men pociąg osobowy najechał na niestrze- 

žonym przejeździe na furmankę Stefana Ku 

lejka. 

Napad miejskich łobuzów 
na wieśniaka 

W dniu 11 bm. Leon Hubicz z Krewa za 
meldował policji, że w tymże dniu, ok. go 

dziny 24 na uł. Zawalnej około Hali miejs- 

kiej zaczepił go jakiś osobnik, który mu za- 

proponował pójście na wódkę. W czasie tej 

rozmowy podbiegło jeszcze dwóch osobni- 

ków, którzy przewrócili Hubicza na ziemię 
i zdjęli z niego kożuch, w którym w kieszeni 
była portmonetka z 20 zł. Policja ustaliła, że 

sprawcami byli: Eliasz Sznajderowicz (Sado 

wa 23), Włodzimierz Ładyga (zauł. Krawiec 

ki 4) i Józef Bałasz (Piłsudskiego 57). Wszys 
tkich zatrzymano. W czasie rewizji rzeczy 
zostały znalezione. wy 

i 
| „Harnasie“, 

  

Prapremiera „Harnasiów” 
Szymanowskiego w Poznaniu 

  

Jerzy Kaplicki, jako Harnaś, podczas pra 
premiery polskiej baletu  tafrzańskieg” 

na scenie Teatru Wielkiege 

w Poznaniu. 
BODEEERSEZZ RADEDROWSTS RECARO 

Nowinki radiowe 

„Pokłon zwycięstwu” 
Radiofoniczna technika tekstów histos 

rycznych poczyniła w ostatnich czasach 
znaczne postępy. Zamiast czytania zawsze 
nieco nużącego tekstu historycznego, 
otrzymaliśmy interesujące słuchowisko z 
tekstów ks. Piotra Skargi. Autor Pokłonu 
Zwycięstwa miał niewątpiiwie trudne za- 
danie do spełnienia. To też trudno była 
by wymagać absolutnej doskonałości słu 
chowiskowej kazań. W każdym razie pięk 
na proza skargowska nic na tym nie stras 

ciła, a słuchacze wiele zyskali. 

Drugą audycją religijną była Golgota 
(z Poznenia). Jeżeli chodzi o formę słu+ 
chowiskową Golgota misia momaały b. 
śmiałe. Zamiast dóstojnego patosu teks 
lów religijnych „Golgota” miała wyłsitną 

łeatralność, w ujęciu raczej nowoczesnym. 
Nawet głosy „Ukrzyżuj Go" czyniły ras 
czej wrażenie chóru operowego, niż grec- 

kiego. Słuchacza bardziej ortodoksalnega 
ten radykalizm formy mógł nawet nieco 
zgorszyć. Byłoby to niesłuszne. Patos po« 
winien porywać, ale nie powinien być 
nudny. W tym wypadku autor miał zu= 
pełną rację. Zamiast nudnego szablonu 
stworzył coś w rodzaju overy religijnej. 

Wielki Tydzień stoi, jak zawsze pod 
znakiem audycyj religijnych. Z niecierpl:< 
wością oczekujemy pierwszego religijne- 
go słuchowiska litewskiegs p. Oskara Mi- 
łosza, w opracowaniu jego bratanka, Cze* 
sława Miłosza, który należy już do lite+ 

rałury polskiej. 

Miadomości radiowe 
ROZMOWY WIELKOTYGODNIOWE 

DLA RADIOSLUCHACZY. 

Poza audycjami muzycznymi i literack 
mi, związanymi charakterem z nastro jet 
Wielkiego Postu — organizuje Polskie Ra* 
dio dwie audycje, poświęcone rozważaniom 
Wielkiego Tygodnia. Będą to dwie rozmowy 

rekolekcyjne księdza Jana Zięi z Polesia. 

w dniach 13 i 14 kwietnia o godz. 21,45. 

   

HENRYK SZTOMPKA GRA W RADIO 

CHOPINA. 

Solistą środowego koncertu chopinowskie 

ge, dn. 13. TV. o godz. 21,00 będzie*pianista 

Henryk Sztompka. Artysta wybrał do progra 

mu swego recitalu następujące dzieła: Bal- 

ladę F. Dur, op. 38, Nokturn Des-Dur, op. 27, 

Mazurki d-moll, op. 24, c-moll, op. 56, Wal- 

ca Es-Dur, Poloneza cismoll, op. 26 i Scher- 

zo b-moll ,op. 31. 

Sprostowanie 
We wzmiance zamieszczonej wczoraj 

o ciałach kolegialnych Okr. Wil. OZN w 
wykazie osób wybranych do Sądu Kole- 
żeńskiego zosłało mylnia wydrukowane 
jedno z nazwisk. Członkiem sądu jest 
m. in. p. W. Silski, a nia W. Wilski, jak 
mylnie podano. * 

Ofiary 
Zamiast wieńca na trumnę nieodżałowa-, 

nej pamięci Naczelnika Wydziału Szkół Za 

wodowych, Ś. p. inż. Włodzimierza Gordział 

kowskiego, Dyrektor, Personel nauczyciels- 

ki i administracja Szkoły Dokształcającej Za 

wodowej Wil.-Now. Inst. Rzem. w Wilnie, 

składają na rzecz Kom. Pom. Zimowej dla 
dzieci na święta zł. 35— 

 



  

Nowi radni 
Jak się dowiadujėmy, radni: p. Adam 

Skarżyński (Blok Gospodarcz. Odrodz. 
Wilna) i dr Odyniec (klub narodowy) 
trzekli się swych mandatów. 

Na ich miejsce do Rady Miejskiej 
wchodzą następni kolejni karidydaci na 
listach klubowych. Na miejsce p. Skarżyń- 
skiego p. Justyn Cyliński i na miejsce dra 
Odyńca p. Jadwiga Wierzbicka. Będzie 
ło pierwsza kobieła w składzie radnych 
klubu narodowego. 

eso wołowe podeożało 0 20 gr 
na kilogremie 

* Prowadzona od szeregu tygodni walka 
=" sklepów mięsnych o podwyższe- 

mięsa wołowego została uwieńczona 
Pomyślnym dla nich wynikiem. Władze ad- 

ministrący jne zezwoliły. ma podwyższenie 

<en mięsa wołowego o 20 groszy na kilogra 
mie ze względu na podniesienie cen żywca. 
Obecnie mięso wołowe I gatunku kosztuje 
H. 1,20; II gat. 1,10 zł. 

Nowe ceny już obowiązują. 

Pikietowanie Hal 
Wczoraj od samego rana pikietowano 

Hale Miejskie. Pikieciarze wznosili okrzyki 
Wzywając do nie kupowania w straganach 
żydowskich oraz rozdawali ulotki bojkoto- 
we. Policja pilnowała porządku. 

„ Jednocześnie grupa pikieciarzy w malino 
wych koszulach, pikietowała sklep nasion 

pa przy ul. Zawalnej. W odpowiedzi na 
» właściciel sklepu wywiesił w oknie duży 
a» powiadamiający klientów, że ceny zo 
& zniżone 0 50.procent. Dookola sklepu 
zyka tworzyły się zbiegowiska, które policja 

skrapułatnie rozpraszała. 

W godzinach popołudniow. odbywało się 
pikietowanie również w innych dzielnicach 

miasta. Za natrętne wyciąganie klientów ze 

sklepów polieja przytrzymała paru pikiecia- 
Trzy, (6) 

Salto mortale rowerzysty 
Nieszczęśliwy wypadek wydarzył się wczo 

łaj przy ul. Sierakowskiego. Zjeżdżając z 

Kóry z ropędu spadł z roweru, wywijajac 

koziołka w powietrzu, mieszkaniec gminy ko 

majskiej, Józet Chrzanowicz. 

Rannym zaopiekowało się pogotowie. Ro 

Wer został przełamany na połowę. (e) 

Zagadkowa + a izież w elektrowni 
miejskiej 

Wczoraj policję zaalarmowano wiadomoś 
= 0 zagadkowej kradzieży w Elektrowni 
‚ :]вНе’. Z pokoju jednego г referentów E- 2 trowni, przy nieustalonych na razie oko- 
licznościaceh zginęła metalowa kasetka, 
wierająca 300 złotych. zę   Śladów włamania brak. (e). 

BRT TAUSREERENTTIS RT S kia gg 

KRONIKA 
WILEŃSKA 

— Przewidywany przebieg pogody 
według PIM do wiecz. dnia 12 bm.: 

Pogoda pochmurna i ciepła, miejsca 
mi drobne deszcze, zwłaszcza w dzielni. 
cach południowych i wschodnich. 

Temperatura około 14 st. 

DYŻURY APIEK: 

Dziś w nocy dyżurują 
apteki: 

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

Ponadto stale dyżurują następujące 

apteki: Paka (Antokolska 42);  Szantyra 

(Legionów 10) i Zajączkowskiego (Witol- 

dowa 22). 

następujące 

KOŚCIELNA 

— Pienia wielkotygodniowe w kościele po 

Bernardyńskim. 14 bm. w Wielki Czwartek 

> w kościele po-Bernardyńskim w Wilnie, 

zostaną wykonane pienia wielkotygodniowe. 

Kwartet solistów pod dyr. prof. E. Sied- 

nieckiego i akompaniamencie p. E. Jozajtisa, 

oraz chór Katolickiego Stow. Młodzieży 

par. po-Bernatdyńskiej, pod kierownictwem 

p. Edwarda Jozajtisa, wykonają szereg ut- 

worów Palestrina, Leśniewskiego, Ochmań- 

skiego i innych. Początek o godz. 7,15 wiecz. 

Szczegółowe programy, za złożeniem dro 

bnej ofiary do skarbonki na rzecz „Ochron- 

ki Dziennej” przy ul. Dar. 6, będą rozdawa- 

ne przy wejściu do kościoła. 

MIEJSKA. 

— Przy Magjistracie wileńskim utwo 
rzony będzie referat aprowizacyjny. W 
myśl ostatnio wydanego okólnika Mini- 
sterstwa Spraw Wewnętrznych przy zarzą 
dach miejskich w miastach liczących po- 
nad 100000 mieszkańców muszą 'stnieć re 
ferały aprowizacyjne. Sprawa ta była roz- 
patrywena na wczorajszym posiedzeniu 
Magistratu. Największą trudność powoła- 
nia do życia tego referaiu wywołuje kwes 
tia finansowa, bowiem, jak wiadomo bu- 

dżet miasta na nowy rok jest już sporzą- 
dzony i na cel ten nie zosteły przewidzia- 
ne kredyty. W związku z tym Magistrat 
poszukuje obecnie źródła pokrycia na 
utworzenie łego referału. Zadaniem refe- 

rału aprowizacyjnego będzie , usłalanie 
cen na poszczególne artykuły spożywcze, 
kontrola cen: ilp. 

— Nowy rynek. Na wczorajszym po 
siedzeniu Zarządu Miejskiego  postano 
wiono nawiązać pertraktacje z właścicie 

lem placu położonego koto Hal Miej: 
skich celėm nabycia go d'a poirzeb ryn- 

kowych. Mianowicie Magistrat zamierza 
na nowonabytym placu uruchomić rynek 

Znowu aresztowanie akuszerki 
w Wilnie 

Władze sądowo śledcze prowadz ustawicznie walkę z tzw. ietigaliai Operaciami, ktėre pochłaniają rocznie bar dzo wiele ofiar zarówno w Wilnie, jak I na prowincji. = 
Obecnie w Wilnie znowu wyd 

tego rodzaju wypadek. Pizad ać dniami do szpitala Św. Jakuba w Wilnie przywieziono dwudziestosaroletnię dziew <zynę I. H. z zakażeniem krwi, jako skut- kiem nielegalnej operacji. Dziewczyna opowiedziała, że chcąc przerwać ciąż ©adała się do pewn | akuszerki, kióra = 

  

    

   

LEON MOENKE 

niewielką opłatą podjęła się dokonania 
zabiegu. 

Kierownictwo  szpifała powiadomiło 
o tym władze sądowo śledcze. W wyniku 
dochodzenia policja zatrzymała akuszerkę 

Karwacką, przeciwko której oddawna ist- 
niały poszlaki, że frudni się nielegalnymi 
zabiegami. 

Tegoż dnia Karwacką skonfrontowano 
w szpitalu z ciężko chorą, która poznała 
w niej winowajczynię swego nieszczęścia 

Karwacką osadzono na razie w are- 
szcie. 

    

   

  

  

„KURIER“ (4420). 

Rowery, motocykle i auta 
Wydział Drogowy Zarządu Miasta rozpo- 

czął rejestrację rowerów i wydawanie nu- 

merków. Numery rowerowe wydawane są na 

dwa lata. Opłata wynosi 4 złote. Poczynając 
od roku przyszłego numery wydawane bę- 

dą na 1 rok i opłata będzie wynosiła 3 zł. 

W Wilnie w ciągu ostatniego roku bar- 

dzo poważnie wzrosła liczba rowerów. W 

"tej chwili zarejestrowanych jest już około 

5.000 rowerów. Wzrost rowerów ilustruje 
fakt, że w roku 1928, a więe 10 lat temu, 

Wilno posiadało 1431 rowerów. 

Wzrasta również poważnie liczba motocy 

kli, a zwłaszeza zmotoryzowanych rowerów. 

W ciągu pierwszych miesięcy roku bież. za- 

rejestrowano tego typu pojazdów przeszło 

dwadzieścia. 

Skok w górę zrobiły również autodorożki. 

Mamy ich w Wilnie już około 50. Jest to jed 

nak znacznie mniej niż 10 lat temu, wówczas 

Wilno liczyło 127 taksówek. Była to maksy 

malna liczba autodorożek w naszym mieście; 

późniejsze lata przerzedziły szeregi właści- 

cieli taksówek. 

Niezmienną ol kilku lat pozostaje liczba 

autobusów, kursujących na terenie miasta. 

Jest ich 27. W roku 1928, za czasów „Spół- 

dzielni* kursowały 63 auta. 

TEST TTT TEST PERPSTTERSTS TRIO 

Powierzchnia tego placu wynosi 3180 

metrów kw. 

— Święta wśród najbiedniejszych. Ma 
gistrat wzorem lat ubiegłych postanowił 
na nadchodzące święta wielkanocne wy 
dać ulepszone obiady i racje żywnościo 
we biednym i bezrobotnym, w zakładach 
opiekuńczych, domu noc'egowego i in- 
nych miejskich instytucjach  dobroczyn- 

nych. Na cel ten asygnowano dodatkowo 
50 groszy na osobę, 

ADMINISTRACYJNA 
— Kontrola szyldów trwa. W dalszym cią 

gu kontrolerzy z ramienia Urzędu Przemys- 

łowego m. Wilna przeprowadzają kontrolę 

szyldów. W myśl nowych przepisów każdy 

szyld winien wymieniać rodzaj przedsiębiór 
stwa i nazwisko właściciela. Mimo niejed- 
nokrotnych upomneń wiełu właścicieli skle 
pów i przedsiębiorstw do nowych przepisów 

nie zastosowało się. W związku z tym w cią 
gu bieżącego miesiąca sporządzono już oko- 

ło 150 protokółów na podstawie których win 

ni ukarani zostaną grzywną lub aresztem. 

Z POCZTY. 

— Wysyłanie paczek pocztowych w ok- 
resie przedświątecznym. Dyrekcja Poczt przy 

pomina, że w okresie przedświątecznym Z 

wysyłaniem paczek pocztowych nie należy 

zwlekać. 

Paczki nadane w ostatnich dwóch dniach 

przed świętami mogą dojść do rąk odbior- 

ców w dalszych miejscowościach już po 
świętach. 

Wcześniejsze zatem wysyłanie gwarantuje 

dojście paczki we właściwym czasie. 

Poza tym paczki muszą być dostatecz- 

nie mocno opakowane, by uchronić zawar 

tość przed uszkodzeniem Inb zaginięciem. 

Opakowanie winno być dostosowane do 

wagi.paczki, odległości transportu i rodzaju 

przesyłanych przedmiotów. - 

Przesyłane artykuły, wydziela jące tłuszcz 

lub wilgoć, jak masło: ser, świeże mięso itp. 

nie owinięte wewnątrz izolacyjnym materia 

łem, np. woskowym papierem, powodują 

przemoczenie i zniszczenie opakowania, bądź 

tež nieczytelnošė adresu. W. konsekwencji 

przyczynia się to dó opóźnienia w doręcza- 

niu, a nawet powoduje niedoręczalność pa- 

czki. 

w; 

czność, korzystając 

uwagę na wspomniane szczegóły. 

e własnym więc interesie zechce Publi 

S a z uslug poczty zwracać 

A STOWARZYSZEŃ. 
— Chrześcijański Związek Dozorców Do- 

mowych w Wilnie, przy gl: E opa iainei 1 

zawiadamia członków, że Sekretariat Związ 

ku czynny jest 
wieczorem) do 

codziennie od godz. 19 (7 

godz. 21 (9 wiecz.) oprócz 

dni świątecznych. Zarząd Związku ostrzega 

SE domowych na terenie > Wilna, a- 

by żadnych kaucji do rąk właścicieli domów 

nie składali. 

Ogólne zebranie dozorców odbędzie się w 

5 
  

Byli to oficerowie straży po- 

dniu 13 kwietnia b. r. o godz. 18 (6 wiecz) 

w siedzibie związku, przy ul. Metropolital- 

nej 1. 

RZEMIEŚLNICZA 
— Zamiast wieńca na trumnę 4. p. inż. 

Włodzimierza Gordziałkowskiego — Naczel- 
nika Wydziału Szkół Zawodowych Kurato- 

rium Wileńskiego — Zarząd Wileńsko-No- 

wogródzkiego Instytutu Rzemieślniczego w 

Wilnie przeznacza kwotę zł 50 na najbied- 

niejszych uczniów Szkoły Dokształcająco-Za 

wodowej w Wilnie. 

RÓŻNE. 
— Autobusy do Kalwarii. Wzorem lat u- 

biegłych w dniu 14 kwietnia br. (Wielki 

Czwartek) celem umożliwienia przejazdu do 

Kalwarii, będą uruchomione wozy do Bołtu- 

pia, od Rogatki Kalwaryjskiej od godz. 17-ej. 

Cena biletu gr. 30. Po ukończeniu nabożeńst 

wa powrót do miasta zapewniony. 

W dniu 16 kwietnia (Wielka Sobota! au- 

tobusy będą kursowały do godz. i9-ej z wy 

jatkiem linii 4, która uzupełni kurs o go- 

dzinie 21. 
Dnia 17 kwietnia autobusy nie będą uru 

chomione przez cały dzień, zaś w dniu 18 gu 

kwietnia rozpoczną kursować normalnie, we 
dług rozkładu świątecznego. 

— KONTROLA CEN. W związku z okre- 

sem  przedświątecznym, jak zwykle, we 

wszystkich sklepach, zwłaszcza zaś w bran- 

ży spożywczej oraz galanteryjnej, panuje о- 

żywiony ruch. Często się zdarza, że nienezci 

wi sprzedawcy wykorzystują moment wzmo 

żonych zakupów i podwyższają ceny. Władze 

administracyjne nie chcąc dopuścić do samo 

wolnego podnoszenia cen, rozpoczęły kontro 

lę sklepów, badając czy nie są pobierane ce 

ny wyższe ой ustalonych. 

— Następujące choroby zakaźne zanoto 

wano w ciągu ub. tygodnia na terenie Wil- 
na: tyfus brzuszny — 1 (zgon 1): płonica — 
7; błonica — 38; nagminne zapalenie opon 

mózgowych — 2; odra — 9; róża — 3; krztu 

siec — 3; zakażenie połogowe — 1; gruźlica 
—4 (zgony 3); ospówka — 4; świnka — 1. 

Ogółem zachorowało 88 osób. Zmarły 4 

Roboty przy nstawianiu makiety 
pomnika Mietiowicza 

W najbliższych dniach na ul. Mickiewi- 

cza zostanie ustawiona makieta pomnika A- 

dama Miekiewicza. W związku z tym w po- 

bliżu ul. Wileńskiej w miejscu, gdzie ma sta 

nąć makieta, rozpoczęte już zostały roboty 

przy budowie rusztowania i zakładania fun- 

damentów. Makieta, jak wiadomo, wykona- 

na została w rozmiarach normalnych i wy- 

nosi 18 metrów. Będzie ona stała na ul. Mie 

kiewicza przez czas świąt wielkanocnych. 

Następnie makieta przerzucona zostanie w 

inne miejsce, brane pod uwagę jako miejsce 

ewentualnej budowy pomnika. 

RADIO 
ŚRODA, dnia 13 kwietnia 1938 roku 

6,15 — Pieśń; 6,20 Gimnastyka; 6,40 — 

Muzyka; 8,00 — Przerwa. 

F 11,57 — Sygnał czasu i hejnał; 12,03 — 

Audycja południowa; 13,00 — Wiadomości 

z miasta i prowincji; 13,05 — Drobne utvo- 

ry w wyk. zespołów kameralnych; 14,25 — 

Fragmenty z powieści „Quo vadis'* Henryka 

Sienkiewicza; 14,35 — Muzyka popularna; 

14,45 — Przerwa. 

15,30 — Wiedomości gospodarcze; 15,45 

— „W ojczyźnie białego kotika* — pogadan 

ka dla dzieci starszych; 16,00 — Skrzynka ję 

zykowa; 16,15 — Wieniec pieśni ludowych 

pomorskich; 16,50 — Pogadanka; 17,00 — 

„Każdy Polak rodzi się żołnierzem*; 17.1% 

— Popułarna muzyka kameralna; 17,50 — 

„Służba wojskowa w Polsce niegdyś i dziś 

— pogadanka; 18,00 — Wiadom. sportowe; 

18,10 — „Postawy dawniej i dziś* — pog. 

Wandy Niecieckiej; 18,20 — Sylwetka Maen- 

dla — audycja słowno-muzyczna, w opr. J. 

Jasiewiczówny i A. Koncewicza; 18,50 — 

Program na czwartek; 18,55 — Wil. wiad. 

sportowe; 19,00 — „Św. Franciszek rozma* 

wia z sultanem“ — scena z powieści Zofif 

Kossak-Szczuckiej pt. „Bez oręža“ (recytacja 

prozy); 19,20 — Recital špiewaczy Cecylii Iz 

grymówny — kontralt; 19,35 — Prawo czy- 

telnika — prawo pisarza, dialog; 19,50 — 

Pcgadanka; 20,00 — Koncert Gozgłośni Wi- 

leńskiej pod dyr. Władysława Szczepańskie- 

go z udziałem A. Bandrowskiej-Olszanows- 

kiej; 20,45 — Dziennik wieczorny; 20,55 — 

Pogadanka; 21,00 — Koncert chopinowski 
w wykonaniu Henryka Sztompki; 21,45 — 

Rozmowa wielkotygodniowa ks. Jan Zieja z 

Polesia; 22,00 — Muzyka religijna; 22,50 O: 

statnie wiadomości; į 

CZWARTEK, dnia 14 kwietnia 1938 r. 

6,15 — Pieśń; 6,20 — Gimnastyka; 6,40 

— Muzyka; 7,00 Dziennik por.; 8,00 — Przer 

wa. 

11,57 — Sygnał czasu i hejnał; 12,08 Au- 

dycja południowa; 13,00 — Wiadomości z 

miasta i prowincji; 13,05 — Audycja dla ko- 

biet: „Zdobnictwo okien i balkonów”, — po- 

gadanka Jadwigi Bozołowskiej; 13,15 — 

Koncert życzeń; 14,25 — Fragment z powieś 

ci „Quo vadis* Henryka Sienkiewicza; 14,85 

A Vitali Chaconne; 14,45 — Przerwa. 

15,30 — Wiadomości gospodarcze; 15,15 

— Wędrówki muzyczne — Anglia — audyc-   ja dla młodzieży, w opr. Zofii Ławęskiej. 

16.15 — Koncert kameralny; 17,00 — „Sien 

kiewicz jako publicysta" 17,15 — Męka Pań 

ska w pieśni ludowej; 17,50 — Poradnik i 

wiadomości sportowe; 18,10 — Mała skrzy+ 

neczka, prowadzi ciocia Hala; 18,20 — Ad Te 

Clamamus (Do Ciebie wołamy), audycja w 
wykonaniu Zofii Wyleżyńskiej (śpiew) i Zbi- 
gniewa Śmiałowskiego (recytacje); 18,40 — 
„Kościoły wileńskie w Wielkim Tygodniu — 

pog. ks. d-ra Piotra Śledziewskiego; 18,50 — 

Program na piątek; 18,55 — Wil. wiad. sbor 

towe; 19,00 — „Miguel Maniara* misterium 

Oskara Miłosza; 20,00 — Pogadanka; 20,10 

— Recital fortepianowy Zofii Rabcewiczo- 

wej; 20,45 — Dziennik wieczorny; 21,00 — 

Muzyka; 21,45 — Rozmowa wielkotygodnio- 

wa — ks. JanZieja z Polesia; 22,00 — Kon 

cert Stow. Miłośników Dawnej Muzyki; 
22,50 — Ostatnie wiadomości; 23,00 — Mu 

zyka; 23,30 — Zakończenie. 

    

  

   
BOTELŁ 

„ST. GEORGES" 
w WILNIE 

Pierwszorzędny =» Ceny przystępne 
Telefony w pokojach      

UIS ADS TR KOSIE NAT ST 

Po chwili obaj panowie przyłączyli się znowu do 

Stawka o życie 
PAMIĘTNA NOC. 

Przeprowadzone staranne wywiady ustaliły, iż 
Vodaj jedyną możliwością przedostania się na upa- 
trzone przez nas miejsce jest wymarsz ze stacji Di- 
buny. 

Stacja ta była odległą od Biełoostrowa i granicy 
<aledwie 10—12 kilometrów. 

Chociaż biletów 

= do tej miejscowości bez okazania przepustki, 
to jednak w odróżnienie od Bieoostrowa, strzelcy 

a B Aires przyjezdnych na peronie. 
hąl = Bietoostrowa nieprzerwanym pasem ciąg- 
e TY i jodłowy las, usiany na całej prze- 

Zde > ymi posterunkami GPU. 
cydowaliśmy się więc przyjechać na tę stację 

przed ч в zachodem słońca, ukryć się w lesie, a następ- 
» BAY zabżum no 

daw. 

yć lasem ku granicy. 

* * * 

: Dnia 24 lipca o g. 7 wiecz. W pogodny słone- 
czny dzień odpoczynkowy („wychodnoj dien“) *) po- 
jechaliśmy kolėją z Siestorecka poprzez Biełoostrow 
— ku Dibunom **). 

Razem z nami wsiadło do przedziału całe towa- 
Tzystwo; dwie damy i trzech czy też czterech męż- 
zd Piękne letnie stroje pań, eleganckie garnitury 
nie palztiego sukna i wojskowa postawa panów 

Pozostawiały najmniejszej wątpliwości, w jakim 

w kasach kolejowych nie sprze-* 

  

towarzystwie jedziemy: 

ranicznej. . : : 

: Cale 2 jechalo we wspanialym humo- 

rze, šmiejąc się, żartując pooene > az 
Z rozmowy ich wynikało» iż jedna z pań wraz z mę- 

żem przyjechali w odwiedziny do bliskich krewnych 
lub znajomych. Po wesołej zabawie w uzdrowisku 

nad morzem wracali teraz całą gromadą do domu. 
— Pokaż mi, gdzie tu przechodzi gremica? — 

zwrócił się nagle przyjęzdny do 3 przyjaciela. . 

A роео орт 8 nasrożył się odrazu podej- 

rzliwie zapytany. 

| —Atak.. Dla = 
sieka odrzekł nepokojony gepista i 

obaj podeszli do okna- — Tamte drzewa są już na fiń- 

skiej stronie, te krzaki na naszej itd. 

Nie podnosząc 2780 Miejsca, spogiRdk mi 

niby od niechesniz. ez YEÓCE udwróciłem się. [a= 

formacje udzielane prze? gepistę, DY JOROZZE bo- 

wiem z tymi, które otrzymałem od jakiegoś chłopa i 

kobiety, jadących również pociągiem. Nie było w tym 

nie nowego dla mnie. : A 7 

— Słuchaj, czy przekroczema granicy zdarzają 

się tu często? — znowuż pytał pak ; : 

> -Granšos jest he AK „alržežona, #© nikt nie 

przejdzie — odrzekł Z dumą i pewnością gepista. = 

Kto zaś chce uciec, ten idzie lasami Karelii — dodał 

już ni i sem. 

о =. SR rectnicz pewność siebie, 

to a jeszcze dzisiaj w żoej, PORYSIAłEB = 

Cofać się z powodu tych zapewnień nie będę! 

ości — brzmiała skonfun- 

  

swego towarzystwa. Zbliżaliśmy się właśnie do Bie- 

łoostrowa. Sądziłem, iż wszyscy oni wysiądą na tej 

stacji. Lecz jakże niemile zostałem zaskoczony, gdy 

nie ruszyli się ze swych miejsc. i 

— Do diabła! W obecności tych gepistów mamy 

wysiadać bez przepustek w Dibunach?! 

Od tej chwili siedziałem jak na szpilkach. 

Czy pojadą dalej czy też wysiądą razem z nami 

w Dibunach? Jak zachować się w każdym z tych wy- 

padków? — medytowałem nieustannie, nie mogąc 

powziąć żadnej decyzji. 
Wjechaliśmy na peron. Dibuny. Całe towarzy- 

stwo z naszego przedziału podniosło się pośpiesznie. 

Bez namysłu, bezwładnie, jak gdyby przykuty sie- 

działem na swym miejscu. Patrząc na mnie, nie po- 

ruszyła się i żona. Gepiści skierowali się ku drzwiom, 

Gdy znikł ostatni, porwaliśmy się ze swych miejsc. 

— Wysiadamy po przeciwległej stronie i ukry- 

wamy się za pociągiem towarowym, obok — skomen- 

derowałem szeptem. ' 

Pociąg stał zaledwie minutę. Rzuciliśmy się 

śpiesznie ku drzwiom. > 

(O. ce. n.) 

A 
#) W miastach sowieckich zamiast niedzieli świętuje się 

co szósty dzień, a mianowicie: 6, 12, 18, 24 i 30 każdego mie- 

siąca, Wieś jednak trzyma się świąt kościelnych i świętuje jak 

dawniej, w niedzielę. 

***) Graniczna stacja Biełoostrow jest połączona dwiema 

liniami kolejowymi z Leningradem. Jedna biegnie nad morzem 

przez Siestroreck, druga zaś przez Dibuny wprost ku Lenin- 

gradowi. 

  

zę 
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a
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Kurjer Sporiowųy — 

Echa prasowe meczu *KS Smigły — Ruch 2:5 
Wszystkie bez wyjątku pisma codzienne 

i sportowe zamieściły obszerne sprawozda- 

та z pierwszego meczu ligowego W. K. 8 

„Śmigły* — Ruch, rozegranego w Wielkich 

Hajdukach 10 kwietnia. 

POLSKA ZACHODNIA m. in. pisze: 

Pierwszy występ Śmigiego na Śląs- 
ku zakończył się porażką wojskowych 
w spotkaniu z ligowym Ruchem. Były 
mistrz eo prawda nie zadowolił, lecz si 
ła jaką przedstawiał wystarczyła do po- 
konania mało rutynowanego przeciwni- 
ka. 

a potem dodaje: 

Tak się też stało. Trzeba było co pra 
wda czekać aż 30 minut w drugiej poło 
wie na bramkę, która zaznaczyła prze 
wagę Ruchu. Potem już wilnianie byli 
bezradni wobec nieustających ataków, 
które musiały w rezultacie całkiem wy- 
raźnie zmienić wynik meczu. Ostatecz- 
nie Śmigły zszedł z boiska pokonany 
5:2. Równie dobrze wynik mógł brzmieć 
7 

POLONIA czieroszpaltowy artykuł koń- 

czy następująco: 

Drużyna Smiglego grała bardzo ambi 
tnie i temu też zawdzięcza, że do ostat- 
nich prawie minut potrafiła z powodze- 
niem przeciwstawić się faworyzowane- 
mu przeciwnikowi. Na dobrą ocenę za- 
służyło przede wszystkiem trie obronne 
z bramkarzem Czarskim i lewym: obroń 
cą Zawieją. Bardzo pracowity był po- 
nadto środkowy pomocnik Bukowski, 
opadł jednak pod konice meczu na si- 
łach. Poza tym Śmigły dzięki faic' grze 
zyskał sobie sympatię Śląskiej publiczno 
ści. Życzymy drużynon. śląskim, by 0- 
trzymały w Wilnie takie brawa za gole, 
jakie wilnianie otrzymali w Wielkich 
Hajdukach. 

LK.C. w artykule pod tytułem „Dzielny 

opór Wilnian przez 45 minut" pisze: 

Goście zzstosowal. przy stanie remi 
sowym błędną taktykę utrzymania wy- 
niku remisowzgo, sądząc, iż uda się g0 
utrzymać przez pełne 45 minut. Błąd ten 
zemścił się na nich, albowiem pod ko- 
niec drugiej połowy meczu przyszło za 
łamanie w końcowych fazach gry, gdy 
już nie było mowy o zmianie rezultatu 
na lepsze. 

     

W. ftvch okolicznościach trudno było 
ustalić jaką wartość przedstawia benia- 
minek Ligi, gdyż sam skazał się on na 

rolę statysty, broniącego stanu posiada- 

  

nia. W każdym razie wilnian. wykaza 
li bardzo debrą kondycję, eo na począt 
ku sezonu jest godne zauważenia. W 
szczególności na uwagę zasługiwał Paw 
łowski na środku ataku (który okaz.ł 
się niebezpiecznym strzelcem i posiada- 
jącym duży refleks) oraz prawoskrzydło 
wy Bijak. 

W pomocy Fujarski prewadził umieję 
tnie pracę destrukcyjną, opiekując się w 
szczególności Peterkienr. Dwaj  boczni 
pomocnicy trzymali nieźle skrzydła i z 
tego zadania wywiązali się dobrze. 

W trio obronnym doskonały poziom 
wykazał bramkarz Czarski, który niewą 
tpliwie uchronił swoją drużynę od wyż 
szej porażki. Obrońcy, posiadający dos 
konałe warunki fizyczne, pracowali rze- 
telnie przez cały czas, jednakowoż nie 
posiadali oswabadzającego wykopu. 
PRZEGLĄD SPORTOWY w artykule p. t. 

„Pierwsza nauczka dla Wilna* pisze: 

Śmigły zaprezentował się na Śląska 
wcale dobrze. Podziwiać trzeba było 
wielką ambieję i nieustępliwość w walce. 

Wilnianie zaczęli koncertowo, zdoby 
wając już w śrzeciej minucie bramkę 
ze strzału najlepszego bezsprzecznie gra 
cza swej drużyny Pawłowskiego. Zepch 
nięci jednak do defenzyny niedługo wy 
trzymali napór Hajduczan. To też do 
przerwy wynik opiewał 2:2, a po przer 
wie sytuacja znacznie się pogorszyła. 
Wojskowi pilnowali świetnie Wilimow- 
skiego, Peterka i Wodarza, wprowadza- 
jąc w ich finezyjne nieraz zagrania du- 
żo zamieszania. Zrezygnowanie z ofenzy 
wnej gry ze strony Śmigłego pozwoliło 
Ruchowi uwydatnić swą silną, a chwila 
mi nawet druzgocącą przewagę. Gra to- 
czyła się na połowie gości, a „na całe- 
go* grający atak Ruchu sprawił nie ma 
ło kłopotu wspaniale broniącemu swej 
świątyni Czarskiemu, który wyłapał kil- 
ka, a może kilkanaście groźnych strza- 
łów Peterka i jego lewych sąsiadów. Ba, 
nawet nie skapifulował przed rzutem 

karnym, egzekwowany przez Peterka. 
Wilnianie w sumie podobali się ze 

względu na ambitną i naprawdę ofiarną 
grę. Nie pokazali jednak specjalnej kla 
sy. Są drużyną fizycznie silną i wyrów- 
naną. Najsłabsza ich formacja — fo li- 

nia pomocy. 
Na ogół 'piłkarze WKS Śmigły mieli do- 

brą prasę. Podkreślano ambicję i ofiarną 

grę. 
Zobaczymy co nam przyniosą następne 

  

mecze. 

„Bieg Wyzwolenia Wilna" S 
Bieg na przelaj „Wyzwolenia Wilna“ zor 

ganizowany zostanie dopiero 24 kwietnia. 

Organizatorem biegu będzie Zw. Strzelecki, 

który rozpoczął już wstępne przygotowania. 

Start biegu nastąpi punktualnie o godz. 12. 

Start mieścić się będzie na ul. Wielkiej 

przed Ratuszem na klinkierze. Trasa biegu 

poprowadzi ulicami: Wielką, Zamkową, Cie- 

lętnikiem, Zygmuntowską, I Baterii, Placem 

Marszałka Piłsudskiego na ul. Adama Mickie 

wieza. 

Meta biegu mieścić się będzie na asfalcie 

„uł. Adama Mickiewicza przed gmachem są- 

dów. 

Zgłoszenia do biegu kierować trzeba do 

Zw. Strzeleckiego, Wilno, ul. Mickiewicza 27. 

Zgłaszać się mogą stowarzyszeni i niestowa- 

rzyszeni. 

W tym samym dniu, to znaczy 24 kwiet 

nia, w Wilnie odbędzie się również bieg na 

przełaj pań o mistrzostwo Polski. Trasa li- 

czyć będzie 1200 mtr. Termin zgłoszeń mi- 

nie 21 kwietnia. Jest projekt, żeby bieg len 

odbył się w czasie przerwy meczu piłkar- 

Dziś. 

  
skiego o mistrzostwo Ligi między Pogonią 

ze Lwowa a WKS Śmigły na stadionie przy 

ul. Werkowskiej. Ostateczna decyzja zapad: 

nie w najbliższych dniach na zebraniu komi- 

sji sportowej Wil. Okr. Zw. Lekkoatletyczne 

go. 
Kierownik Okr. Ośr. W w Wilnie kpt. 

Janusz Żmudziński wystosował do Białego- 

stoku list w sprawie przygotowania zawod- 

ników do reprezentacji Polski północno- 

wschodniej na mecz z Niemcami. Organiza 

torzy zaczynają już montować skład. Prócz 

zawodników wileńskich i białostockich pod 

uwagę brani będą następujący lekkoatleci: 

Hanke, Dunecki, Fiedoruk, Gierutto, Stani- 

szewski, Chmiel, Kucharski, Gąssowski i Nie 

miec. Jeżeli uda się tych wszystkich zawod 

ników sprowadzić do Wilna, to mieć tę- 

dziemy 6 czerwca pierwszorzędną imprezę 

sportową. 

Związek pruski nie odpowiedział dotych- 

czas w sprawie terminu. W każdym bądź ra- 

zie wilnianie dokładają wszelkich starań, 

żeby spotkanie odbyło się 6 czerwca. — - 

  

Film miłości i bohaterstwa, zdrady | poświęcenia 

A Skrzydła nad Honolulu 

CASINO | 

UWAGA! Tylko 2 dni 

świąt dn. 17 1 18 b. m. ®® 

  

   Pani 
  HELIOS 

Niebywale interesująca akcja. — 
Nadprogram : Atrakcja i Aktualności. 

Chrześcijańskie kino 

W rolach głównych; GRETA GARBO i CHARLES BOYER, 

# М АС Ф й% *° 
3 tydzień rekordowego powodzenia 

Walewska 
Dziś począte< o godz. 4-ej 

Rewelacja Europy i Fmzeryki. Film który wzbudził zachwyt widzów 

Sensacją żyje Świat 
Przebojowe piosenki. — Bogata wystawa 

Początek o 4. ` 

Wielki šwiztgczny program. Wzrusz. dremat naiglębszych uczuč 

SWIATOWD| „„ SZCZ AMAŁ AMA * 
w rolach czołowych Jadwiga Smosarska i Eugeniusz Bodo. „Skłamałam* to dramat 

kobiety która, ślepo zaufała miłości, to film o zwycięstwie prawdy. 
Początki seansów: 5, 7 i 9. 

OGNISKO | Dziś, Gigantyczne arcydzieło 

filmowe ilustr. Żywot i Mękę 

Jezusa Chrystusa 

W niedzielę i święta od 1 

Golgota 
W rolach głównych; Robert Le Vigan, Jean Gabin, Edwige Feuillere, Harry Baur 

7 tysięcy statystów. 
Nadprogram: UROZMAICONE DODATKI. 

   

  

          
      
      
      
    
         

    

REDAKCJA i ADMINISTRACJA 

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

Redakcja: tel, 79. Godziny przyjęć 1—3 po południu 
Administracja: tel. 99—czynna od godz. 9.30—15.30 

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

Centrala: 

Wvdawnictwo „Kurier Wileński* Sp. z 0. ©. 

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

Ułańska 11; 
Pińsk, Dominikańska 40. 

Wołkowysk -—- Brzeska 9/1. 

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

Lida, ul. Górniańska 8, tel. 166; Baranowicze, 

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

„KURJER” [4420]. 

Strzelił do człowieka za to, że... kaszlał 
Niezwykły wybryk pijaka na ul. Piłsudskiego 

Wczoraj wieczorem na ulicy Piłsudskiego | na szczęście w nogę. Na odgłos strzału nad- 

wydarzył się wprost niewiarygodny wypa- | biegł policjant, który niebezpiecznego pijaka 

dek, który wywołał w całej dzielnicy olbrzy- 

mie wrażenie. 

Ulieą tą wracał do domu obywatel Jakub 

Markiewicz, zam. w domu Nr 53 przy tejże 

uliey, gdy nagle zbliżył się do niego niezna 

ny mu kompletnie osobnik i podnieconym 

tonem zapytał czemu Markiewicz kaszle. 

Markiewiez, widząc że ma do czynienia 

z kompletnie pijanyra, dał jakąś wymijają- 

cą odpowiedź. Nie zadowoliło to jednak pija 

ka, który z okrzykiem „ja ciebie nauczę, że 

nie trzeba kaszleć* wyciągnął z kieszeni re- 

wolwer i strzelił do Markiewicza, raniąc go 

   

  

  

   
ymał i dostarczył do 5 komisariatu po- 

liej 

Na miejsce wypadku wezwano pogotowie 

ratunkowe, które przewiozło rannego Mar- 

kiewicza do szpitala św. Jakuba. 

W komisariacie stwierdzono, że zatrzy- 

many znajdój r inego opilstwa, 

że nie podobna go zbadać. Ponieważ nie od 

naleziono również przy nim żadnych doku 

mentów tożsamości, groźnego pijaka na ra- 

zie nie rozpoznano. Przebywa on nadal w a- 

reszcie policyjnym przy 5 komisariacie. 

(e). 

  

   
     

  

Nareszcie nadeszły!?:9 

CITROEN 1938 
przedni napęd 

SALON-DEMONSTRACJE 

RADIO-MOTOR 
Wiimo, Wielka 10, tel. 24-01 

  

Niezrównanej jakości kosmetyki 

  

  

Elizabeth Arden London 
wyłączna sprzedaż w-g cennika fabrycznego 

J. Pružan 
Egzystuje od 1890 r. 

Wilno, Mickiewicza 15, tel. 4-82 

(vis-a-vis Hot, St. Georges) 

  

  

dzaj, a oszczędności skladaj tylko w | 

Oszczędność — podstawą dobrobytu!!! 
Jeżeli więc chcesz zapewnić dobrobyt sobie I swoim dzieciom, to oszczę, 

Ludowym Banku Spółdzielczym 
w LIDZIE, ul. Pierackiego 1, dom własny, tel. 43. 

Wkladcy nie ponosząc .żadnej odpowiedzialności za zobowiązania Banku korzy- 
stają z nieograniczonej odpowiedzialności 2056 jego członków, wartość majątku 

których wynosi około 10.000.000 złotych. 

Tajemnica wkładów zastrzeżona art. 52 ustawy o spółdzielniach. 

  

  

Pierwszorzędna Mechaniczna Wytwórnia Wędlin 

A.Rodziewicza 
Lida, Suwalska 52, tel. 24 

Poleca na święta: dobrej jakości najrozmaitsze wyroby masarskie, 

a w szczególności szynki wędzone na jałowcu. 

Firma nagrodzona złotymi medalami na wystawach we Włoszech w 1931 roku 
I w Poznaniu w 1935 roku. 
  

  

Obsługa rzetelna. 

Czy byłeś na piętrze? 
Poznańskim Domu Galanterii 

Baranowicze, Szeptyckiego 31, I p.. tel. 248 

ldź, obejrzyj bogato zaopatrzony skład! Dużo nowości wiosennych ! 

Ceny stałe. 
  

Najodpowiedniejszy lokal 

RESTAURACJA 
„WARSZAWIANKA* 

LIDA, Suwalska 21, tel. 165 
wydaje: śniadania, obiady, koiacje. 
Pierwszorzędna kuchnia. Piwnice za- 

opatrzone we wszelkie trunki 
W porze obiadowej Oraz wieczorem 

przygrywa orkiestra jazzowa. 

c e. я 
SR NOO właściciel J. Rosłkoń 

  

  

BUFET RESURSY 
POLSKIEJ 

Lida, ul. Mjr. Mackiewicza 41, tel. 68 

Śniadania, obiady, i kolacje 

Pierwszorzędna kuchnia. 

Kierownik M. SIEMAK       
  

FABRYKA CUKRÓW 
Kazimierza Ingielewicza 
Lida, Suwalska 74-a, tel. 206 

Poleca najlepsze wyroby cukiernicze 
Zamówienia zamiejscowe — pocztą 

franco odbiorca   

  

WAŁAAA. 
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UNIEWAŽNIA SIĘ legitymację wydaną 
przez U. S. B. na nazwisko Łojko Bolesław. 

  

PRZYBŁĄKAŁA SIĘ jamniczka brązowa. 
Zaułek Zakretowy 16-a, m. 1. Po trzech 
dniach uważam za własność. 

  

EMERYCI! Zapisujcie się do swego Zwią 
zku i Kasy Samopomocy. Zawalna 1 m. 1. 
PZ EZ A DZE RÓ a 

OKAZYJNIE wyprzedaję różne starożyt- 
ne meble (mahoń, brzoza) kredens. Mickiewi 
czą 29 m. 11, w godz. 9—15. 

   

   

CENA PRENUMERATY 
z odnoszeniem do domv w kraju — 

3 21, za granicą 6 zł, z odbiorem w 

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

cztowego ani agencji zł, 2.50, 

miesięcznie: 

  

TEATR i MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. 
Dziś w środę, dnia 13 kwietnia o godz. 

8,15 wiecz. ostatnie przedświąteczne przed- 

stawienie doskonałej komedii współczesnej 

w trzech aktach T. Rittnera „Wilki w nocy” 

w wykonaniu premierowej obsady zespołu, 

z G. Niedźwiecką i St. Daczyńskim w rolach 

głównych. Oprawa dekoracyjna K. i J. Go- 

lusów. Dnia 14, 15 i 16-go kwietnia — teatr 

qieczynny. 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA“. 
Z dniem dzisiejszym teatr Lutnia zostaje 

z powodu Wielkiego Tygodnia zamknięty. W. 

niedzielę, 17 bm. odbędzie się tylko jedno 

wieczorne przedstawienie, na którym dana 

będzie operetka-krotochwila Kolla „Łady 

Chie*. 

OT SEAT SET TETS KS 

  

Spis zapowiedzi Nr. 317—38. I. 

Zapowiedź 
Podaje się do ogólnej wiadomości, że — 

1) nieżonaty zbożowiec Marian Kaźmierczak 
zamieszkały w Nieświeżu, syn administrato- 
ra dóbr Stanisława Kaźmierczaka, zmarłego, 
ostatnio zamieszkałego w Poznaniu i tegoż 
małżonki Stanisławy z domu Ołejniczaków: 
ny, zamieszkałej w Poznaniu; 2) niezamężna 

Maria Sieradzon, kancelistka Sądu Apelacyj= 
nego, zamieszkała w Poznaniu, córka kupca 
Juliana Sieradzona, zmarłego, ostatnio za- 
mieszkałego w Poznaniu i tegoż małżonki 
Heleny z domu Konopińskiej, zamieszkałej 
w Poznaniu, chcą zawrzeć związek małżeńs- 
ki. O jakiejkolwiek przeszkodzie należy do- 
nieść niżej podpisanemu urzędnikowi stanu 
cywilnego w przeciągu 15 dni. Obwieszcze- 
nie zapowiedzi nastą: winno w Poznaniu i 
oprócz tego w Nieświeżu w gazecie, 

Poznań, dnia 25 marca 1938 r. 

Urzędnik stanu cywilnego 
(—) FRYDEL 

Ogłoszenie 
© przetargu nieograniczonym 

Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów w 
Wilnie ogłasza przetarg nieograniczony na 
wykonanie instalacji przewietrzania pomie* 
szczeń specjalnych w budynku urzędu poczt.- 
telekom. w Baranowiczach. 

Przetarg odbędzie się w lokalu Oddziału 
Budowlanego Dyrekcji (Wilno, Dominikań- 

    

ska 15) w dniu 28 kwietnia 1938 r. o godz. | 
11 Do godz. 10 dn. 28 bm. dopuszczalne 
jest składanie ofert pisemnych. 

Szczegółowe warunki, dotyczące wykona 
nia robót, są zawarte w wezwaniu do skła- | 
dania ofert, które można otrzymać w Od- 
odziale Budowlanym Dyrekcji lub urzędzie 
telef.-telegr. w Baranowiczach, gdzie rów- 
nież można przeglądać szczegółowe rysunki 
otaz nabyć ślepy kosztorys w ceni> po 2 zł 
za egzemplarz. 

Dyrekcja zastrzega sobie swobodny Wy* 
bór oferenta bez względu na cenę oraz pra- 
wo uznania, że przetarg nie dał wyniku. 

AAAMALAAAAAAAAAAAASAAAAAAASAJAAAAAAAAAAAS 

LEKARZE | 
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DOKTOR MED. 

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

    

DOKTOR 

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

9—1 I od 3—8 

    

DOKTÓR MED. 

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

od 8—1 i od 3-7 

  

DOKTOR 

Woilfson 
Choroby skórne, weneryczne i moczo * 

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

AAAAAAAAAAALAAAAAAAMASAAAAAAAAASAA AAA AAAAB 

„AKUSZERKI 
ПУ 

ARUSZERKA 

Maria Laknerowa 
przyjmuje od godz. 0 ranv do godz. 7 wieczę” 
— ul. Jakuba Jasińskiego 1a—3, róg ul   3-gu Maja obok Sądu. 

„AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAS 

LOKALE 
POKÓJ LUB DWA w nowoczesnym mie 

szkaniu (łazienka gazowa, telefon) dla po- 
jedyńczej osoby z rekomendacją. Ceny zł 50 
i sł 40. Adres: Mostowa 3a m. 26. Dowiady 
wać się w godzinach od 4 do 5. Wskaže por, 
tez. 

      

AGAMA ALAAKAŁAAAAAŁAŁAŁAŁAŁ NAA 

upno i sprzedaż 
TWYYYYVYTY""YvYY"vY" yt 

  

BUDOWLANA działka ziemi w granicach 
miasteczka, przylegająca do toru kolejowe- 

"go i rampy stacji Soły, o obszarze około 4,5 
ha (w tym 3,5 ha lasu) — tanio do sprzeda” 
nia. Dowiedzieć się-w Administracji 

„Dzjałka ziemi”. 
pod 

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem 75 gr., w tekście 60g te 
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” 
żeń miejsca. Ogłoszenia są przyjmowane w godz. 9.30 — 16.30 i 17 — 19 

ESA T TT IKT IK TAI TNT TSS T TOKS IK ASTA 

Druk. „Znicz“, Wilno. ul. Bisk. Bandurskiego 4, tel, 3-40, Redaktor odp. Józei Onusaitis 
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