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WILNO, poniedziałek 7 lutego 1938 r. 

Rozumiemy sie dobrze 
Jaka szkoda, że Stanisław Wys- 

piański tak mało znany jest w Euro- 
pie... Nie chodzi o walory artystyczne 
iego utworów, ale nie omylimy się 
s.wierdzając, że znajomość poezji 
Wyspiańskiego dałoby obcym moż- 
ność zrozumienia całego piękna i pa- 
tosu naszej rycerskiej przeszłości. 

Przypomnijmy „Warszawiankę.... 
Tragedia beznadziejnego borykania 
się z hordami walącymi ze wschodu. 
Walka przegrana, ale walka jakże 
czysta. Walka o sprawę największą i 
ka jświętszą. Bo mało chyba było walk 
toczonych o sprawę tak nieskalanie 
czystą i słuszną. Tym większa rozpacz 

A tym większy patos klęs- 

Tragedia, którą Po roku 1863 
zamknęła Eliza Orzeszkowa w jed- 
nym  wykrzykniku, przez : caly 
naród podchwyconym: Gloria vie tis... 

Nie zawsze, nie każdemu ze ZWy- 
fiężonych powiedzieć można: Gloria 
Xictis. Klęski nasze 1795, 1830, 1863 r. 
w pełni na ten wykrzyknik zasłużyły. 
W tym się zawiera tragiczny i piękny 
patos naszej historii. 

Łatwo się domyślić dlaczego pi- 
sząc o Węgrzech, mówimy o patosie 
naszych walk o niepodległość. 

Gloria victis] Kiedyż słowa te mo- 
Bły być bardziej uzasadnione, niż po 
хсКи 1848 pod adresem Węgrów. 
Walka tak samo o sprawę świętą i 
czystą i jakże okropna klęska. Przy- 
Pomnijmy tylko losy Kossutha i Pa. 
tefiūgo, 

W tych ciężkich zmaganiach 
sarodu węgierskiego brali też 
ndział j nasi bohaterowie. Nazwiska 
awa i Dembińskiego pozostaną na 

ze symbolem nieprzedawnione- 
$0 nigdy braterstwa broni w chwi- 
tach tak ciężkich zawiązanego. 
Walczyliśmy o jedną sprawę, o 

tace 9 Prawo stanowienia o so- "Me. Jednakie też były dalsze losy o- 
bu walczących narodów. Polska i Wę 
Śry uległy pokonane przez tego sa- 
Mego przeciwnika. Ich i nas zalały 
hordy dziczy idącej ze wschodu. 

„ Mówimy długo o jednym fragmen 
<ie dziejowym, kiedy w szczególny 
z Zespoliły się losy obu naro- 
' о:-іе:і]!ез:сгчзпу ten okres pozwala 
Spraą dobrze zrozumieć wspólną 
„. 28 оБи narodów. S$ rawy nib; Odmienne, a jednak RO EY wspólne. 

W wieku XIX Polska 
walczą o wolność cel ten s są ściśle związane. Mikoła 
rozumiał, że wyzwolenie 
ciągnie w nast 
Że przez Pols 
tego słał: 

Podobni 
by si 

i Węgry 
am i losy 

j I dobrze 
Węgier po- 

<pstwie odzyskanie tak 
kę niepodległości. Dla a ną Węgry pułki kozackie. e też wyzwolenie Polski stało 

© wdziałaniem despotii rosyjskiej. Nie i Po raz Pierwszy w historii wal 

rą... Ale pop, historiozoficz- 
: „Pobieżnię nawet obser przeszłość z Polski iw wując 

ęgier, łatwo 
yntezę dzie- 

nią w obro- 
ariskię j. 

uchwytujemy Wspólną g 
jową. Nieustające Zmagą 
nie cywilizacji chrześcjj 

Nikt nam nie odmów 
roli przedmurza chrzešc 
lak samo odmówić jej 
Węgrom. 
E całą pewnością stwierdzić mo- У, & gdyby nie nieprzerwa- 

> zaszczytnej 
ijaństwa. Ale 

nie możemy į   

ne walki Polski i Węgier, kultura 

chrześcijańska kończyła by się na 

Bemie — a kto wie — może nie było- 

by jej w ogóle w Europie. 

Walczyliśmy czasem wspólnie, a 

czasem osobno, ale sprawa była jed- 

va i ta sama. Przez długie wieki, trwa 

jące borykania się w obronie cywiliza 

cji zachodniej wyrobiły w obu brat- 

nich narodach pewną szczególną pos 

ławę. Dlatego też narody nasze nie 

uległy temu krótkowzrocznemu i e- 

gcistycznemu zamknięciu się w cias- 

rym kręgu własnych interesów. Rze- 

czywistość obecna wskazuje, że za- 

równo Polska jak i Węgry umieją 

stanąć na stanowisku uniwersalisty- 

cznym i że oba narody poczuwają 

się do odpowiedzialności za rozwój i 

przyszłość cywilizacji chrześcijańs- 

kiej. 

Najiepszy dowód: giy w roku 

1920 bolszewicy zagrażali Warszawie, 

cząd węgierski zaofiarował Polsce 

pomoc zbrojną. Do urzeczywistnienia 

lej szlachetnej propozycji nie doszło 
tylko wskutek sprzeciwu ze strony 

i Czechosłowacji, której rola, w czasie 

naszej wojny z Bolszewią jest aż nad 
lo dobrze wiadoma. Węgrzy wtedy 
rozumieli iż 

Dziś 
    

Dziś 7 bm. przybywa do Wilna 
ppłk. G. Górloczy, któwy w imieniu 
J. W. Regenta Horthy'ego złoży hołd 
Sereu Marszałka Józefa Piłsudskiego 
na Rossie. 

Przybywającego do Wilna na 
dworcu powitają _ przedstawiciele 
władz, wojska, uniwersytetu i miasta. 

Q godz. 11 nastąpi złożenie hołdu 
na Rossie i wpisanie się do księgi pa- 
miątkowej. 

O godz. 12 w auli kolumnowej 
USB. odbędzie się uroczystość powi- 

  pod Warszawą toczy 

ię „osiemnasta decydująca bitwa w 

dziejach świata”. Dowód dalekowzro 

czności. Jakiż kontrast w stosunku 

do oceny sytuacjiw całej ówczesnej 

i£uropie. ‚ 

Cieszymy się bardzo, że delegat 

J. W. Regenta Węgier odwiedzi 

dziś nasze Wilno, najbardziej wysu- 

niętą i eksponowaną placówkę kul- 

lury chrześcijańskiej. Cieszymy się, 

że będzie gościł w murach Wszechni- 

ty Batorowej założonej ongiś przez 

Wielkiego Syna Narodu Węgierskiego 

i Wielkiego Króla Polskiego, a 

wskrzeszonej przez Józefa Piłsudskie 

go. Zwiedzając Uniwersytet Batoro- 

wy, oglądając barok i gotyk kościo- 
łów wileńskich i rozmawiając z 
przedstawicielami naszego społeczeń- 

stwa, a przede wszystkim z reprezen 

tantami naszej armii, będzie się mógł 

nasz gość zorientować dobrze co sta- 
nowi treść najistotniejszą naszej tu 

rzeczywistości. Niechybnie zrozumie 

właściwą syntezę życia Wilna. Synte 

ze zamykającą sie w iednym słowie: 

przedmurze. © : 

Słowo dla Węgrów bardzo zrozu 
miałe. Dlatego jesteśmy tak sobie blis 
cy. My z Wilna i nasi goście z nad 

przybywa do Wilna 
wysłannik Regenta Horthy'ego 

tania przedstawiciela J. Ww. Regenta 
Węgier. Prezes T-wa Polsko-Węgier- 
skiego prof. Marian Zdziechowski wy 
głosi przemówienie w języku węgier 
skim. W czasie tej uroczystości ppłk. 
Górloczy doręczy dar dla Uniwersy- 
tetu Stefana Batorego. 

Q godz. 13 w Oficerskim Kasynie 
Garnizonowym rektor U. $. B. podej- 
mować będzie gościa węgierskiego 
obiadem. 

Po zwiedzeniu Wilna płk. Górlo- 
czy odjedzie do Warszawy 0 godz. 16. S 

KURJER WILE 
  

- 
  

  

Cena 15 gt : 

    

Z pobytu Regenta Horthy'ego 
w Krakowie 

  

Moment uroczystego powiłania Jego Wysokości Regenta Horthy'ego przez Pana 

A 
\ 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Prof, Dr. Ignacego Mościckiego po przybyciu 
Jego Wysokości do Krakowa. 

  

Jego Wysokość Regent Admirał Horthy udaje się w samochodzie w towarzystwie 
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Prof. Dr. Ignacego Mościckiego na Wawel, wi-   łany owacyjnie na ulicach miasła przez ludność miejską i wiejską, w strojach ludo- 

wych ze sztandarami. а 

Wizyta Regenta Horthy'ego w Polsce | 
FReprezentacyjne polowanie w Białowieży 

KRAKÓW, (Pat). Dziś w piękny 
słoneczny poranek żegnał Kraków na 
der owacyjnie i serdecznie J. W. Re- 
genta Węgier M. Horthy'ego, Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej prof. I. 
Mościckiego i Naczelnego Wodza Mar 
szałka Śmigłego Rydza oraz dostoj- 
nych uczestników wczorajszych uro- 
czystości. 

Odjaza z Krakowa 
Punktualnie o godz. 9,30 J. W. Re 

gent Węgier wraz z Panem Prezyden 
tem Rzeczypospolitej opuścił komna- 
ty Zamku Królewskiego na Wawelu. 

Z Wawelu orszak pośród entuzja- 
stycznych owacyj tłumów publiczno- 
Ści ruszył drogą królewską w kierun 
ku dworca kolejowego. 

Na dworcu kolejowym przybycia 
J. W. Regenta Węgier i Pana Prezy- 
denta R. P. oczekiwali członkowie 
rządu ministrowie: Beck, Kasprzyc- 
ki, Roman, Świętosławski, Kościał- 
kowski. Generałowie: Stachiewicz, 
Giuchowski, Berbecki, admirał Un- 
rug, Butt-Łuczyński, Kutrzeba, Mona, 
Piasecki. Przedstawiciele poselstwa 
węgierskiego radca Kristofy i radca 
Salay, wicemin. Szembek, dalej przed 
stawiciele miejscowych władz z woje- 
wodą krakowskim dr. Tymiūskim i 
wicewojewodą dr. Małaszyńskim jtd. 

Na kilka minut przed przybyciem 
na peron J. W. Regenta Węgier i Pa- 
na Prezydenta R. P. przybył na dwo- 
rzec Marszałek Śmigły Rydz w towa-   

rzystwie min. gen. Kasprzyckiego, po 
witany przez orkiestrę wojskową 
dźwiękami hymnu narodowego. P. 
Marszałek Śmigły Rydz po odebraniu 
raportu od dowódcy kompanii hono- 
rowej i przejściu przed jej frontem, 
wyszedł na spotkanie J. W. Regenta 
Węgier i Pana Prezydenta R. P.. 

W chwili pojawienia się na pero- 
nie J. W, Regenta, Pana Prezydenta 
i Marszałka Polski Śmigłego Rydza 
orkiestra odegrała hymn narodowy 
węgierski, a kompania honorowa 
sprezentowała broń. J. W. Regent 
Horthy przywitał się z oczekującymi 
tu członkami rządu, a następnie wraz 
z Panem Prezydentem R. P. i Panem 
Marszałkiem Śmigłym Rydzem prze- 
szedł przed frontem kompanii hono- 
rowej. Na dworcu J. W. Regent przez 
dłuższą chwilę rozmawiał z przedsta- 
wicielami polskiej generalicji, 

Następnie Pan Prezydent R. P 

wraz z Marszałkiem Śmigłym Ry- 
dzem odprowadzili J. W. Regenta 

Węgier do jego salonki, żegnając się 
z nim serdecznie. 

W Warszawie 

Po pożegnaniu, Pan Prezydent R. 
P. wraz z Marszałkiem Śmigłym Ry- 
dzem oraz z członkami rządu i gene- 
ralicją udali się do pociągu Pana Pre 
zydenta R. P. Tutaj po pożegnaniu 
z przedstawicielami / miejscowych 
władz przy dźwiękach hymnu naro-   

dowego ruszył pociąg Pana Prezy- 
denaa R. P. do Warszawy. 

W 15 minut później, zabrzmiały, 
dźwięki narodowego hymnu węgiers- 
kiego, kompania honorowa sprezento 
wała broń i pociąg wiozący J. W. Re- 
genta Węgier wraz ze świtą i towa- 
rzyszącymi mu dostojnikami odszedł 
w kierunku Warszawy. Zebrani na 
dworcu przedstawiciele władz, woj- 
ska i publiczność owacyjnie żegnała 
dostojnego gościa. 

WARSZAWA, (Pat). Dziś po po- 
łudniu przejechali przez Warszawę 
J. W. Regent Węgier Horthy, Pan 
Prezydent R. P. i Pan Marszałek Śmi 
gły Rydz, udając się na polowanie do 
Białowieży. 

W czasie, gdy pociąg zatrzymał 
się na dworcu delegacja Towarzyst- 
wa Węgierskiego im. Petoefiego wrę 
czyła J. W. Regentowi Horthy'emu 
wiązankę kwiatów 

Przybycie do Białowieży 
BIAŁOWIEŻA. (Pat.) Miasteczko 

Białowieża przybrało od wczesnych 
godzin rannych odświętny wygląd. 

Najpiękniej udekorowana jest sta 
cja kolejowa Białowieża — Pałac. 

Na długo przed zapowiedzianym 
przybyciem pociągu, plac w pobłiżu 
dworca Białowieża — Pałac zapełnił 
się okoliczną ludnością w liczbie około 
2 tysięcy osób. O godz. 20.15 przybył 
pociąg, wiozący Pana Prezydenta RP., 
min. Becka, gen. Schally, szefa proto-   

kółu dyplomatycznego Romera, ezton 
ków domu cywilnego i wojskowego 
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej, 
powitali na dworcu wojewoda bia- 
łostocki Ostaszewski, gen. Jarnusz- 
kiewicz i przedstawiciele władz miejs- 
cowych. Pan Prezydent w oczekiwa- 
niu na przyjazd pociągu, wiozącega 
Regenta Węgier, spędził dłuższy czas 
na rozmowie z min. Beckiem. M 

O godz. 20.50 przybył samocho- 
dem Marszałek Edward Śmigły-Rydz. 

O godz. 21.00 wjeżdża na peron 
pociąg, wiozący Regenta Węgier Hor- 
thy'ego i jego świtę. Lokomotywa 
jest ozdobiona wielkim herbem 
królestwa Węgier, przybrana w zieleń 
i flagi o barwach Polski i Węgier. Wy- 
siadającego z wagonu Regenta Hor- 
thy'ego wita Pan Prezydent RP. i Mar- 
szałek Śmigły-Rydz. ' 

Po krótkiej przerwie dostojni goś- 
cie odpeżdżają samochodem do pała- 
cyku. Z Regentem Horthym i min. 

| Kanya przyjechał również gen. Sosn- 
kowski i świta Regenta Horthy'ego. 

W pałacyku myśliwskim po spoży= 
ciu kolacji dostojni goście udali się na 
spoczynek. Jutro w godzinach ran= 
nych rozpoczyna się reprezentacyjne 
polowanie w Puszczy Białowieskiej na 
dziki, lisy i rysie. 

BIAŁOWIEŻA. (Pat.) O godz. 20.15 
przyjechało pociągiem z Krakowa sied 
miu dziennikarzy węgierskich w towa 
rzystwie radcy M. S. Z.'p. Węckowy 
skiego. Ad:



„KURIER“ (4355) 

Co Wegry utraciły w Trianon 
„Twórców traktatų trionańskiego 

musimy uważać za nieuków, jeżeli chce- 
my uniknąć tego, abyśmy mieli ich 0$- 
karżać o skandaliczną stronniczość”, 
(Renė Dupuis: „Le problėme hongrois“). 

Aż do zakoficzenia wojny šwiato- 
wej Węgry pod względem geograficz- 
nym były najbardziej jednolitym kra 
jem nie tylko Europy, lecz i całej ku 
li ziemskiej. Ich naturalne granice, 
stoczone pasmem wysokich gór, i 
doskonały układ rzeczny uczyniły je 
tem, co podług twierdzenia sławnego 
uczonego geografia — Francuza, E. 
Reclus, było wyczerpaniem pojęcia 
„urodzonego kraju”. W sercu państ- 
ua — w Budapeszcie, podziwianym 
+arówno przez przyjaciela, jak i wro 
ża, krzyżują się te transwersalne dro- 
<' i koleje żelazne, które łączą zachód 
Europy z jej Wschodem. Karpaty, o- 
pasujące w idealnej odległości, jak 
tiaturalne bastiony, dorzecze šrodko- 
wego Dunaju, nie tylko były strażami 
deznieczeństwa kraju, lecz przez swe 
skarbv naturalne, równolegle z bo- 
pactwem równiny, zasobnej w zwie- 
"zostan j dającej w obfitości pszeni- 
cę, Owoce, - „no i inne pożywienie, — 
zamieniły kraj w szereg rzek i trzech 
pagórków w zaczarowaną — w praw 
Gziwym znaczeniu tego słowa 
„ziemię chanaańską, płynącą mle- 
kiem i miodem*. 

Po przyjęciu chrześcijaństwa, mą 
drość poszczególnych panujących tu 
w środku Europy, ugruntowała pań- 
stwo węgierskie na tak mocnych pod 
względem politycznym podstawach, 
że już wskutek tej własnej energii 
stawało się ono czynnikiem o coraz 
bardziej decydującym znaczeniu w 
naszęi cześci świata... W swej ważnoś 
ti, rozpa:"7wanej pod tym kątem wi- 
dzenia, nie utraciły Węgry nawet w 
ich obecnym okrojeniu, czego najjas 
krawszym dowodem jest skompliko- 
wany system przymierzy, zw. Małą 
Entantą. Utworzyły ją dawniejsze i 
nowsze organizmy państwowe, ciąg- 
nące korzyści z tryanońskiego poko- 
ju, a zawarcie tych sojuszów uważa: 
sy za konieczne w ty celu, żeby zabez 
pieczyć sobie po wszystkie czasy nie 
zmącone posiadanie zdobyczy, skła- 
dającej się z części, wydartych z cia- 
ła przedwojennych jednolitych Wę- 
gier. Ten sojusz jest czysto polityczne 
Bo, wojskowego kierunku, ponieważ 
sprzymierzeńców, należących do Ma- 
łej Ententy, nie udało się dotychczas 
i potem nie można będzie sprowadzić 
pod względem ekonomicznym do 
wspólnego mianownika, a to wskutek 
Ich różnorodnych interesów. chwilo- 
wo ten sojusz celowy spełnia jeszcze 
swe posłannictwo dla skupionych w 
nim państw, lecz nie może rozwiązać 
sa zawsze kwestii środkowo - euro- 
pejskiej, krystalizującej się dokola 
Węgier, która w swym ostatecznym 
wyniku nie może być rozwiązana ani 
hez Węgrów, ani przeciwko Węgrom. 
Jest to głównym momentem pociesza 
jacym w fatalnym ciosie, zadanym 
Węgrom przez traktat trianoński. 
bowiem jest najbardziej istotnym, 
jeśli liczyć się z naturalnymi prawa- 
mi czeczywistego życia i postępu. któ 
r «miatają i usuwają ze swej drogi 
wzniesione przed nimi sztuczne prze. 
szkody... 

  

  

sė 
„„traktai trianofiski, ktėry zu- 

pełnie niszczy Węgry, jest najokrut- 
niejszy i najcięższy ze wszystkich tra 
ktatów pokojowych*. Dosłownie wy- 
powiedział to zdanie w roku 1931 se- 
nator Borah do dziennikarzy francus 
kich, którzy towarzyszyli do Ame.y- 
ki Lavalovi, ówczesnemu prezesowi 
Rady Ministrów. Że ten traktat po- 
kojowy wśród wszystkich podobavch 
traktatów był zarazem też najbar- 
ulega wątpliwości. 

W poniższych danych liczbowych 
chcemy chociaż w przybliżenia wy- 
jaśnić, co Węgry utraciły w Triano- 
nie. 
Obszar Wielkich Węgier / 

w r. 1914 wynosił 325.000 Em? 
Dzisiejszy obszar Węgier 93.000 km? 
Obszar dzielnic, oderwa- 

nych w Trianonie, czy- 

В 720/6 dawnego tery- 
torium kraju wynosi 232.000 xm' 

Rumunia otrzymała 103.093 km? 
Czechosłowacja otrzyma- 

ła 
Serbia otrzymała 
Austria otrzymała 
W r. 1914 ludność państ 

62.222 Em" | 
1 63.113 km? 

4.020 km? 

wa węgierskiego wyn.  20811.000 
Obecna liczba mieszkań- 

ców Węzier wynosi 7 815.000 
W Trianonie utraciliśmy wszyst 

mieszkańców. czyli 810/0 całej lndno- 
ści: z każdych 10 mieszkańców -- 7 

Liczbą mieszkańców oderwanych 
od Węgier, w tym rdzeanych Wę- 
grów: 

Rumunia zyskała 5.237.000 1.663.578 
Serbia zyskała  4.150.000 571.000 
Czechy zyskały  3.517.000 1.006,424 
BATE TEST SRT 

Symbol braterstwa no'sko- 
weoierskieno 

  

Pomnik krėla polskiego i ksigcia Siedmio- 
grodzkiego Stefana Bałorago na frontonie 
budynku Seminarium im. Batorego w Ko- 
loswarze w Siedmiogrodzie, założonego 
w r. 1581 przez Stefana Bałorego. Pomnik 
ten został wzniesiony w *. 1933 jako w 
400-ną rocznicę urodzin Stefana Bałorego. 

BSE" TREE RE RZZOPRR ONO TORD ZOT ROCRSTTERZAC WT TROROZZSE OCZKA 

Bohaterstwo Polaków na ziemi węgierskiej 

uwiecznione w pomnikach Budapesztu 

  Na zdjęciu pierwszym pomnik gen. Józefa Bema w Budapeszcie, Na zdjęciu drugim 
pomnik ku czci Polaków — uczestników walk o niepodległość Węgier w 1848 roku 

i leqionisiów polskich, poiegłvch na Węgrzech podczas wojny świałowej, 

Austria zyskała 292.000 26.225 
Długość kolei żelaznych Węgier 

przedwojennych wynosiła 22 081 km; 
dzisiejsza ich długość wynosi 8364 
km. 

Nasza produkcja surowca żelaza 
w roku, poprzedzającym, wojnę, wy 
nosiła 21.000.000 q. Po traktacie try- 
pnońskim nasza przeciętna roczna 
produkcja żelaza stanowi 1 500 600 q, 
co odpowiada stracie od 85 do 90%, 
Pozostała nam wszystkiego jedna ko- 
palnia. 

Nasz obszar leśny w roku przed 
wojną wynosił 15.220.000 morgów 
katastralnych; dzisiejszy obszar na- 
szych lasów wynosi 1.830 000 mor- 
gów kat., co oznacza stratę 95/0 

Naszych sił wodnych straciliśmy 
również 95%. 

W Trianonie odebrano 13.196.000 
kie nasze kopalnie soli; podzzas gdy 
przed wojną wysyłaliśmy wielkie jlo 
Ści soli za granicę, obecnie wszystką 
potrzebną nam sól jesteśmy zmusze- 
ni sprowadzać z za granicy. Utrac'li- 
śmy nasze morże i nasze portv. jak 
również wszystkie kopalnie złota i 
srebra. 

Ponieważ przy samowolnym wvz 
raczaniu nowych granic były miaro- 
dajne jedynie względy  ..strategi-z 

wsie, nieruchomości, majątki, drogi 
| dworce kolejowe. 

Ten dawny szeroki rozkiwt ekono 
miczny Weęsier przynoszący ich lud- 
ności dobrobyt, w znacznym stopniu 

można bvło zawdzięczyć idealnej je 
Gnolitości seosraficznej państwa 
Po traktacie trianońskim państwa 
okunacyjne urządziły sztuczne celne 
granice. nrzenołowiły ważne linie ko- 
lejowe i drogi, eo wprowadziło za- 
n.ęt w normalnym krażenin krwi ży- 
ria gospodarczego i stało się poczat- 
kiem naszej ruinv finansowej i nie- 
mocv ekonomicznej. 

Państwo węgierskie tak samo. iak 
obecnie, również przed woiną bvła 
kraiem rolniczym i mosło dobrze zhv 
wać swe produkty nie tylko za grani. 
cą lecz wewnątrz kraju dlatego. że 
różne dzielnice naństwa szcześliwie u- 
zupełniały siebie wzajemnie pod 
wzgledem gosnodarezym. Tak nn 
nojedvńcze nołacie kraju obfitował 
w zboże i dostarczały ie takim dziel. 
nicom. gdzie bvł znpełnv jego brak. 
ń w których bvł 7a to nadmiar węgla. 

żelaza” drzewa lnb soli. W ten snos6h 
dzielnica górzysta i wielka nizina we 
cierska. ramie nrzy ramieniu. wspie- 
rałv siebie. podtrzymywały i nznneł- 
niały wzajemnie. Trianon z bezlitos- 

ne*, przepołowiono tu owdzie miasta. | 

węzły trwające od lat tysiąca. W Tri- 
anonie wprowadzono w błąd sprzy- 
mierzońe wielkie mocarstwa, nie mó- 
wiąc już o tym, że ich najbardziej 
znani mężowie stanu odnośnie do 
stosunków węgierskich byli zupeł- 
nie nie wtajemniczeni pod względem 
politycznym, narodowościowym i ge 
ograficznym. Wywodów węgierskich 
delegatów pokojawych, które były 
obficie poparte faktami i dowodami, 
albo wcale nie wysłuchano, albo lek 
komyślnie przeszło się nad niemi do 
porządku dziennego. W takiej atmos 
ferze, wśród takich auspicjów  zro- 
dził się najstraszniejszy i najniespra 
wiedliwszy traktat pokojowy wszyst- 
kich czasów. Tylko Polska, która 
znów powstała w pełni swej dawnej 
potęgi i świetności po prawie półtora 
wiekowym zamknięciu w _ krypcie, 
może prawdziwie zrozumieč niez- 
mierny ból bezlitośnie okrojonych i 
zranionych Węgier. Dlatego też głę- 
boka miłość i sympatia narodu wę- 
gierskiego, żywiona względem Polski, 

dziej zrozumiałe wytłumaczenie. 

Świadomość krzywdy, wyrządzo: 

nej przez okrojenie Węgier, jest już 
jednak dzisiaj na tyle widoczną, że 
prawie nie ma dnia, żeby ze wszyst- 

kich stron Świata nie nadchodziły 
wieści o podkreślaniu tej niesprawie- 

Aliwości przez usta powołanych osób. 
Naprzód przytoczymy znamienne 
powiedzenie Mussoliniego ubóstwia- 
nego „Il Duce“ Włochów: „Traktatv 

pokojowe nie są wieczne, traktat nie 
może być kryptą mogilną“. Godnym 

rdpowiednikiem do tego oświadcze- 
nia jest pełne siły odezwanie sie dru- 
giego wielkiego przyjaciela Wegier, 

szołowego angielskiego dziennikarza. 
lorda Rofhermeere „Miejsca pod słoń 
rem Ala Wesier!“. 

Na zakończenie przytaczamy na- 
słępujące szczególnie trafne słowa 
franenskiego historyka. Albarta Sore- 

la. odnośnie do trianońskiej tragedii: 
„Traktaty są wyrazicielami stosun- 
ków, istniejących w chwili ich zawie- 
rania. Ustalone w nich prawa nigdy 

nie przeżywają tych stanów rzeczy. 

wśród których się zrodziły”. Z pol- 
sk'ego zmartwychwstania, potwier- 
dzającesna słowa znakomitego uczone 

g0 — Francuza, nie tylko możemy 
czerpać siłę i otuchę, lecz nawet słu- 
sznie możemy sie spodziewać, że to. 
co Węgry straciły w Trianonie, nie 

jest stracone na zawsze. 

(Z dzieła „Polska I Węgry”   na nrzemorca zniszczył wszystkia fe 

WARSZAWA. (Pał.) Dziś rano pocią- 
giem berlińskim przybył do Warszawy 
książę Axel duński, który na zaproszenie 
Pana Prezydenta R. P. weźmie udział w 
reprezentacyjnym polowaniu w Białowie- 
ży. 

Na dworcu powiłał dostojnego gościa 

Zjazd referentów 

WARSZAWA, (Pat). W niedzielę dnia 6 
bm. rozpoczęły się obrady dwudniowego zja 

zdu wojewódzkich referentów propagandy 

Q. Z. N. pod przewodnictwem p. T. Zenczy- 

Kowskiego, kierownika oddziału propagandy 

Rumunia wydala 6 
CZERNIOWCE, (Pat). Prasa о- 

nosi, że rumuńska komisja kontroli 
cudzoziemców odrzuciła ostatnio 
2.200 wniosków o przedłużenie pra- 
wa pobytu i ma w dalszej swej dzia- 
łalności nakazać wydalenie 5 do 6 ty- 
sięcy cudzoziemców. 

BIAŁOGRÓD. (Pał.) W dniu dzisiej- 
szym odbyły się w Jugosławii wybory do 
Senatu. Przebieg ich był w całym kraju 
zupełnie spokojny. Partia rządowa Słoja- 

RYGA. (Pat.) Donoszą z Kowna, że w 
dniu 29 stycznia litewska policja politycz- 
na przeprowadziła rewizję w domu redak- 

w Kownie p. Kazimierza Szweynickiego. 
Po rewizji red. Szweynickiego areszłowa- 
no. .Dopiero po kilku dniach redaktor   podały motywów are<ztor"ania, 

napisał HENRIK FORBAT). 

Książe Axel duński przybył do Polski 
wiceminister Przemysłu i Handiu Sokołow 
ski oraz członkowie poselstwa duńskiego. 

W południe księcia Axela podeimo- 

wał obiadem p. minister Przemysłu | Han- 
dlu Anfoni Roman. 

Wieczorem paść du”! odiaqhał do 
Białowieży. 

nronagdandowych 
0. Z. N. w Warsz:wie 

sztabu O. Z. N. 

Na zjeźlzie obecny był szef sztabu OZN 
płk. Z. Wenda. 

Zjazd poświęcony jest omówieniu szere- 
gu bieżących spraw organizacyjnych 

tys. cudzoziemców 
CZERNIOWCE, (Pat). Prasa do- 

nosi, że minister pracy G. Guza za- 
brenił rumuńskiej ubezpieczalni spo 
łecznej korzystać z usług żydowskich 
dostawców lekarstw.  Ubezpieczal- 
nia wezwała swych dostawców do 
przedstawienia spisów personelu. 

Wybory do senatu w Jugosławii 
dinowicza zapewniła sobie wielkie zwy- 

cięstwo. Na 27 miejsc w Senacie rząd Sło-   
tora odpowiedzialnego „Dnia Polskiego“ ; 

Szweyniki zesłał zwolniony. Władze nie 

jadinowicza zdobył 17, a opozycja tylko 6, 

SSE K ITT, BEATS TINA STREET TARP ISTENSTEINTTĄ 

Aresztowanie redaktora „Dnia Polskiego“ 
w Kownie 

| KRÓLEWIEC. (Pat.) Jak donoszą z Ko- 
wna, „Dzień Polski” Nr 25 został skonfisko 

! wany za umieszczenle artykulu, omawiają- 
cego debaię sejmową nad nową konsty- 

' fucją iliewską. Dla tych samych powodów 
został skonfiskowany organ niemieckiej 
mniejszości w Kłajpedzie „Memeler Damf 
booi“, 

poza dawnymi związkami ideowymi ! 
į = : ' 

szczególnie w tym znajduje najbar- 

  

Obwieszczamy 
najnowszą wiadomość! 

    

  

Reforma" Lotefi" Pńsiwowj 
41-a loteria zapewnia graczom 

niebywałe dotąd korzyści. 

€o drugi los wygrywa? 
Przez kupno losu w kolekturze 

gROUG 
SZCZĘŚCIA: 

WILNO 
Wielka 44 Mickiewicza 10 

Każdy może poprawić swój byt! 
Wszyscy do nas 

o LOS I KLASY 
FORTUNĘ SZCZĘŚCIE , DOBROBYT 

  

   

  

  

Program rozmów 
angielska - niemieckich 

PARYŻ, (Pat). Prasa francuska 
denosi z Londynu, że program roz- 
mów dyplomatycznych, jakie mają 

się rozpocząć wkrótce między Londy 
nem a Berlinem, został już ustalony 
i objąć ma następujące zagadnienia: 
sprawę paktu lotniczego i problemu 

bezpieczeństwa Europy łącznie z za- 
gadnieniem zbrojeń. Jednocześnie w 
rozmowach angielsko - niemieckich 
poruszone mają być obok spraw po- 
litycznych zagadnienia finansowe, go 
spodarcze i nawet kolonialne. 

Rozprawa w Seimie 

nad budže'em 
rozpocznie sie 10 b. m. 
WARSZAWA, (PAT). — Plenerna 

rozprawa nad budżetem rozpocznie 
się w przyszłym tygodniu. Pierwsze 
posiedzenie Sejmu, poświęcone tej 
sprawie, zwołane zostało na czwar- 
lek, 10 bm. na godz. 11. Sprawozda- 
nie o projekcie ustawy skarbowej 
wraz z preliminarzem na r. 1938—39 
złoży pos. Sowiński. 

Lot z Koglii do Nowej Zelandii 
i spowrotem 

LONDYN. (Pat.) Porucznik Clouston, 
posiadacz rekordu lotu z Londynu do Ca- 
pełen i spowrotem, wystartował dziś rano 

w łowarzystwie jednego z dziennikarzy 

londyńskich z lofniska Grevesend, celem 
pobicia rekordu lotu z Anglii do Nowel 
Zelandii I spowrołem, t. į. ogółem 25.000 
kilomefrów w ciągu 12 dni, | 

Żydzi puzyjmują... 
prawosławie w Rommnil 

CZERNIOWCE, (Pat). „Deutsche Tages« 

post* pisze, że w Jassach bardzo duża licz- 

ba tamtejszych Żydów stara się o zezwole- 
nie na przyjęcie prawosławia. Patriarcha 

kościoła prawosławnego w Rumunii zarzą- 
dził, iż ochrzczeni mogą być tylko ci Żydzi, 

którzy przedstawią dowód uznanego obywa: 
telstwa rumuńskiego. 

Rewizja w więzieniu 
kowieńskim 

KRÓLEWIEC. (Pał.) Z kowna donoszą 
o ukończeniu rewizji w więzieniu kowień- 
skim. Rewizja trwała trzy lała. Komisja 
przeprowadzająca rewizję stwierdziła sze- 
reg niedokładności i defraudacyj. Sprawa 
zosłała oddana prokuratorowi. й 

JESTEŚMY 
JEDNEJ KRWI 

ÓŻ GROSZ NA SZKOLNICTWO 
POLSKIE ZA GRANICĄ 
KONTOQ P.K.OQ. Nr 21.898/   
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Japonia nie ujawni projektów budowy 

okrętów wojennych 
TOKIO. (Pat.) Ministerstwo Spraw Za- 

granicznych ogłosiło komunikat w sprawie 
Wręczonych wczoraj przez ambasadorów 
Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych 
not z zapytaniem, czy Japonia budować 

będzie pancerniki, których fonaż przekra- 
cza granice, przewidziane w traktacie wa- 
$szyngłońskim, Komunikat zaznacza, iż Ja- 
ponia, nie będąc związana frakiałem o 
ograniczeniu budowy okrętów, uważa, że 
nie może przyjąć uczynionych jej w tym 
względzie propozycyj, ani nie powinna 
odpowiadać na wręczone noty. Jednako- 
woż troszcząc się o poszanowanie zasad 
moralności międzynarodowej udzieli w 
pewnej mierze odpowiedzi. Rząd zadecy- 

Chińczycy 
_ SZTNGHAJ. (Pat.) Przedstawiciel ar- 

mii japońskiej oświadczył, iż wojska, któ- 
re posuwają się w dalszym ciągu na pół- 
noc i zachód od Pengpu osiągnęły decy- 

duje o swym stanowisku po naradzie z 

władzami morskimi, 
Jak donosi agencja Domei „odbyła się 

dziś w Ministerstwie Marynarki konferen= 
cja, ma której postanowiono nie ujawniać 

projektów budowy okrętów wojennych. 
Ministerstwo Marynarki doradzić ma rzą- 
dowi, by w tym duchu odpowiedział 
przed dniem 20 lutego na noty rządów 
amerykańskiego i brytyjskiego. Konferen- 

cja, w której wzięli udział minister Mary- 

narki wiceadmirał Isoroku, Yamamoto, 

szef biura spraw morskich kontradmirał 
Inouye i wyższy oficer sztabu, trwała dwie 

godziny. 

cofają się 
dujący sukces w rejonie Fangczan, zada- 
jąc ciężkie straty Chińczykom, którzy wal- 
czą w bezładnym odwrocie I nie sławiają 
już poważnego oporu. 

Wojska powstańcze zajęły Pancrudo 
BARCELONA. (Pat.) Na froncie na pół- 

noc od Teruel powstańcy podjęli natarcie 
w kierunku Pancrudo, celem powstrzyma- 

nia przedostających się na odcinek Singra 
oddziałów rządowych. Panerudo, które 
powstańcy zajęli pod koniec bardzo cięż- 
klego dnia, położone jest na południowy 

zachód od Montalban. Dokoła Teruel na 
odcinku La Mueła wojska rządowe zajęły 
wzgórza 1040. Posiadając już wzgórza 

1076, wojska rządowe mogą w ten sposób 

chronić niemal w całości zaopatrywanie 
się oraz ruch na drodze Teruel — Vaila- 

star. 

Wykorzystajcie zwiększone szanse 41 Lot., 
nabywając 105 I-ej klasy w szczęśliwej kolektu- 
rze A. Wolańska, Wilno, Wielka 6. Ciągnienie 
rozpoczyna się 17 lutego. Zamówienia zamiejs- 
cowe załatwiamy odwrotnie. Konto P. K. 0. 145461 
DETTERZZED MPTEERWOAWETY OE ZZERERZZOW IA KE TEST SRS 

KURIER SPORTOWY 

E. Kelm (Ognisko K. P. W.) na 12 miejscu 
w skokach © mistrzostwo Polski 

Wczoraj zakończone zostały w Za 
Kopanem XIX mistrzostwa narciar- 
skie Polski. 

Warunki techniczne przez cały 
ezas zawodów były b. ciężkie. Śnieg 
mokry. 
W zawodach gremialnie startowali 

narciarze wileńscy. Największy suk- 
ces „odniósł najlepszy nasz skoczek 
Emil Kelm z Ogniska, który w sko- 
m. do kombinacji zajął 12 miejsce, 
e m. in. szereg znanych zawodni- 
ów krajowych. Za Kelmem zostali 

również : Roma niemieccy. 
yniki techniczne są następujące: 

Otwarty Konkurs skoków. Rozbieg 
SmE TR. 1) Marusarz St. skoki 
SE r. 1 54,5 mtr. nota 225,9 pkt., 2) 

5) ay A., 3) Wnuk, 4) Bochenek, 
Sk sr usarz Jan, 6) Roj, 7) Dawidek. 

Oki do kombinacji 1) Marusarz A. 

Ruch — 
W niedzielę odbył się w Wielkich Haj- 

dukach mecz bokserski o drużynowe mis- 
trzostwo Polski między Ruchem a Flotą z 
Gdyni. 

= Spotkanie to zakończyło się niezasłużo- 
a awm Ruchu w stosunku 9:7. 
m SE gdyńscy byli bowiem w dwuch 
a am a przez sędziów. W! wa- = ej nie doszło do sensacyj; 

; 
ine, a lecynku między Węgrowskim lola) « = Wrazidłą (Ruch). Z powodu nie stawi. <a Wegrowskiegos 

ee 
> Wyniki techniczne są następujące (na 

pierwszym miejscu zawodnicy ruchu): 

Waga musza: Jasiński niezasłużenie wy- 
grywa z Iwańskim. 

685,5 pkt., 2) Zając 5,660 pkt., 3) Czer 
niak, 4) Bochenek, 12) Emil Kelm 
Wilno Ognisko KPW. 

Kombinacja. Tytuł mistrza Polski 
zdobył Wnuk (Wisła) 443,7 pkt., 2) 

A 435,7 pkt. Kelm zajął ostatecznie 
21 miejsce. Warto zaznaczyć, że Kelm 
w skokach był o wiele lepszym niż w 
biegu. 

W każdym bądź razie Kelm zaj- 
mując 12 miejsce w skokach, a 21 w 
kombinacji, wysunął się na czołowe 
miejsce narciarzy okręgów nizinnych 
łącznie ze Lwowem. 

Całkiem więc słusznie należy mu 
się tytuł najlepszego narciarza Pol- 
ski Północno - Wschodniej. Miejmy 
nadzieję, że w następnych zawodach   Kelm na Krokwi w Zakopanem zaj- 
mie jeszcze lepsze miejsce. 

Flota 9:7 
Waga kogucia: Krawczyk przegrywa na 

punkty z Gwardzikiem. 
Waga piórkowa: Manecki pokonał na 

punkty Pasturczaka. 
Waga lekka: Beniek wskutek nadwagi 

oddał punkty walkowerem w spotkaniu to- 
warzyskim. Beniek zwyciężył na punkty Ku- 

jawskiego, 

Waga półśrednia: Waloszek zremisował 
z Wasiakiem. Orzeczenie to krzywdzi Wa- 

siaka, który miał walkę wygraną. 
Waga średnia: Wiedeman w trzecim star- 

ciu przez k. o. znokautował Błaszoka, 

Półciężka: Sliwka bezapelacyjnie przeg- 
rał z Karolakiem. 5 

W; ciężkiej Wrazidło pokonał z trudem   na punkty Sadowskiego: 

Lekceważenie cudzego wysiłku 
Sześć miast zgłosiło się do turnieju, ale przyjechała jedna 

reprezentacja. Co na to Wil. Okr. Zw. Piłki Ręcznej? 
A | panos lhopolski tumiej miast w siatkówce 

Е. LE waj miał się odbyć w Lublinie 
ai 5 1 6 lutego br, przyniósł orga. 
dzienkę, De rdzo nieprzyjemną | niespo- facje Wakisaa S13 zgłosiły się reprezen 

Kielc i Lublina, Tyne, gorunia, Łucka, 
przyjechała jedynie drużyna jog, Lublina 
zosłałe zaś zespoły zlekceważyły Ё @: ре- 
czyły nawet zawiadomić o wie z 
z imprezy. Organizatorzy ponieśli let Sys 
poważne strały materialne, Poza tym ok- 
ręg lubelski, który chciał, aby turniej ot 
mał jak najbardziej uroczyste ramy KE 

sił na ołwarcie szereg wybiłnych osobisto 
Ści i w ostatniej chwili musiał odwołać u. 
roczysłości, 

; Takiego samego zawodu doznała dru- 
žyna toruńska, która wydała niepotrzeb- 

| nie znaczną kwołę na wyjazd do odległe- 
go Lublina. Zarówno Toruń jak i Lublin 

wniosą w tej sprawie zażalenia do Pol. 
skiego Związku Piłki Ręcznej w Warsza- 
wie. 

Zagranicą zainteresowano się 
powrotem Kusocińskiego 

na bieżnię 
Wiadomość o powrocie Kusocińskiego na 

bieżnię wywołała dużą sensację w prasie bel 

Bijskiej. „Les Sports“ zapytuje, czy Polak 
weźmie udział w tegorocznych mistrzostwach 

Europy? Gdyby to nastąpiło, Polak byłby 
jednym z ostatnich zawodników, biorących 

udział w igrzyskach olimpijskich w r. 1942 

W Los Angeles, który nie opuścił jeszcze   bieżni. 

Marusarz St. 438,9 pkt., 3) Marusarz | 

RIRIER“ (4355) 

Olbrzymie zbrojenia w ogóle i wzrost sił 

lotniczych wojskowych zmusił wielkie mo- 
carstwa do wydzielenia lotnictwa i stworze- 

nia autonomicznych organizacyj w tej dzie- 

dzinie. 
iPerwszy krok w tym kierunku zrobiła 

Wielka Brytania, która uniezależniła lotni- 

ctwo wojskowe od ministerstw wojny i ma- 

cynarki. Ministerstwo lotnictwa w Anglii zo- 

stało utworzone już w 1919 r. W związku 

z dczbrojeniem posiada obecnie Anglia czyn 

nych 124 eskadry lotnicze dla obrony tak 

Metropolii jak i kolonij. 

W. Niemczech ministerstwo lotnictwa po- 

wstało w 1923 roku, w 1935 r. wydzielono 

lcinictwo wojskowe, które zostało poddane 

ministerstwu wojny. 

W Italii utworzył się już w 1923 r. komi- 

sariat lotnictwa, którym kierował Mussolini 

W 1935 r. powstało ministerstwo lotnictwa. 

Siły lotnicze Italii dzielą się na cztery gru- 

py w kraju, trzy grupy na wyspach (Sycylia, 

Sardynia, Dodekanez) oraz dwie grupy kolo 

n'alne (Libia, Afryka Wschodnia). 

W ZSSiŁ sprawami lotnictwa wojskowe- 

W' toku dochodzeń, prowadzonych na te- 

renie śląska wyszedł na jaw sensacyjny 

szczegół z ucieczki Muraszeczki po zastrzele- 

niu 8. p. Rethera i ciężki postrzeleniu woź- 
nego sądu apelacyjnego Fornalczyka w Par- 
ku Kościuszki w Katowicach. 

Muraszeczko uciekał w towarzystwie Ka- 

szewiaka. Udał się do swych najbliższych 

znajomych, gdzie wystarał się o suknie ko- 

biety, przebrał się za kobietę i w tym prze- 
braniu w towarzystwie Kaszewiaka uciekał 

ze Śląska do Krakowa częściowo pieszo, czę- 

ściowo jadąc autobusami. 

Tego samego dnia późną nocą rzekoma 

Kobieta i jej towarzysz wyczerpani znaleźli 

się w wiosce Pielgrzymowice na Śląsku, pro 

sząc o nocleg rolnika Wiktora Frysza. Frysz 

uie przeczuwając nic złego, pozwolił przeno- 

cować kobiecie i jej towarzyszowi w przyle- 

głej do domostwa szopie. Kładąc się do snu 

kandyci prosili gospodarza, żeby ich w szo- 

pie nie zamykał na klucz. Na drugi dzień ra- 

no Kaszewiak zaniósł do kuchni dwie pary 

trzewików, prosząc o ich wysuszenie, gdyż 

Wczoraj na zakończnie „Tygod- 
nia Akademika* ulicami Wilna prze- 
ciągnął barwny pochód propagando- 
wy, poprzedzony orkiestrą ułanów. 
Pochód wyruszył o godz. 12 z dziedziń 
ca Piotra Skargi, dokąd też powrócił 
i gdzie nastąpiło rozwiązanie pochodu. 

Pomysłowość akademików nie za- 

wiodła. Pochód przykuwał uwagę 

wszystkich przechodniów, którzy z za 
interesowaniem obserwowali jadących 

konno akademików, przybranych w 

historyczne stroje. Na czele jechał 

W Wilnie wykryto nielagalną „fabrykę” 

tkaniny drzewnej. Pomysłowy fabrykant, 

którym okazał się właściciel biura ekspe- 

dycyjno-przewozowego „Obrót” [Zawal- 
na 24] urządził w Wilnie kilkanaście nie- 

legalnych warsztatów, gdzie wyrabiana 

była fkanina drzewna, którą następnie eks 

Mieszkańcy domu Nr 12 przy ul. Zyg- 

muntowskiej pozostają pod wrażeniem 

tragedii samobójczej 42-letniej Maril Agej 

czykowej, przybyłej do Wilna z Wolko- 

wyska w odwiedziny do córki, która nagle 

zachorowała I została umieszczona w kil- 

Wczoraj wieczorem pod Połuknią wy- 

darzyła się katastrofa samochodowa: Auto 

ciężarowe, prowadzone przez szofera M. 

Stressa, zdążające z Grodna do Wilna 

spłoszyło pod Połuknią wiejską furmankę. 

„Žart“ antagonisty 
politycznego 

Gminę żydowską zaalarmowano wczo- 

raj o nagłej śmierci kierownika cmentarza 

żydowskiego i b. radnego p. Pińskiego. 

Administracja cmentarza otrzymała telefo- 

niczne zamówienie na karawan pogrzebo- 

wy dla zmarłego. 

Do mieszkania Pińskiego udali się nie- 

zwłocznie przedstawiciele gminy i ku prze 

rażeniu swemu zastali Pińskiego... żywego 

1 zdrowego. 
Jak się okazało, był to „żart” aniago- 

nisty poliłycznego Pińskiego. Sprawa, jak 

nas informują, zakończy się w sądzie. (c)   

  

  

| 
Wykrycie nielegalnej fabryki 
tkaniny drzewnej w Wilnie 

  

go zarządza komisariat obrony kraju, zaś 

przemysł lotniczy podlega komisariatowi 

przemysłu zbrojeniowego. 

We Francji istnieje autonomiczna armia 

lotnicza, która obecnie podlega najwyższej 

komendzie w sprawach obrony kraju ześrod 

kGwanej w ręku gen. Gamelin'a. Budżet lot- 

niczy Francji w 1938 r. przewiduję sumę zgó- 

rą 3 i pół miliarda franków, czyli jedna piątą 

budżetu wojennego; Itajia wydaje na lotni- 

ctwo 1 i jedną czwartą miliarda lirów, co 

stanowi jedną czwartą ogólnej szmy wydat- 

ków na cele wojskowe. W. Brytania przez- 

nacza na ten cel 89 milionów funtów, czyli 
jedną trzecią budżetu zbrojeniowego. 

„Doświadczenia wojny europejskiej i woj- 
ny hiszpańskiej wykazały, że materiał lot- 

niczy ulega dość szybko zniszczeniu; każdy 

motor lotniczy musi być wymieniony po 

miesiącu użycia w służbie, samolot zaś po 

dwóch miesiącach służby w polu. Personel 

lctniczy ponosi ciężkie straty w akcji, fa- 

chowcy obliczają je na 50 proc. miesięcznie 

dla pościgowców, 30—40 proc. dla bombar- 

dcwców. W czasie wojny zużycie materiału 

Przebrany za kobietę Maruszeczko 
uciekał pó zbrodni z Katowic 

były zupełnie przemoczone. Wtenczas Frysz 

ku swemu zdumieniu stwierdził, że obie pary 

są trzewikami męskimi. Kaszewiak tłuma- 

czył się, że jego narzeczonej damskie trze- 

wiki zdarły się i dlatego musiała włożyć je- 

g> zapasowe trzewiki. Po pół godzinie przy- 

bysze oddalili się w niewiadomym kierunku. 

Udali się, jak wiadomo do Krakowa. 

Dzidy I miecze 
z enski bronzowej 

wykopano pod Bydgoszczą 

W Rusku koło Bydgoszczy podczas robót 

ziemnych natrafiono na wykopaliska z epo- 

ki brązowej. 

Robotnicy wykopali mnóstwo różnych 

przedmiotów, a m. in. dzidy, miecze, moty- 

ki, ostrza oraz szereg ozdób kobiecych, jak 

bransolety, spinki i grzebienie do włosów. 

Na podstawie pobieżnych badań stwier- 

dzono, że wykopaliska pochodzą z okresu od 

1200 do 1700 lat przed Chrystusem. 

EEA E 

Pochód akademików 
„król Stefan Batory* w otoczeniu Świ 

ty, dalej liczne wozy konne i samo- 

chodowe z akademikami, którzy wzno 

sili hasła. Wieziono też liczne transpa- 

renty z napisami, jak: 
akademika, „Czy wiecie, że trzecia 

część studentów głoduje” itp. 
Jak można sądzić z ogólnego zain- 

teresowania pochodem spełnił on cał- 
kowicie swoją rolę propagandową 

Jednocześnie odbywała się zbiórka na 
ulicach miasta. Publiczność nie szczę- 

dziła grosza. 

portowano za granicę. 
Nafuralnie fabrykant świaaectwa prze- 

mysłowego nie wykupywał i nie ponosił 
żadnych świadczeń. 

Zakonspirowanymi obrotami właściclela 
ekspedycji „Obrėf“ zainteresowały się 
władze, które wszczęły dochodzenie. (c) 

Przybyła z Wołkowyska by odebrać 
sobie życie w Wilnie 

nice psychiatrycznej. Agejczykowa zatrzy 
mała się u krewnych, zam. pod tym adre- 
sem. Kiedy domownicy wyszli do kościoła, 
przejęta chorobą córki Agejczykowa zro- 
biła z prześcieradła pellę I powiesiła się. 
Zdjęto ją ze stryczka już nieżywą. te] 

Katastrofa samochodowa pod Połuknią 
Auto ciężarowe wpadło do rowu 

Koń poniósł wprost na auto. Szofer chcąc 
uniknąć zderzenia ostro skręcił I auto wpa 
dło do rowu. Szofer i wieśniaczka Słefa- 
nia Balonis doznali lekkich obrażeń. Do- 
starczono ich do Wilna. (c) 

  

  

Za 5 groszy dziennie 
możesz mieć to, co 'daje teatr. kino, 

okręt itd., bo książkę z 

Biblioteki Nowości 
Wilno, ul. Jagiellońska 10. Tel. 13.70 

Ostatnie nowości — klasyczne — lite- 
ratura szkolna — naukowa. 
Czynna od 11 do 19 godz. 

Kaucja 3 zł. — Abonament miesięczny 
1 zł. 50 gr. 

Okazyjnie do nabycia: 1) Rymowicz 
i Święcicki: Prawo cywilne Ziem 
Wschodnich — T. X. Część I. (3 to- 
my) — 2) Encyklopedia Gutenberga 

(20 tomów). 

„Popierajcie 

В 

| Armie powietrzne w Europie 
t personelu będzie postępować szybciej, tak, 
iż po pewnym czasie siły przeciwników wy- 

równają się. 

Poziom techniczny flot powietrznych w 

różnych państwach wyrównywa się na ogół 

w miarę postępów, tak, iż różnice są nie- 

wielkie, 

> 

  

Z zamkniętymi oczami 
można zapłacić 

148 zł. 

Jartet - uno 
3 lampy, 3 zakresy fal, 
głośnik dynamiczny, 

prostokątna skala z nazwami 
stacyj, metalowe chassis. 

JAN SAŁASIŃSKI | 
Wilno, Wileńska 25, tel. 19-01 į 

PBDHDODBOHDMOHI-BDBDS 

R. W. Z. A. w sprawie 
hydroelektrowni 

Walne zgromadzenie Rady Wileńskich 

Zrzeszeń Artystycznych, które odbyło się 

4 bm. powzięto uchwałę tej treści: „Przy- 

łączyć się do akcji rozpoczęłej przez Od- 

dział Wileński Polskiego T-wa Krajoznaw- 

czego i poparłej przez społeczną komisję 

urbanistyczną, dążącej do obrony piękna 

Wilna przed ewentualną budową hydro- 

elektrowni w Trynopolu albo w granicach: 
wielkiego Wiłna”. 

Zebranie Wileńskiego Oddziału 

Tow. Oświatowe-Kultoralnego 
im. St. Żeromskiego 

W dniu 6 bm. w lokalu Obozu Zjed- 

noczenia Narodowego w Wilnie odbyło 

się zebranie Oddziału Wileńskiego T-wa 

Oświatowo-Kulłuralnego im. Stefana Że- 

romskiego w sprawach związanych z pro- 

gramem prac oddziału na najbliższy okres. 

Zebranie zagaił wiceprezes Oddz'ału 

mgr. Antoni Minkiewicz, po czym głos za- 

brał przybyły z Warszawy sekretarz gene- 

ralny Zarządu Głównego red. Lucjan Woy 

narowski, który w dłuższym przemówieniu 

dał wytyczne organizacyjne i programowe 

dla dalszej działalności miejscowego Od- 

działu. 
Po przemówieniu wywiązała się dysku- 

sja, w wyniku której postanowiono przy- 

słąpić do organizacji ogrodnictwa społecz 

nego, kursów przysposobienia zawodowe- 

go oraz kursów dla działaczów robotn- 

czych. 

Masowe rewizje 
u przemytników 

W ciągu ostatnich dni na terenie Wilna 

przeprowadzono liczne rewizje w miszka+ 

niach przemytników. 

Funkcjonariusz kontroli skarbowe! ujaw 

niły przy zaułku Lidzkim zakonspirowane 

tajne fabryczni papierosów z przemyca- 

nego tytoniu oraz w mieszkaniu Beli Fel- 

manowej (Lidzki 5) skład sacharyny. (c) 

Nożownictwo 
Na ul. Wielkiej został napadnięty I u- 

godzony nożem w ramię niejaki P. Wołk 
(Subocz 5). 

Rannym zajęło się pogotowie. Nożow 
nicy zbiegli. (<) 

WŚRÓD PISM 
— „Przegląd Arfystyczny”. W świeżo 

wydanym n-rze 1—2 „Przeglądu Artystycz 

nego” redakcja zawiadamia na wstępie o 

utworzeniu oddziału w Wiedniu, gdzie 
że pi ający do Austrii polscy ar- 

fyści mogą znaleźć pomoc i opiekę, po 
czym następują artykuły: E. Winklera „Ży- 
cie arłystyczne Wiednia”, W. Zdzitowic- 
kiego „Rozmowy z gwiazdami”, K. Arskie 
go „Sprawy i sprawki Opery Warszaw- 
skiej”, odpowiedzi prof. J. Hoppena i E. 
Geperła na ankietę „Czy istnieje polska 
narodowa sztuka plastyczna”, A. Kurpskie- 
go „Z salonu dorocznego w Zachęcie”, 
A. Bukowińskiego „Z estrad koncerło- | 
wych” ł omówienia działalności teatrów 
warszawskich, poznańskich, krakowskich I. 
wileńskich. W dziale ilustracyjnym widzi.! 
my dobre reprodukcje z obrazów i rzeźb 
oraz liczne podobizny artystek i arłystówe 

—
 ч
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    Są także kupony ulgowe do tealrėw,



„Chcemy silnej floty” 
Liga Morska i Kolonialna stawia 

sobie za zadanie dozbrojenie Polski 
na morzu, po przez zbiórki na Fun- 
dusz Obrony Morskiej. Jako pierw- 
szy etap w tej pracy wybudowała ok- 
ięt podwodny R. P. „Orzeł*. W dal- 
szym ciągu kontynuując swe zamie- 
rzenia uznano za słuszne budowanie 
małych jednostek floty wojennej, któ 
reby mimo stosunkowo nie wielkich 
nakładów, posiadały dużą wartość 
bojową. Jednostką taką jest ścigacz. 
Sposoby akcji ścigaczy są różne bo 
pd obrony wybrzeży, atakowania i za 
zadzki wielkich okrętów „wojennych, 
i niszczenia łodzi podwodnych, aż do 
niespodzianych napadów na porty nie 
przyjacielskie. Pomocną w tym jest 
mała sylwetka, duża szybkość i zwrot 
ność. Ścigacz to mały okręcik, kuter 
o drewnianym kadłubie, którego wy- 
porność wynosi przeciętnie około 20 
ton; zaopatrzony w bardzo silne mo- 
tory, pozwalające przy lekkości kad- 
łuba na rozwijanie b. dużej szybkości, 
bo do 50 węzłów t. zn. około 90 km. 
na godzinę. 

Zasięg pływania waha się w grani 
cach od 80 do 120 mil morsk. tj. oko- 
ło 200 km. 

Uzbrojenia stanowią zwykłe wy- 
Putnie torpedowe w liczbie 1—2, a- 
paraty do wyrzucania granatów głę- 
binowych, stosowanych przy niszcze- 
niu łodzi podwodnych, 2 karabiny 
maszynowe, lub działko i karabin ma 
szynowy. Poza tym posiadają apara- 
ty podsłuchowe do śledzenia łodzi 
podwodnych, radiostację, przyrządy 
do wytwarzania zasłony dymnej, apa 
raturę sygnalizacyjną itp. Liczba za. 

    

łogi wynosi od 5—8 ludzi w zależno- 
ści od wielkości. Koszt wynosi około 
600.000 zł. 

Analizując zadania bojowe ściga- 
czy, należy podkreślić doniosłą rolę 
jaką odgrywają one przewe wszyst- 
kim w obronie wybrzeży. Zaletą ich 
jest nie siła ognia, bo tu ustępują wiel 
kim jednostkom, lecz wielka szyb- 
kość i zwrotność, a więc cechy, któ- 
rymi przewyższają nawet wartość wo 
dnopłatowców. W złych warunkach 
atmosferycznych, we mgle i ciemno- 
Ściach, kiedy pływanie przy brzegu 
jest wielką trudnością, a loty zwiado- 
wcze hydroplanów — jałowe, wystę- 
pują ścigacze do akcji. 

Dzięki małemu zanurzeniu, lawi- 
rują swobodnie w ciemnościach 
wśród mielizn i ze zgaszonymi świat- 
łami, ściszonym motorem, podchodzą 
do dużych okrętów by z małej odle- 
głości razić torpedą. Działają zawsze 
z zasadzki, ale gdy zostaną odkryte 
nie uciekają, lecz krążą dokoła ofia- 
ry, bo szybkość, zwrotność i mała syl 
wetka ochronią je przed porażką. 

Dla łodzi podwodnych są postra- 
chem, bo działając najmniej we trój- 
kę a posiadając aparaty podsłucho- 
we, określają położenie łodzi i szybko 
dążą na określone miejsce, by grana- 
tami głębinowymi osiągnąć upragnio 
ny efekt, plamy oliwy na powierzchni 
— znak nieomylny skuteczności wy- 
buchów granatów. 

Również w ataku na porty nieprzy 
jacielskie, działając w dużej liczbie, 
odznaczają się wielką skutecznością. 

Historia wojny światowej potwier 
dza wartość bojową ścigaczy i tak, je- 

Kurjer Sportowy 

Marsz narciarski Zułów — Wilno 
odbędzie się bez względu na pogodę 

Mamy niby zimę, ale z tym śnie- 
giem to jakoś nie jest bardzo wyraź- 
nie. Na polach i w lasach to jeszcze 
jakoś można jeździć z biedy, ale pod 
miastem świecą już coraz większe ły- 
siny, a w samym Wilnie znikły pra- 
wie zupełnie dorożkarskie sanki. 

Zima jest, ale nastroju zimowego 
nie ma. Ostatnie dni stycznia minęły 
pod znakiem odwilży. Luty rozpoczął 
się również zapowiedzią zbliżającej 
się wiosny, a narciarze w dalszym 
ciągu myślą o marszu narciarskim z 
Zułowa do Wilna. Patrole regionalne 
mają o wiele lepsze warunki techni- 
czne od narciarzy klubów wileńskich. 

Termin marszu zbliża się. Za trzy 
tygodnie w Zułowie będzie gwarno. 
Marsz odbędzie się bez względu na 
pogodę. W związku z tym przy dzi- 
siejszym stanie pogody nasuwa się 
szereg uwag technicznych i rad dla 
narciarzy. Bardzo możliwe, że marsz 
będzie musiał odbyć się w struprocen 
towym tego słowa znaczeniu, to zna- 
czy, że patrole będą musiały masze- 
rować zamiast jechać na nartach. 

Marsz z nartami na ramionach i 
jeszcze z karabinem i plecakiem wy- 
magać będzie od zawodników specjal 
nego przygotowania. Radzę więc wszy 
stkim kierownikom zgłoszonych pa- 
troli na wszelki wypadek o tym pa- 
miętać, bo inaczej biedni będą ci 
wszyscy zawodnicy, którzy nigdy nie 
gźwigali na ramionach nart. 

Jeżeli nie dopiszą warunki atmos- 
feryczne i rzeczywiście nie będzie do- 
statecznej ilości śniegu, warto jedno- 
cześnie pomyśleć o doborze bardziej 
o%powiedniego obuwia do marszu. 

Nie ulega wątpliwości, że wszyscy 
życzą naszym narciarzom jak najpię 
kniejszej zimy i jak najlepszych wa- 
runków śnieżnych, ale nie zapowia- 
da się jakoś na to, żeby życzenia te 
spełniły się. 

Przejdźmy do rzeczy weselszych. 
mame " ad 

  

Tegoroczny marsz „zułowski* zgro- 
madzi na starcie około 600 zawodni- 
ków z całej Polski. Przeważać oczy- 
wiście będą narciarze z okręgów ni- 
zinnych. W roku zeszłym w grupie re 
gionalnej wyróżniły się patrole z Bra 
sławia, Święcian i Trok. W tym roku 
rewelacyjnie zapowiada się jakoby 
patrol Związku Strzeleckiego z Oran. 
W każdym bądź razie prowincja na- 
sza zaczęła podciągać się i za kilka 
lat reprezentować będzie wysoki po- 
ziom sportowy. Narciarze prowincjo- 
nalni zwrócić powinni uwagę przede 
wszystkim na bardziej odpowiedni 
dobór sprzętu narciarskiego i nabrać 
umiejętności smarowania. 

Jeżeli wspomnieliśmy o sprzęcie, 
to dlatego, że jest jeszcze czas, żeby 
kijki, wiązania, czy nawet narty zo- 
stały zamienione na lżejsze i mocniej 
sze. 

Pod względem sprzętu sportowego 
narciarze prowincjonalni dotychczas 
nie wykazywali jakoś większego za- 
ciekawienia, a przecież pod wzglę- 
dem technicznym zachodzi w narciar 
stwie coraz więcej udoskonaleń. War 
to z nich korzystać, bo nawet mały ja 
kiś, zdawałoby się, szczegół w wiąza- 
nisch narciarskich, czy też w kij- 
kach ułatwia pokonywanie przestrze 
ni. Narciarz mniej się męczy. Idzie 
prędzej do celu, odnosząc zwycięstwo. 

Radzę więc wszystkim kierowni- 
Kom patroli regionalnych,  zgłoszo- 
nych do marszu, nawiązać bliższą łą 
czność z fachowcami, za których u- 
ważani są instruktorzy Polskiego Zw. 
Narciarskiego, a ci udzielić będą mo- 
gli bezinteresownie szeregu cennych 
wskazówek i praktycznych rad. 

Narciarstwo jest sportem skompli- 
Kowanym. Chcąc zwyciężać, trzeba 
być zawsze w kursie rzeczy i oriento- 
wać się dobrze w sytuacji, powiedział 
bym orientować się nawet w branży 
przemysłu sportowego. J. N. 

TNT 
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dyny zatopiony przez torpedę nad- 
pancernik austriacki „Szent Istwant* 
w 1918 roku na wodach Adriatyku, 
zginął od strzału małego ścigacza wło 
skiego, dalej znane są reidy flotylli 
ścigaczy angielskich na porty we Flan 
drii i Kronsztad, lub napady włos- 
kich ścigaczy na porty w Pola i Tri- 
eście. Przykładów stwierdzających 
dużą wartość bojową ścigaczy angiel 
skich jest wiele. 

Reasumując to wszystko, należy 
stwierdzić, że słuszną jest inicjatywa 
LMK bo w naszych warunkach silna 
flotylla ścigaczy to jeszcze jeden ba- 
stion obrony naszego wybrzeża. 

* * * 

Zebranie organizacyjne Wojewó- 
dzkiego Obywatelskiego Komitetu, 
nad którym protektorat objął p. wo- 
jewoda L. Bociański, w sprawie bu- 
dowy ścigacza dla Polskiej Floty Wo- 
jennej odbędzie się 10 lutego o godz. 
19 w sali konferencyjnej Urzędu Wo-   jewódzkiego w Wilnie. 
"PROROK TREO ZECY ZOP ZY CT CZCE TD 

_ Losowanie zawodów o puchar Davisa 
Polska walczy w pier 

W Waszyngtonie odbyło się losowanie za 

wcdów o puhar Davisa. Losowania dokonał 

stkretarz stanu spraw zagranicznych Ame- 

ryki Cordell Hull. Ogółem do rozgrywek 

zgłosiło się 25 państw, z tego 21 w strefie 

europejskiej, a 4 w strefie amerykańskiej. 

Walczyć mają w strefie europejskiej Niemcy, 

kelgia, Dania, Francja, Anglia, Grecja, Ho- 

landia, Węgry, Irlandia, Indie, Włochy, Mo- 

naco, Nowa Zelandia, Norwegia, Polsku, Au- 

stria, Rumunia, Szwecja, Szwajcaria, Cze- 

chosłowacja i Jugosławia, w strefie amery- 

kańskiej — Australia, Kanada, Meksyk i Ja 

ponia. 

Losowanie dało następujące vyryki: 

W pierwszej rundzie walczyć będą Fran- 

cja z Holandią, Polska z Dania, Ir'zndia z » 

Włochami, Czechosłowacja z Jugos'awią i 

Anglia z Rumunią. 

W drugiej rundzie mają wa.szyć cd gó- 

wszej rundzie z Danią 
Nową Zelandią, Monaco ze zwyc:szcą mera 

Francja—Holandia, zwycięzca meczu Polska 

—Dania ze zwycięzcą meczu Irlandia—Wło- 

chy, zwycięzca meczu Czechosł 'watja—Ju- 

gosławia ze zwycięzcą meczu Anglia—Rumu- 

nia, dalej Szwecja z Szwajcarią, Crecja z 

Pelgią i Austci? z Indismi. 

W strefie pinerykańsk:ej Japonia walczy 

z Kanadą a Meksyk z Australią. 

Pierwsza runda musi być rozegrana do 

16 maja rb., druga runda do 22 maja, trzecła 

runda do 31 maja, półfinały mają się odbyć 

w dniach od 22 do 24 lipca. Finał strefy 

europejskiej w dniach od 29 do 31 lipca, mię 

dzystrefowy finał odbędzie się w końcu sier 

pnia, wreszcie decydująca walka o puchar 

pomiędzy zwycięzcą spotkań międzysrefo- 

wych a posiadaczem pucharu  —Avaeryką 

odbędzie się w Ameryce w dniach od 3 do   ry do dołu: Niemcy z Norwegią, Węgry z września. 

  

Fragment z zimowych zawodów pływacki 

  

ch o mistrzostwo Śląska w Siemianowicach 

K. 0. P. maszeruje do Wilna 
Wczoraj rozpoczął — się raid 

od granicy wschodniej przez Iwieniec — 
Bohdanów — Oszmianę do Wilna. Trasa 
raidu wynosi 170 km. W raidzie udział 
biorą oficerowie i podoficerowie KOP. 

Uczestnicy raidu do Wilna przybędą 

prawdopodobnie 10 lutego w godzinach 
popołudniowych. 11 lutego nasłąp: zło- 

żenie przez uczestników marszu wieńca 

Mistrzostwa na 
W przyszłym tygodniu w Zakopanem, 

niemal zaraz po mistrzostwach narciarskich 
Polski, odbędzie się koncentracja wszyst- 

kich czołowych narciarzy zrzeszonych w 
organizacjach przysposob. wojsk. Wilno 
najliczniej reprezentowane będzie przez 
Poczlowe PW i przez Kolejowe PW, Pro. 

Strzelec szk 
W Wilnie przy ul, Młynowej skoszaro- 

wani zostali narciarze Zw. Strzel., którzy 
przyjechali do Wilna na kurs instruktorski. 
Kurs otwarły został przez komendanta 
Pitłnera. Komendantem kursu jest por. Fe- 

liks Jaguczański. W charakterze instrukto- 
ra zaangażowany został Mieczysław Star. 

kiewicz. 
Kurs liczy 45 uczestników. Są to narcia 

rze z całego ferenu wojew. wileńskiego, 
Wszyscy oni zgłoszeni zostali do marszu 
narciarskiego Zułów — Wilno. Strzelcy 
startować będą w grupie patroli regional- 
nych. 

W dniu zakończenia przeprowadzony 
zostanie egzamin na pomocników insiruk- 

na Rossie. W uroczystości tej udział wez- 
mą przedstawiciele dładz wojskowych i 
cywilnych. 

Warło nadmienić, że raid ten odbywa 
się rok rocznie. Przyczynia się on w dużej 
mierze do zwiększenia popularności spor 
tu narciarskiego na prowincji. podobnych 

raidów powinno być u nas jak najwięcej. 

rciarskie P. W. 
gram zawodów przewiduje konkurencje 
pań i panów w biegach zjazdowych, szta- 
fetach, biegach patrolowych i indyw dual- 
nych. Gwoździem programu będzie kon- 
kurs skoków. ) a. 

Większość narciarzy naszych znaiduje 

się już w Zakopanem. 

oli narciarzy 
Grabowiecki, prof. Pietkiewicz i red. Nie- 

ciecki, Wszyscy uczestnicy kursu, prócz 

ćwiczeń praktycznych, przechodzą rów- 
nież teorię jazdy na nartach. 

Ćwiczenia bokserskie w AZS. 

Sekcja bokserska A. Z. S. w Wilnie wzna 

wia ćwiczenia bokserskie dla członków AZS, 

pragnących uprawiać boks dla zdrowia с- 

raz dja sportu. Ćwiczenia będą się odby 

wały w sali A. Z. Ś. przy ul. Ś-to Jańskiej, 

pod kierownictwem instruktora w ponie- 

działki i czwartki od godz. 18,30 do 20. 

Rozpoczęcie ćwiczeń dnia 10 lutego r. b.   torów. Eazamin przeporwadzać beda: 'nż. 

\ 

Zapisy w czasie ćwiczeń. а   

Nowy dyrektor Państwowego Urzędu Wychowania 
Fizycznego 

  

INowomianowany dyrektor Państwowego Urzędu Wychowania Fizycznego gen. Ka- 
zimierz Sawicki (na prawo) w towarzystwie dotychczasowego dyrektora 

Olszyny-Wilczyńskiego, który odszedł na inne słanawisko wojskowe. 
gen. 

Skład reprezentacji polskiej 

na mistrzostwa hokejowe 

świata 
Na hokejowe mistrzostwa świata, które 

się odbędą w Pradze w dniach od 11 do 22 

lutego rb. reprezentacja Polski wyjedzie naj 

prawdopodobniej w następującym składzie: 

Bramka — Stogowski (rez. Tarłowski). 

Obrona — Ludwiczak, Kasprzak. 

Pierwszy atak — Marchowczyk, Wolkow- 

ski, Kowalski. 

Drugi atak — Król, Zieliński, Burda. 

Rezerwowymi będą: Uzroń, Przedpełski, 

Andrzejewski i Michalski. 

"Pierwsza próba sił jugosło- 

wiańskich piłkarzy 

Jugosławia, nasz najbliższy Peek 

w walkach o piłkarskie mistrzostwo świata, 

przygotowuje się bardzo starannie sę me- 

chu z Polską Reprezentacja Jugosławii ro- 

zegra przed meczem szereg spotkań o Rak 

terze treningowym z wybitnymi drużynami 

zagranicznymi. Pierwszy taki męcz rozegra- 

n7 został w Zagrzebiu pomiędzy = prezenta: 

cja Jugosławii a znaną węgierską lružyną 

zawodową Kispest. Zawody zakończyły się 

wynikiem nierezstrzygniętym 3 :3. Do przer 

wy prowadzili Węgrzy 2:1. 

Braddock podobno wycc- 

fuje się z ringu 

Z Ameryki donoszą, że b. mistrz świata 

Braddock po swoim niespodziewanym zwy- 

cięstwie nad Anglikiem Tommy Farrom ma 

się wycofać z czynnego życia sportowego. 

Mecz rewanżowy z Farrem, projektowany na 

i kwielnia ma być odwołany, natomiast 11 

marca Faff ma-walczyć w Nowym Jorku z 

Max Baerem. 

Wiadomości o w, R 

z czynnego życia sportowego b szedł po WY. 

cięstwie nad Farrem była dużą niespodzian- 

ką dla amerykańskiego świata SPORONEFO: 

że jest to jeden z tricków 

ycofaniu się Braddocka 

Możliwie zresztą, 3 

teklamowych amerykańskich menażerów. 

Dragosz Woda odzyskał 

tytuł mistrza Rumunii 

Jak już donosiliśmy, na mistrzostwach 

hckejowych Rumunii tytuł mistrza zdobył 

klub czerniowiecki Dragosz Voda ze wzglę-. 

du na wycofanie się bukaresztaūskiego Te- 

lephon Clubu. Związek hokejowy początko- 

wo odebrał klubowi czerniowieckiemu mi-, 

strzostwo gdyž zawody odbywaly się w nie- 

normalnych warunkach. Naskutek odwoła-, 

niu się klubu czerniowieckiego, związek ho-- 

kejowy zrewidował swą uchwałę i przyznał 

ostatecznie klubowi Dragosz Voda mistrzo- 

stwo Rumunii. 

ł Г 

Pierwszy mecz amerykańskich 
hokeistów w Europie 

Reprezentacja hokejowa Ameryki przy- 

jechała już do Europy i rozegrała pierwszy 
mecz w Paryżu z reprezentacją Francji. A- 

merykanie wygrali z trudem nieznacznie 2:1 

(l:i, 0:0, 1:0). Amerykanie zawiedli, ich dru- 

żyna zaprezentowała się słabo, nie wykazu- 

jąc tych walorów, jakich się od niej spo- 

dziewano. 

Dwa dalsze zwycięstwa 
kanadyjskich hokeistów 

W Pradze Czeskiej wobec 8,000 widzów 

rozegrany został międzypaństwowy mecz ho 

kejowy Czechosłowacja — Kanada. Zwycię-, 

żyli Kanadyjczycy nieznacznie 1:0, zdobywa- 

jąc decydującą bramkę w drugiej fazie gry. 

* * * e 

W Monachium rozegrany został mecz ho 

kejowy pomiędzy kanadyjską drużyną Sud- 

bury Wolves a kombinowaną drużyną nie- 

mieckich kanadyjczyków. Zwycięstwo odnie 

Śl goście zdecydowanie 4:0 (2:0, 0:0. 2:0). 

i 
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Pies (owaizysz 
Kłopotów jest bardzo dużo, a zaczy 

1ają się już wtedy, kiedy zdecydujemy się 
wreszcie na wyszukanie sobie czworonoż- 

nego przyjaciela. Zagadnienie rasy urasta 
nagle do jakiejś fantastycznej góry prze- 
szkód, przez którą, jak się zdaje, nigdy 
= nie przebrnie do wymarzonego ide- 
Blu, ' 

A więc może jamnik, pocieszne, wier- 
ne i zazdrosne stworzenie na krzywych 
łapach? Mały, pełen temperamentu s'róż 
mieszkania. Otóż ю — mały, za mały. 
A więc może dog, olbrzymie psisko, wzbu 
dzające szacunek swoim wyglądem. Ale 
mówią, że dogi to głupiutkie stworzenia, 
h ciotka Karola dowodzi, że jesł to pies 
snobów, zwariowanych damulek, które za 
wszelką cenę chcą zwrócić na siebie uwa 
gę, no i poza tym lepiej już trzymać w 
mieszkaniu krowę, bo jeżeli chodzi o „za- 
pach”, ło na jedno wyjdzie, 

Spróbujcie pomówić o zaletach psich 
"as z właścicielem owczarka niemieckie- 

go, zwanego u nas popularnie (pieskie 
właściciel) „wilkiem”, może dlatego, że 
Przypomina swoim wyglądem wilka. Bę- 
dzie dowodził słusznie, że owczarek pod 
względem inteligencji przerasta o całe 
niebo prawie wszystkie inne rasy. Posły: 
szycie niezliczoną ilość opowiadań o wier 
ności, zmyślności i czujności łego nieoce- 
nionego towarzysza człowieka. 
Właściciel i entuzjasta dobermanów znaj 

dzie w tym przerasowanym dziś „produk- 
cie” hodowli niemieckiej moc zalet, które 
aa go na czoło listy, ubiegających 

E sat względy. Właściciel owczar- 
podhalańskiego, |ansowanego dziś u 

nas arystokraty polskich „kundlėw“ (bc 
do niedawna nie zwracano na niego uwa- 
Si), zagra na waszym patriotyzmie: „pol- 
ski pies w polskim domu”. Ч 

Niewątpliwie wybór jest trudny. Tym- 
bardzie: trudny, że rozporządzenia admi- 
nistracyjne, normujące życie psie w obrę- 
bie miasła, stworzyły dla psów rasowych 
życie nie do zniesienia. Mowa oczywiście 
© ostainim rozporządzeniu wileńskich 
władz administracyjnych. Dla psów raso- 
wych, doglądanych troskliwie przez właś 

cicieli, wymagany jesł smycz i kaganiec, 
Odebrano więc nawet możność obrony 
Przed napadami psów, wałęsających się 
Po ulicy bez dozoru. Zarządzenie jest 
umotywowane fym, że zaobserwowano na 
pRedmieściach w. paru wypadkach wściek 
ae a skich, Pozostanie jed- 

go ostrze ch ban Būna a WB, arządzenia nie zwróciłc się 
amdomiych. rzędzie w kierunku psów 

kim Na a 1ałomiast przede wszyst- 
I w kagańce Psy rasowe, które 
ы Ь“ад”і’!'_ właścicieli były izolowane 

A ma e podejrzanych kundli. 
lei? Jeżeli Chada rasa ma najwięcej za- 
wego, zdoln 30 wybór psa użyłko- 
а „Tego pojąć wszystkie mądroś- 
 wpajane np. w szkole psó licyj- nych, = ы * psów po 1су}: 

Alojzy Grigas, lobre wskazówki daje 
Jzy Grimm, kierownik referatu 3 służbowych w Komendzie Głównej s S 

w „książce swej „Pies towarzysz”. A 
świeżo wyszła z druku. Do ciężkiej służby 
policyjnej używa się obecnie psów 8 Fak 

Na pierwszym miejscu kroczy WEZ 

zek alzacki, jak dotychczas bezkonkuren- 
ZY w służbie u człowieka. Rywalem 
ego jest airedaleferrier, pochodzenia an- 
gielskiego, czarny lub ciemnobrązawy, wy 
soki na 60 cm. Wadą tej rasy jest zbył 
częste występowanie  tchórzliwych oka- 
zów. Wbrew panującej opinii o. słabych 
zaletach „umysłu” boksera, jest on sła- 
Wiany w szeregu psów pojętnych i cen- 
nych, szczególnie jako wyszkolony obroń- 
ca. Doberman jest czwarłym z kolei na 
liści RER 
= P "żyłkowych.  Natomiast ko-   

mandor — owczarek węgierski, spokrew- 
niony z naszym owczarkiem podhalańs- 
kim, choć używany w służbie policyjnej, 
ło iednak należy do psów trudnych w szko 
leniu. Polski owczarek podhalański zaczy- 
na dopiero zdawać egzamin na psa użyt- 
kowego Jak wszystko wskazuje, zda go 
na dobrze, -Wreszcie-- neleży wymienić 
rotwellera, pochodzenia . niemieckiego, 
psa flegmatyka, u nas prawie nieznanego, 
bouviera — psa belgijskiego, słanowią- 
cego odmianę brodacza olbrzyma, psa 
niemieckiego, który zamyka listę psów 
użytkowych,» 

Po wyborze rasy następują dalsze kło- 
poły. Karmienie. Odzwyczajanie od „bru- 
dów”, Mówi się, że nie ma psa „głupie- 
go' 'pod fym względem, jeżeli nie od- 
zwierciadla stanu umysłowego swego wia 
ściciela. Czystość nie jest wprawdzie psu 
wrodzona, ale można go bardzo łatwo 
jej nauczuć, jeżeli zabierzemy się do tego   

właściwie. Skutki zaś tresury nieodpowied 
niej mogą być fatalne, Naprzykład pewien 
właściciel owczarka młodego „przyłapaw- 
szy psa na brudzeniu w pokoju, bił go, 
włykał mu nos w nieczysłości i wyrzucał 
przez okno. Mądry pies zrozumiał swego 
pana doskonale. Pewnego dnia w iego 

obecności nabrudził na środku pokoju, 
wetknął nos i wyskoczył przez zamknięte 

okno, wybfjając szybę. 

Podręcznik szkolenia psa Al. Grimma 
podaje szczegółowe wskazówki, dotyczą- 
ce pielęgnacji, wychowywania i szkolenia 

psa towarzysza, 

Na 'żakończenie jednak tych uwag па 
marginesie podręcznika, poświęconego 
przede wszystkim psu rasowemu, trzeba 

dodać , że równie wiernym, przywiąza- 
nym i niegłupim towarzyszem człowieka 
może być i zwykły nierasowy „kundel”, 
pogardzany przez kundlogów. (w) 
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Obywatelski czyn młodzieży w Mołodecznie 
Samorząd Uczniowski Gimnazjum Pań- 

stwowego im. T. Zana w Mołodecznie ce- 
lem uczczenia imienin Pana Prezydenta 
Rzeczypospolitej ufundował 8 bibliote- 

czek «wędrownych i przekazał je w dniu 
1.11 br. jednoklasowym szkołom powszech 
nym na terenie powiatu. 

Z iniciatywy O. Z. M. 
powstanie w Krzywiczach spółdzielnia 

4 lutego 1938 r. odbyło się w Krzywi- 

czach zebranie Rady Oddziałowej O. Z. N 

w którym wzięli udział przewodniczący 

wszystkich zespołów z terenu gminy. Na ze- 

braniu omawiane były sprawy zorganizowa- 

nia zbytu produktów wiejskich, rażożenia 

spółdzielni handlowej w Krzywiczach, oraz 

nawiązanie ścisłej współpracy z radami gro- 

madzkimi. 
W związku z tym, że z inicjatywy Od- 

działu OZN już powstało ki:ka chrześcijań- 

skich sklepików wiejskich — postanowiono 

przystąpić do zbierania funduszów w celu 

uruchomienia w Krzywiczach spółdzielni, 

Wileńska Stawiskiada 
Sprytne machinacje zbiegłego kierownika agencji poc 
sylwetka defraudanta — Jak 

Afera zbiegłego kierownika agencji 

pocztowej w Wielkorycie wywołała nie 

fylko w Wilnie i Brześciu, lecz niemal w 

całej Polsce duże zainteresowanie. W fo- 

ku dochodzenia wychodzą nowe szcze- 

góły, które nadają defraudacji w Wielko- 

rycie coraz bardziej sensacyjny charakte! 

niepowszedniej afery hochsztaplerskiej, 

zakrojonej na miarę europejską, stawiając 

Zacnego niemal w jednym rzędzie z fa- 
kimi „gwiazdorami”* oszustów, jak Stawi- 

ski, Barmat, Kreuger itd. 

KIM JEST BOHATER NADUŻYĆ? 

O Janie Zacnym, niezacnym bohaterze 
malwersacyj w Wielkorycie, których osta: 
łeczna wysokość jak dotychczas nie zo: 
stała ustalona, dowiadujemy się następują 
cych szczegółów: ‚ 

Jeśli odnieść się z zaufaniem do doku- 
mentów, które znajdują się w aktach biura 
personalnego Dyrekcji Okręgowej Poczt I 

Telegraiów w Wilnie, co do których po. 

wstaly -obecnie poszlaki, że są sfałszowa- 
ne, Jan Zacny pochodzi z Wadowic, uro- 
dził się w roku 1896. Ukończył szkołę 
średnią w Wadowicach i ma maturę, wy- |   

ztowej w Wielkorycie — Zagadkowa 

Zacny „nabył* w Banku Bunimowicza papiery wartościowe 

na 10 tysięcy zł. 

daną przez tamiejsze gimnazjum. Ponadto 

posiada on wykształcenie buchalteryjne. 

Przedstawił dokumenta, które stwierdzały, 

łe był również działaczem niepodległoś- 

clowym. Autentyczność tych wszystkich 
dokumentów zostanie sprawdzona, zacho- 
dzi bowiem uzasadnione przypuszczenie, 
łe zostały one przez niego sfałszowane 

|, że nazwisko Zacnego nie jest prawdzi- 

wym. 

„WILEŃSKI STAWISKI” PLANOWAŁ 

PRZYWŁASZCZYĆ ZNACZNIE 

WIĘKSZĄ SUMĘ. 

Cały szereg okoliczności przemawia 

za tym, że defraudant z Wielkoryty nie 

zamierzał poprzestać na przywłaszczonej 

sumie, lecz planował znacznie większą 

defraudację. Obawiał się jednak, że zosta 
nie zdemaskowany. Szereg banków we 

Lwowie I Poznaniu zaczęło domagać się 
rychlejszego nadesłania przekazów pie- 

niężnych I Zacny nie dokończył „swojej 

roboty”. W nocy z 2 na 3 bm. opuścił 
agencję pocztową w_Wielkorycie, niszcząc 
przed fym przewody telefoniczne. 4 bm. 
telefon I telegraf agencji pocztowej w 

Czar zimy japońskiej 

    

Fragment pięknego zimowego krajobrazu japońskiego. Również Japonki rozko- 

szują się popularnymi u nas sportami zimowymi, 
  

=>2N_MOENRE 

  

Wielkorycie nie odezwał się. W ten spo- 
sób defraudacja Jana Zacnego została u- 

Jawniona. 

MACHINACJE Z BANKAMI. 

Dalsze szczegóły sprawy, którą zalnte- 
resowało się już Ministerstwo Poczt I Te- 
legrafów, zadają kłam powziętemu na ra- 
zie przypuszczeniu, że Jan Zacny posiadał 

'w Wilnie I Innych miastach wspólników, 
którym nadawał z Wielkoryty fikcyjne ple- 
niężne przekazy telegraficzne. Sprytny 
hochsztapler miał nie korzystać z pomocy 
osób trzecich I całą sumę przywłaszczył 
sam. ż 

Pieniądze do skromnej agencji pocz- 
fowej ściągał najrozmaitszymi sposobami, 

które wystawiają dobre świadectwo jego 
zmysłowi kombinacyjnemu. 

Najlepiej Ilusfruje to tranzakcja z Ban- 

kiem Bunimowicza, która przyniosła mu 
za jednym zamachem 10.000 złotych. 

JAK JAN ZACNY „ZAKUPIŁ" W BANKU 

BUNIMOWICZA W WILNIE 10.000. ZŁ. 

Ма КПКа dni przed ujawnieniem defrau 
dacji Bank Bunimowicza w Wilnie ofrzy- 
mał od fikcyjnej osoby w Wielkorycie za- 
mówienie na papiery warłościowe na 

| 10.000 zł. Jednocześnie z zamówieniem 
nadszedł do Banku Bunimowicza codzien- 
ny wykaz centrali PKO w Warszawie, w 
kfórym figurowała suma 9.400 zł, wpła- 
<ona do kasy PKO w agencji pocztowej 
w Wielkorycie dla Banku Bunimowicza. 

Z kolei Bank Bunimowicza przekazał 
do Wiekoryty papiery wartościowe na 
10.000 zł za zaliczeniem. Jan Zacny doko- 
nał ponownie fikcyjnej wpłaty 600 zł I za 
jednym zamachem wszedł w posiadanie 
10.000 zł. 

Podobnych „franzakcyj” dopuścił się 
on również z Innymi bankami we Lwowie, 
Poznaniu I Warszawie. Gdy banki Iwow- 
skie i poznańskie zaczęły się domagać 
szybszego przekazania gotówki — Jan 
Zacny zbiegł. 

ŚLEDZTWO I POŚCIG. 

Prócz śledczej komisji Okręgowej Dy- 
tekcji Poczf | Telegrafów w Wilnie, która 
urzęduje obecnie w Brześciu n-b. I gdzie 
pozostanie przez dłuższy okres czasu —   

któraby spełniała rolę hurtowni zaopatrują: 

cej sklepiki w towary, a równocześnie prze- 

prowadzałaby skup niektórych artykułów 

miejskich. Akcję propagandy spółdzielni, 0- 

raz zbieranie udziałów powierzono przewod- 

niczącym zespołów na terenie ich gromad. 

W celu nawiązania bliższego kontaktu z 

radami gromadzkimi członkowie Rady Od- 

działu OZN wezmą udział we wszystkich ze- 

braniach gromadzkich, które odbędą się w 

najbliższym czasie. 

  

Szczurza wojna 
Są [udzie wrażliwi na... szczury. Widzia- 

łem jedną panią, która na widok szarego 

stworzonka wskoczyła na stół i narobiła ta- 

kiego hałasu, że zdawało się, iż nie szczur, 

lesz banda uzbrojonych opryszków ukazała 

się w pokoju. A takich „czułych* na szczury 

jest nie mało. Nic więc dziwnego, że wiado- 

mość, która ukazała się o rojowiskach szczu 

rów w starych kanałach pod Cielętnikiem, 

szczególnie wśród płci pięknej naszego mia- 

sta wywołała zrozumiałe poruszenie. 

Opowiadano mi, jako fakt autentyczny, 

że pewna niewiasta, która omówiła się z 

przyjacielem na rendez vous w Cielętniku, 

po przeczytaniu wiadomości, nie zgłosiła się 

na randkę w obawie... przed szczurami. 

Co prawda pewne pismo wileńskie w spo 

sób nieco żartobliwy usiłowało wczoraj „uś- 

pić* opinię publiczną przed szczurzym „nie- 

bezpieczeństwem”. Niestety, zdementowało sa 

mie siebie w końcowej części notatki, przy- 

znając, że na posiedzeniu Zarządu Miejskie- 

gc sprawa ta została poruszona, że szczury 

faktycznie gnieżdżą się w kanałach i że wła 

dze sanitarne miejskie mają się tym zająć. 

A więc ta sama wiadomość, tylko nieco 

później podana i w innym sensie. 

To też mający paniczny strach przed 

szczurami ani na jotę nie uspokoili się. 

Utrapienie mają również i woźni magis- 

haccy, gdyż znalazła się w Wilnie licznie 

reprezentowana branża „trucicieli szczu- 

row“ i oblega :aagistrat. Każdy z „trucicieli“ 

prcponuje magistratowi zbawienne środki 

na całkowite oczyszczenie starych kanałów 

od szczurzej „armii*. 

Słowem, szczury na razie spokojnie mno- 

żą się w kanałach pod Cielętnikiem, panie 

żyją w ciągłym strachu przed szczurzym nie- 

bczpieczeństwem, a woźni magistraccy... pro- 

wsadzą wojnę z trucicielami „pacukėw“... 

(es) 
ES AST TEST EESEDA 

BPopierajcie pierwusza w Kraju Śpól- 

dzielnię Śrzeciwgruźliczą w powiecie 
wileńsko-trockim 

sprawą zainteresowała się także prokura- 
fura wileńska, w której ręku zogniskowane = 

zostało dochodzenie. 

Policja przedsięwzięła wszystkie moż- 

liwe kroki celem ujęcia oszusta, zachodzi - 

bowiem przypuszczenie, że zacny nie zdo 
łał zbiec za granicę i ukrywa się na tere- 
nie Ziem Północno-Wschodnich. 

Zrodziła się nawet myśl, że zagranicz- 

ny paszpori, który oszust sobie zrobił, 
miał na celu tylko zmylenie czujności po- 
ścigu. 

Dalsze szczegóły „wileńskiej stawiskia- 
dy” podamy w najbliższych numerach. (c) 

stojącą na tym stole, przewodniczka rzekła: 

ządzaliśmy sobie taką „dłu : „długo- jej przechodzącą w burzę, owację”, iż mógłb. J Pozazdrościć sam Stalin. . ER Byliśmy już bardzo zmęczeni oglądaniem prze- , pychu reprezentacyj k. z nych i ё się zatrzymała: yJ pokoi, gdy przewodniczka 

— A teraz — rzekła — wchodzi 
watnych Katarzyny IL. 

2 Przepraszam — odezwalem się — a gdzież są 
oje > Sano Elžbiety? 

ch nie ma i nigdy nie było — odezwała się 

my do pokoi pry- 

pok. 

Przewodnie> : 

gdyž sa — Gabinetu swego Elžbieta nie miala, 

faworytom, ie sprawy państwowe powierzała swym Bo. STS * nież, gdyż, pamiętny, z olej nie posiadała rów. 
ad . [Ё:е‘іашс jak zaaresztowala swoją po- 

akių “ W jej własnej sypialni, każdą noc OB Re „Pokoju, Każdorazowe miejsce jej s, Įwiekszą tajemnicą państwową ów- 

W gabinecie Katarzyny trafiliśmy do całkiem odmiennego świata. Miast zagmatwanych i Przełado 
nego barokka — spokój, 

odrazu jakby 

niespokojnych, 
wanych ornamentów póź- 

jasność i wyszukana prosto-   

25) ta stylu klasycznego. Widać było odrazu, iż jest to po- | 

kój kobiety, Ściany pokryte były lustrami, poprzedzie- 

lanymi przepięknymi kolumienkami. A jednak nie one 
stwarzały dominujący nastrój tego pokoju. Domino- 

wało w nim: białe, Jak cacko ładne stosunkowo nie- 

duże biurko damskie ! leżące. na nim książki w skó- 

rzanej oprawie. Były to dzieła encyklopedystów fran- 

cuskich i Voltaira, 
To niewielkie i proste w swych liniach biurko z książ- 

kami oraz krzesło przy nim rzucały się w oczy i przy- 

kuwały do siebie wzrok. Być może, że wrażenie to 

osiągało się przez EE odosobnienie tego biurka. 

Nie wiem. Nie potrafię tego już teraz powiedzieć 

Z pokoju wiało spokojną, jasną, logiczną myślą 

i. kobiecością. Trudno wyobrazić sobie kogoś innego 

w oprawie tego pokoju jak Katarzynę. 

— Wszystko pozostało tu tak, jak było za życia 

Katarzyny — rzekła przewodniczka. 

Za gabinetem była niewielka, roześmiana sypia- 

lenka w tymże stylu, dalej zaś następował dość duży 

pokój, łączący jej apartamenty ze skrzydłem, które 

zajmował ostatni z jej faworytów, hrabia Zubow. 

Tu spożywała ona śniadania. Pokój ten, pomimo pa- 

łacowego przepychu, sprawiał jednak wrażenie za- 

mieszkałego, a to dzięki brakowi jakiejkolwiek po- 

złoty i obecności okrągłego, dość dużego stołu, prawie 

na środku pokoju. 

Wskazując na chińską wazę z czerwonego laku,   

— Jest to znakomita waza „trzech pokoleń”. Trzy 

pokolenia pracowały nad nią, by ją zrobić, kładąc 

jedną cienką warstwę na drugą... 

Ze wstrętem patrzyłem na tę wazę, nie znajdując 

w niej nic specjalnie ładnego. Oburzała jedynie mię 

ta zmarnowana praca ludzka aż... trzech pokoleń! 

„Iście staro-chińska cierpliwość, wytrwałość i... 

bezmyślność!'* — pomyślałem. 

Apartamenty Zubowa były zamknięte dla pub- 

liczności. Sądzę, iż uczyniono to z tego samego po- 

wodu, dla którego zamknięto również pałac Zimowy 

w Leningradzie, gdyż nie ma już co tam pokazywać. 

Nie mówiąc już głośnych w swoim czasie licytacjach 

„ dzieł sztuki z pałaców carskich i arystokracji rosyj- 

skiej w Berlinie, Paryżu i Londynie, sprzedawane one 

były stale wówczas i w specjalnym sklepie w Leningra- 

dzie, za walutę obcą oczywiście, cudzoziemcom. 
Na wystawie sklepowej widziałem tam obrazy Ajwa- 

zowskiego... 

Ztego pokoju wyszliśmy na taras pałacowy, zbu: 

dowany przez Katarzynę, by zwiedzić jej łaźnie aga: 

towe. Zimny przepych w stylu klasycznym i nic poza 

tym. Udałem się na koniec tarasu i tu stanąłem jav 

wryty. Mój ulubiony posąg Herkulesa Farneze stał 

odlany jako ścisła kopia z bronzu. Stał w całej swej 

wspaniałości, odpoczywając oparty o swą maczugę 

(D. c. n.)
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LUTY 

7 Wschód słońca — g. 7 m. 03 

Poniedziałek|| zachód słońca — g. 4 m. 05 
Spostrzeżenia Zakładu Meteorologi USB 

v Wilnie dnia 61IL 1938 r. 

Ciśnienie 768 
Temperatura średnia -- 4 
Temperatura najwyższa -- 6 
Temperatura najniższa -- 7 

Dziś Romualda i Ryszarda 

Jutro Emiliana 
  

  

Opad — 
Wiatr zachodni 
Tend.: lekki spadek 
Uwagi: dość pogodnie. 

PRZEWIDYWANY PRZEBIEG POGODY 

w dniu 7 [utego r. b.: 

Po mglistym poranku w ciągu dnia dość 

pogodnie. 

Nocą przymrozki, w ciągu dnia wzrost 

temperatury do 10 st. na zachodzie kraju. 

Słabe wiatry miejscowe z przewaga kie- 

funków zachodnich. 

WILEŃSKA 

DYŻURY APTEK. 

Dziś w nocy dyżurują 
ipteki: 

Jundziłła — Mickiewicza 33. S<ów Mań 
kowicza — Piłsudskiego 30. Chróścickiee« 
go i Czaplińskiego — Ostrobramska 25. 
Filemonowicza i Maciejowicza — Wielka 
29 i Sarola — Zarzecze 20. 

Ponadto słale dyżurują apteki: Paka— 
Antokolska 42. Szantyra — Legionowa 10 
i Zajączkowskiego — Wiłoldowa 22. 

następujące 

HOTEL 

„ST. GEORGES" 
w WILNIE 

pieteszazadny = Ceny przystępne 
Telefony w pokojach 

  

GOSPODARCZA 

— Poprawa wpływów podatkowych. 
Dsłatnio władze skarbowe stwierdziły 
dość wyraźną poprawę w wpływach po- 
datkowych. W stosunku do roku ubieg- 
tego, zwłaszcza pierwszej jego połowy, 
wpływy poprawiły się bardzo wydatnie. 

WOJSKOWA 
— Dodatkowa Komisja Poborowa. Naj 

bliższe posiedzenie dodatkowej Komisji 
Poborowej odbędzie się 10 bm. Komisja 
urzędować będzie w lokalu przy ul. Ba- 
zyliańskiej 2. Sławić się winni wszyscy 
mężczyźni, którzy w swoim czasie nie ure- 

gulowali swego stosunku do wojska. 

ZEBRANIA i ODCZYTY. 
— „Szkolnictwo polskie na Łotwie”. 

Dnia 9 bm. odbędzie się zebranie sekcji 
bałtyckiej PAZZM „Liga” z referatem p. 
Kolatora p. t. „Szkolnictwo polskie na Łot- 
wie". Począłek o godz. 20. Wstęp wolny. 
Goście mile widziani, 

— „Niemcy z okien autokaru". A. Ko- 
lator wygłosił w dniu 6 km. w Czarnym 
Borze odczył p. £. „Niemcy z okien auto- 
karu“ — wrażenia z wycieczki, zorganizo- 
wanej przez Polski Akademicki Związek 
Zbliżenia Międzynarodowego „Liga. Od- 
czyt wywołał duże zainteresowanie zgro- 
madzonej publiczności. 

W dniu 11 bm. w Ognisku Kolejowym 
w Wilnie o godz. 18.15 będzie również 
wygłoszony odczyt p. Kolatora o Niem- 
czech, zorganizowany przez referat oświa- 
łowy PKP w Wilnie. 

'4E ZW. I STOWARZYSZEŃ. 
— Nowe władze cechu fotografów. — 

(W dniu 4 lutego 193 8r. o godz. 21 w lo- 
kalu Izby Rzemieślniczej przy ul. Gdań- 
skiej 6 odbyło się walne zebranie Cechu 
Fotografów Chrześcijan w Wilnie w obec- 
aošci inspektora Korporacji Rzemieślni- 
czej z Urzędu Wojewódzkiego, naczelni- 
ka Wydz. Przemysł.-Handl. Zarządu Miej- 
skiego w Wilnie, dyr. Izby Rzemieślniczej 
oraz 26 członków Cechu. 

Walne Zgromadzenie powołało do Za- 

rządu: w charakferze prezesa p. Jasiulisa 
Leopolda, jego zastępcy p. Bałzukiewicza 
Jana, w charakterze członków zarządu pp. 
Bębnowską Bronisławę, Łozińskiego Józe- 

fa, lwanowa Aleksandra, Kaczyńskiego Ju 

Hana i Napierało Ignacego oraz w charak- 

terze zastępców pp. Dobrowolskiego Wa- 

lenłego, Zdanowskiego Edwarda, Miedzio 
nisa Bronisława, Michielewicza Jana, Žy- 
lińskiego Wacława; do Komisji Rewizyjnej   

  

KA 
pp. Grewcewa Włodzimierza, Michielewi 
cza Michała i Łukszę. Do Komisji Kwalifi- 
kacyjnej pp. Jasiulisa Leopolda, Lozin- 
skiego Józefa oraz ich zastępców pp. 
Grewcewa Włodzimierza i Zdanowskiego 
Edwarda. 

Jak wynika z wyjaśnień i zapewnień 
nacz. Wydz. Przemysł.-Handl. p. Borow- 
skiego, obecnie już nie zobaczymy na uli- 
zach miasła napastujących przechodniów 
fotografów—laikarzy, nie posiadających 
ani kwalifikacyj, ani uprawnień  formal- 
nych do wykonywania zawodu fofograficz 
nego. 

RÓŻNE. 
— Bezrobocie. Miniony tydzień przy- 

niósł dalsze zwiększenie się bezrobocia 
o przeszło 50 osób. Obecnie Wilno liczy 
ponad 7350 bezrobotnych. 

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

  

      

LIDZKA 
— Nowouruchomiony „Bar Ziemiań- 

ski”, Lida, Suwalska Nr 5 (obok magistra- 
tu), pod kierownictwem znanego speciali- 
sty Br. Borowskiego — poleca, znane ze 
swej jakości śniadania, obiady i kolacje. 
oraz duży wybór win, wódek i likierów. 
Ceny popularne. 

TEATR i MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. 

— Dziś, w poniedziałek dnia 7 lutego o 
godz. 8,15 wiecz. — przedstawienie wieczo- 
гоме wypełni grana w dalszym ciągu cie- 
sząca się coraz większym powodzeniem dos- 
konała komedia współczesna w 3 aktach 

Wł. Fodora „Mysz kościelna* z udziałem 

p. Jadwigi Zaklickiej. Reżyseria J. Zaklickiej. | 
Dekoracje projektu K. i J. Golusów. 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA* 

— Dziś po cenach zniżonych grana bę- 

dzie operetka romantyczna Fr. Lehara „Kra- 
lna uśmiechu* o przecudnych melodiach w 
deskonałym zespole z K. Dembowskim na 
czele. 

— „Tosca* w Teatrze „Lutniać. W pią- 

tek najbliższy w op. Puccini'ego „Tosca“ wy 

stąpi raz jeszcze w drodze powrotnej za gra- 

nicę genialny artysta operowy Dinu Bades- 

cu, który na poprzednich dwóch występach 

w „Lutni* odniósł wspaniały sukces. 

TENATR „„QU! PRO QUO" 

DZIŚ DWA PRZEDSTAWIENIA. 

— Dziś, w poniedziałek po raz czwarty 

dcskonały program rewiowy w części pierw- 

szej, oraz komedia muzyczna H. Reinhardta 

w 1 akcie z udziałem całego zespołu. W 

nadprogramie wystąpi światowej sławy trio 

ekscentryków Braun. 

UWAGA! Chcąc wzbudzić zainteresowa- 

nie szerszych mas publiczności, Dyrekcja te- 

atru postanowiła od dnia dzisiejszego co- 

dziennie rozlosowywać ną scenie 1 ćwiartkę 

lcterii państwowej wśród tych widzów, któ- 

rzy nabyli bilet w kasie. Zatem każdy widz 

teatru „Qui pro Quo' na każdym seansie mo 

że stać się milionerem, o ile dopisze mu 

szczęście w |osowaniu.   Dziś dwa seanse o godz. 6,20 i 9 wiecz. 

  

„KURJER” (4355) 

RADIO 
PONIEDZIAŁEK, dnia 7 lutego 1938 r. 

6.15 Pieśń; 6.20 Gimn. 6.40 Muzyka; 7.00 

Dziennik por. 7.15 Muzyka z płyt; 8.00 Audy 

cja dla szkół; 8.10 Przerwa; 11.15 Audycja 

dla szkół; 11.40 Kupiec i rzemieślnik; 11.57 

Sygnał czasu i hejnał; 12.03 Audycja połudn. 

13.00 Wiadomości z miasta i prowincji; 

13.05 „O przemyśle drzewnym* — pogadan- 

ka Tadeusza Dąbrowskiego; 13.15 Muzyka 

cperowa; 14.00 Nowości muzyki lekkiej; 

14.25 „Wszystko i nic* — nowela Stefana 

Żeromskiego; 14.35 Muzyka popularna; 14.45 
Przerwa; 15.30 Wiad. gospod. 15.45 „ Z pieś 

nią po kraju” — audycja; 16.15 Koncert Or- 

kiestry Wojskowej; 16.50 Pogadanka; 17.00 

„Róntgen i róntgenologi** — pog. 17.15 Frag 

menty z opery dziecięcej Karola M. Pros- 

naFa „Zapėžno“; 17.50 Pogad. sport. 18 00 

W'adt sport. 18.10 Skrzynka ogólna — pro- 

wsdzi Tadeusz Łopalewski; 18.20 Lekkie 

piosenki w wyk. Antoniego Iżykowskiego; 

18.35 „Biały tydzień” — gawęda Ciotki Albi- 

nowej; 18.50 Program na wtorek; 18.55 Wil. 

wiad. sport. 19.00 Audycja żołnierska; 19.30 

Dyskutujmy: „Kino i teatr*; 19.50 Pogadan- 

ka aktualna; 20.00 Muzyka taneczna z £'1- 

mów; Okł 20.45 Dziennik wiecz. i pogadan 

ka: 21.40 Nowości literackie; 22.00 Koncert 

Ork. Symf. 22.50 Ostatnie wiad. 23.00 Trans- 

misją muzyki tanecznej; 23.30 Zakończenie. 

WTOREK, dnia 8 lutego 1938 r. 

6.15 Pieśń poranna. 6,20 Gimnastyka. 6,40 

Muzyka z płyt. 7,00 Dziennik poranny. 7,15 

Mczyka. 8,00 Audycja dla szkół. 8,10 Przer- 

wa. 11,15 Audycja dla szkół. 11,40 Wesołe 

miniatury. 11,57 Sygnał czasu i hejnał. 12,03 

Audycja południowa. 13,00 Wiadomości z 

miasta i prowincji. 13,05 Gazeta dla wsi — 

pegadanka Witolda Rodziewicza. 13,15 In- 

strumentalne koncerty Mozarta. 14,25 „Wszy 

stko i nic" — nowela Stefana Żeromskiego. 
14,35 Muzyka popularna. 14,45 Przerwa. 

1430 Wiadomości gospodarcze. 15,45 „Za- 

gadka historyczna* — audycja dla dzieci. 

16,10 Przegląd aktualności finansowo-gospo- 

darczych. 16,20 Koncert rozrywkowy. 16,50 

Pcgadanka aktualna. 17,00 „Kresowe miasto 

Chojnice* — pogadanka. 17,15 Nasza mary- 

narka gra. 17,50 „S. O. S.* — ratujcie nasze 

dusze — pogadanka. 18,00 Po mistrzost- 

wach narciarskich Polski — felieton. 18,10 

Chwilka litewska w języku polskim. 18,20 

Recital klarnetowy Sylwestra Czosnowskie- 

go. 18,40 „Panegiryzm w literaturze sowiec- 

kiej" — felieton Czesława Zgorzelskiego. 

18,50 Program na środę. 18,55 Nieśmiertel- 

ne książki „Tristan i Izolda". 19,25 Przerwa. 

1930 Z piosenką i tańcem przez Polskę. 

20,00 Pogadanka aktualna. 21,10 Koncert 

cłóru Katedralnego. 20,45 Dziennik wieczor- 

ny. 20,55 Pogadanka. 21,00 Muzyka taneczna. 

2155 Sylwetki kompozytorów polskich. 22,50 | 

Ostatnie wiadomości i komunikaty. 23,00 

Transmisja muzyki tanecznej z restauracji 

„Ustronie*. 23,30 Zakończenie programu. 

Higiena — to zdrowie 
Wielu higienistów twierdzi, że jedynie 

mechaniczne opakowanie proszków 

daje gwarancję całkowitej higieny ich wy- 

konania. Maszynowo — bez dotyku rąk 

wykonane proszki „Migreno-Nervosin“ 

z KOGUTKIEM W TOREBKACH (nowe opa- 
kowanie) daje tę gwarancję. 

Dbając więc o własne zdrowie żądajcie 

proszków z KOGUTKIEM tylko w mecha- 
niecznie wykonanych TOREBKACH, gdyż 

dzięki temu unikacie narażenia zdrowia na 

przykre niespodzianki. 

©QGstautmi dvień 

a| DYMSZA i BODO 
w komedii jakiej jeszcze nie było „ROBERT i BERTRAND* 
  

HELIOS | 
Ostatnie dni. 

Film, który wzbudził zninteresowanie całeqo Świata 

Towarzysze broni 
Film, w którym każdy ż bohaterów mówi swoim językiem; francuskim, rosyjskim, nie- 
mieckim i angielskim. Każdy powinien ten film obejrzeć, Atrakcja I Aktualności. 
  

Chrześcijańskie kino Największe i najpiękniejsze arcydzieło polskiej prod. filmowej 

SWIATOWD | „„ / gaci C Ha Or" 
w-g najpoczytniejszej powieści Dołęgi-Mostowicza. 
Stępowski, Zacharewicz, Węgrzyn, Łoziński i in. 

fm MARS | przeniesiony 
na taśmę 
filmową 

Kolosalne powodzenie. 

Włóczęgi 
Zdala od świata cywilizowanego w niezbadanej krainie podbiegunowej, wśród Eskimosów, 

W rol. gł., Barszczewska, Cwiklińska, 
Początki: 5—7—9, w niedzielę od 1-ej 

gór lodowych i płonących lasów rozgrywa się tragiczna przygoda „latającego doktora..." 
Piękny kolorowy nadprogram 

Urok i czar Jacka Londona i Curwooda 

północy   

Ziazd absoiwentėw 
szkoły powszechnej nr 1 

W dniu 6 bm. odbyła się w Wilnie pod- 

niosła uroczystość Zjazdu ogólnego absol- 

wentów szkoły powszechnej Nr 1 im. Gabri- 

ela Narutowicza, związana z 10-leciem istnie- 

nia tej szkoły. 

Uroczystość poprzedzona została nabo- 

żeństwem w kościele Serca Jezusowego z ka 

zaniem ks. proboszcza, po czym o godz. 10 

odbyła się akademia w szkołe. W czasie a- 

kademii, którą zagaiła kierowniczka szkoły 

p. Szteinowa, uczenice wygłosiły deklama- 

Straganiarze interweniowali w Min. Handlu 

im. Gabriela Narutowicza 
cje, a chór wykonał piękne pieśni pod kix 

p. Drozdowiczowej. 

Na zakończenie akademii, której zasadni 

czym hasłem było symLolizowanie Matki— 

Pclki, odegrano nastrojowy obrazek scenicz 

ny, którego ekspozycje sceniczne związane 

były ze „Świętem Morza”. Kierownictwo sce 

niczne spoczywało w rękach p. Kiełczew- 

skiej, a dekoracje it reżyseria — p. sę 

czyńskiej. 

i Przemysłu 
Donosiliśmy swego czasu, iż Zarząd 

Miejski postanowił usunąć stragany z ryn- 
ku Drzewnego. W związku z tym straga- 
niarze interweniowali w Zarządzie Miej- 
skim i Urzędzie Wojewódzkim, a gdy sta- 
rania te nie daly rezultatu, straganiarze 

wydelegowali specjalną delegacię do 
Warszawy. 

W sobołę delegacja straganiarzy na 
czele z inż. Kawenokim złożył swe postu- 
laty w Ministerstwie Handlu i Przemysłu. 

Zrącym płynem w twarz 
Dnia 31 ub. mies. o godzinie 12 w Nieś- 

wieżu w sali posiedzeń Sądu Grodzkiego, 
pedczas przerwy w rozprawach Murowicka 

Stefania lat 29, panna, zam. w Nieświcżu, 

uj. Zadominikańska 21, oblała płynem żrą- 

cym twarz i a GG Ziółkowskiemu Stanisła- 

Wiadomości radiowe 
SKRZYNKA OGÓLNA. 

Ostatnio Rozgłośnia Wileńska nadała du. 

żo ciekawych audycyj, należy omówić je z 

radiosłuchaczami. Dzisiaj Kierownik Pro- 

gramowy Rozgłośni Tadeusz Łopalewski o- 

mówi bieżącą korespondencję o godz. 1810. 

LEKKIE PIOSENKI. 

Powszechnie lubiany tenor operetki wi 

leńskiej Antoni Iżykowski wystąpi, z lek- 

kim repertuarem piosenek przed mikrofo- 

nem Rozgłośni Wileńskiej o godz. 18,20. W 

prcgramie: Tosti, Stołz, Mikulski, Rutkow- 

ski i Moniuszko, 

AKTUALNOŚCI DRZEWNE. 

Rozgłośnia Wileńska chcąc udostępnić, 

zdobycie aktualnych wiadomości, właścicie- 

lom lasów — producentom, oraz kupcom i 
przemysłowcom branży drzewnej, rozpoczę- 

ła nadawanie specjalnych pogadanek. 

Najbliższą pogadanką z tego cyklu, bę- 

dzie pogadanka Tadeusza Dąbrowskiego w 

poniedziałek o godz. 13,05. 

UAAAAAAAAAAAMAALAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

AKUSZERKI 
WYYYVYYYYYYYYVYVY 

AKUSZERKA 

Maria Laknerowa 
przyjmuje od godz. 9 rano do godz. 7.wiecz. 
— ul. Jakuba Jasińskiego 1a—3, róg ul. 

3-gvo Maja obok Sądu. 

    

AKUSZERKA 

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

Grodz- 

  

AKUSZERKA 

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

Bożyszcze kobiet 

SASINO | Robert Ostatn'e dni 

  

wowi, zam. w Połośni, gm. howezniańskiej 

Wymienieni znajdowali się na sali sądo- 

wej w oczekiwaniu na rozprawę. Murowicka 

rościła pretensje do Ziółkowskiego o ali- 
menty. 

  

Szukasz miliona? 
Kup u nas los, 

bo na nas kolejka 

A. Zajączkowski 
Wileńska 42 (Вот Of. Pol.) 

TTT $ Lofeii Państwowej 
Nowogródek, Piłsudskiego 45, tel. 127 
poleca LOSY do 1 klasy 41 ulepszo- 
nej Loterii Państwowej. Zlecenia za- 

miejscowa załatwiamy pocztą, 

    

KAZDY 
PRZEMYSŁOWIEC 
KUPIEC HURTOwWNIK 

i DETALISTA 

zyska sobie najlepszą klijentelę 

ogłaszając się w najpopularniej- 

szem pismie codziennem 

na Ziemiach Póła,- Wschodnich 

KURJER WILEŃSKI 
WILNO ul. Bisk. Bandurskiego tel. 99 

  

MAAAAŁAŁAAAAAAAAAA DADA AKA A DĄ ŻA ŁAŁ: SAAAAAA 

LEKARZE 
DOKTOR MED. 

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

  

  

DOKTOR if. i 

Bilumowicz  ' 
choroby weneryczne, skórne i moczopłciowe 
uL Wielka 21, te.. 921. Przyjmuj: o dgodz. 

9—1 I ой 3—? 

  

TAYLOR 
oraz najsłynniejsza tancerka światła ELEANOR POWELL w filmie który olśni wystawa, tem- 
pem i czarują- 
cymi melodiami Zaczęło się w pociągu Nadprogram: DODATKI 

Początek o godz. 4-ej 

Teatr „AUI-PRO-QUO* — Ludwisarska 4, tel. 26-87 
  

„WESOŁE GRYZEGKCE** 
Szampańska komedia muzyczna w 1 akcie oraz bogaty program rewiowy, w którym udział ^ 
bierze cały zespół. Nadprogram świat. sławy trio ekscentryków BRAUN w now repertuarze 

Początek o godz. 6.20 i 9 ej wiecz, w niedziele i święta o godz. 4-ej, 630 i 9-ej 

LUX | 
  

(Nieokiełznana) 

OGNISKO | 
gra. 

Dziś 

  

Dziś wspaniały film, caikowiciė wykonany w naturalnych kolorach pt. 

W cieniu samotnej sosny* 
W roli qł. gwiazda gwiazd Sylwia SIdney. Wspaniała 

Emocjonująca treść. Nad program: DODATKI 

Najpiękniejsza komedia muzyczna 

ŁÓŚU CYGANA" 
z Gretą Theimer, Pawłem Vincenti i Ernestem Verebesem w rolach głównych 

Nad program UROZMAICONE DODATKI. Pocz. stans. o 4-ej, w niedz. i św. 0 2-ej. 

Г 

  

   
    
   

REDAKCJA i ADMINISTRACJA: 
Konto P,K.O. 700.312, Konto rozrachun 25, Wilno 1 
Centrala — Wilno, ul. 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. 

  

Wydawnictwo „Kurjer Wileński* Sp. z o: o. 

Przedstawicie! ': 
Szczuczyn, Stoł 
3-go Maja 6     
  

Oddziały: Nowogródek, ul. Bazyljańska 35 
Lida, ul. Górniańska 8, tel. 166 

Baranowicze, ul. Ułańska 11 

Kleck, Nieśwież, Słonim, 
„ Wołożyn, Wilejka, Grodno, 

Druk. „Znicz* / 

      

    

  

na wsi, 

z 

CENA PRENUMERATY miesięcznie: 

noszeniem do domu w kraju —3 zł., za gra 

nicą 6 zł. z odbiorem w administracji zł. 2.50, 

w miejscowościach, gdzie nie ma 

urzędu pocztowego ani agencji zł. 2.50 

    
    

     

               

    

z od- 

    

  

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimeti. przed tekstem 75'gr., w tekście 60 gr, 
za. tekstem 30 gr, drobne 10 gr. za wyraz, kronika redakc. i komunikaty 60 gr. 
za wiersz jednoszp. Do tych cen dolicza się za ogłoszenia cyfrowe tabelarycz= 
ne 50'/,. Układ ogłoszeń w tekście 5-cio łamowy, za tekstem 10-łamowy. Za 
treść ogłoszeń i rubrykę „nadesłane* 

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 

redakcja nie odpowiada. Administracja 

   

Wilno. ul. Bisk.     
  

andurskiego 4, tel, 3-40. Redaktor odp. Józef Onusaijlis. 

о
а
а
а
 

йа
н 

оа
н 

2 

: 
1 

|


