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RJER WILEŃSKI 
Wiileńsko-Nowogródzki, Grodzieński, Poleski I Wołyński 

„Anschluss'a Polska 
Od wczoraj układ sił w Europie 

doznał istotnej zmiany. Połączenie 
Austrii z Rzeszą przeobraziło również 
położenie i zadania polityczne Rzeczy 
pospolitej. 

Polityka zagraniczna Polski od r. 
1926 rządzi się trzeźwym poczuciem 

rzeczywistości i nieubłaganą konse- 
wencją, Stąd wzrost szacunku i zau 

Tania do nas, jako -parinera, wśród 
Państw całego świata. Należy spodzie 
wać się, że kierownictwo polskiej po 
lityki zagranicznej odpowie « zdrową 
iniejątywą i dziś również na zew na- 
szych konieczności i możliwości. Mu 
simy udoskonalić instrument naszej 
obrony narodowej odpowiednio do 
zmienionych warunków. Oto zadanie 
chwili. 

Na czym polega istota dokonanych 
e „Anschluss“ zmian pask 

Niemiec Po wia. A pa potęga pó ielkiej wojnie Rzesza li 
„yła £71,000 km kw. ob) i 59 

milionów ludności. Ost E la d SCl, statnia wzrasta 

„ooo . Pomiędzy rokiem 1919 a 
1937 podniosła się o 9 milionów głów 
Połączenie wczorajsze z kati nie 
tylko wyrównało ale suto przekom- 
pensowało wszystkie straty ludnościo 
we i terytorialne, wypływające z trak 
„łatu wersalskiego. Łącznie z 7 milio 
nowym nowym państwem Związko- 

wym Austrią — Rzesza posiadać bę 
dzie 555,000 km. kw. rozległości i 75 
milj. ludności znacznie bardziej jed- 

nolitej narodowościowo, niż przed 25 
iaty; odeszły bowiem polskie, francu 
skie i duńskie obszary. * 

Następnie środek ciężkości państ- 
wa niemieckiego, skutkiem włączenia 

Austrii, przesuwa się wyraźnie ku po 
łudniowi. Zmieniają się warunki geo 

polityczne i... kulturalne. 

Rzesza zaczyna bardziej niż dotąd 
ee się państwem naddunajskim 

R am „Odpruszcza się” i cią- 
Adriatykowi gd dziś ku Bałkanom i 

Tais wyražniej. 
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kach doniosłych na przyszłość: współ 
na granica niemiecko - włoska. 

Mussolini wiele lat bronił się przed 
bezpośrednim sąsiedztwem z Niemca 
mi, utrzymując i popierając niepod 
ległość Austrii. Nie obronił się jed- 
nak! Ambitna Italia współczesna od- 
czuje rychło wiew potęgi niemieckiej, 
która z gór Tyrolu spojrzy teraz 
wprost na Adriatyk i włoski port w 
Tryjeście i która będzie wzdłuż Du- 
naju, drążyć energiczniej niż dotąd 
swe wpływy ku Bułgarii i Turcji, szla 
kiem na Stambuł i Małą Azję. 

Otóż zadaniem Polski i Italii łącz 
nie, jest obecnie dać wyraz życiowy 
ich wspólnym interesom, które zaczę 
ty istnieć od dnia 12 marca r. b., gdy 
żołnierze ze swastyką na ramieniu 
zjawili się w Tyrolu, przy słupach gra 
nicznych faszystowskiego królestwa. 

Od tej chwili Polska i Włochy po 
częły bowiem sąsiadować wspólnie z 
Rzeszą i odczuwać wspólnie skutki 
takiego sąsiedztwa. Chodzi o to, że 
porozumienie polityczne Rzymu z 
Warszawą powinno stworzyć skutecz 
ną przeciwwagę sił wobec Niemiec, 
które są znacznie potężniejsze wojsko 
wo i gospodarczo od każdego z tych 
państw, wziętych zosobna. 

Trudno o bardziej pomyślną oko- 
liczność jak ta, że polski minister 

Spraw Zagranicznych bawi właśnie te 

raz w Rzymie. Nie zbraknie mu na- 

pewno tematu do rozmowy z włoski 

mi,mężami stanu. 

tokądinąd otwierają się — rów- 

nież w tym, samym kierunku polity 
sznym—widoki na dalsze zacieśnienie 

współżycia Polski z Węgrami, które 
od wczoraj dopiero zaczęły sąsiado- 
wać podobnie jak Włochy z Rzeszą. 

Jesteśmy w dobrych, przyjaznych 
stosunkach z Niemieami. Obie strony 

dbają współcześnie o tę komitywę. O 
koliczność powyższa jednak nie stoi 
w żadnej sprzeczności z organizowa 

niem bezpieczeństwa przez zespolenie 
wysiłków Polski z dwoma innymi przy 
jaciółmi Rzeszy: Węgrami i Włocha 
mi, którzy podobnie jak my; muszą 
dążyć do równowagi politycznej w 
Europie Środkowej, zapewniającej ich 
całość i niezależność na przyszłość. 
Równowaga ta została w tych dniach 
poważnie zachwiana, zwiększając nie 
pomiernie siłę ciążenia Rzeszy nad 
Adriatykiem i zlewiskiem Dunaju. 

W. Wielhorski. 

MOSKWA (Pat). Dziś o godz. 4.30 według czasu moskiewskiego Try- 
bunał Wojenny Najwyższego Sądu Z. S. R. R. pod przewodnietwem Ulrycha 
po 6 i pół godzinnej naradzie ogłosił wyrok w sprawie 21 członków t. zw. 
bloku prawicowo - trockistowskiego. Na mocy tego wyroku 

BUCHARIN, znany teoretyk marksizmu, „stary bolszewikć, b. dłu- 
letni członek Polit-Biura i Komitetu Wykonawczego Kominternu, b. na- 

czelny redaktor „Izwiestii*, 
< RYKOW, „stary bolszewik* członek Centralnego, Komitetu partii, b. 

Przewodniczący Rady Komisarzy Ludowych i b. ludowy Komisarz łącz- 
ności, 

JAGODĄ, „stary bolszewik*. członek Ciku, generalny komisarz bcz- 
aństwowego, b. szef GPU i NKWD. 

KRESTINSKIJ, A ary bolszewik“, ezłonek partii i Ciku, ludowy ko- 
Sów, b. ambasador w Berlinie, b. wicekomisarz spraw zagra- 

pieczeństwą p 

misarz finan: 

nicznych, 
ROZENHOLC, ek 

Londynie, b. ludow 

nego, 
CZERNOW, ludowy komisarz rolnictwa ZSRR, ZUBAREW, zastępca ludowego komisarza rolnictwa republiki ro- 

syjskiej. 
SZARANGOWICZ, sekretarz CK nant;; Bi 

: - (partii Białorusi, Е 
BRYNKO, b. członek CK partii, b. ludowy komisarz finansów ZSRR, 
ŻŻELEŃSKIJ, prezes Centralnego Związku Kooperatyw (Centroso- 

juz) 

gody 

RYKOW, sekretarz Gorkiego, 
Dr LEWIN, lekarz szpitala kremlowskiego, lekarz domowy Gurkiego, 
Dr KOZAKÓW. — ZOSTALI SKAZANI NA KARĘ ŚMIERCI PRZEZ 

ROZSTRZELANIE. 

  
onomista, „stary bolszewik*, b. radca ambasady w 

Y komisarz handlu zagranicznego IWANOW, „Stary bolszewik“, kas komisarz przemysłu drzew- 

› 
CHODZAJEW, członek CK partii, prezydent i premier Uzbekistanu, 

odznaczony orderem czerwonego sztandaru, 
IKRAMOW, sekretarz GK partii Uzbekistanu, Bułanow sekrat»>z Ja- 

, 
MAKSYMOWSKIJ, sekretarz Kujbyszewa, 

  

Cena 15 gr 

  

Austria jest kraliem 
Rzeszy niemieckiej 
Piehiscyć 10 kwietnia. - Prezydent Miklas 
ustąpił. Zaprzysiężenie wojsk austriackich 
na wiermość Hitlerowi. „Mussolini, ja pamua 
tego nigdy nie zapomnę. — Schuschnigą 

znajduje się w Wiedniu 
WIEDEŃ (Pat). Godz. 20.40. W urzędzie kanclerskim odbyła się kon- 

ferencja prasowa, na której nowomianowany szef prasy przybyły dziś z 
Berlina attache prasowy poselstwa austriackiego w Berlinie, Józef Hans 
Lazar oznajmił dziennikarzom zagranicznym następujące dwie wiado- 
mości: 

1) Prezydent republiki austriackiej Miklas zrezygnował i przekazał 

swe obowiązki kanclerzowi Seyss - Inquartowi. > 

Wkomentarzu do tych wiadomości szef prasowy podkreślił, że rezyg- 

nacja odbyła się na drodze czysto legalnej i zgodnie z konstytucją. 

2) Na podstawie artykułu 3 pkt. 2 ustawy konstytucyjnej w sprawie 

zarządzeń nadzwyczajnych rząd austriacki postanowił ogłosić następujące 

zarządzenie: 

a) Austria jest krajem Rzeszy niemieckiej, : t 

b) w niedzielę 10 kwietnia 1938 r. odbedzie się tajne i powszechne 

głosowanie, w. którym wezmą udział mężczyźni i kobiety, mający ukończo- 

nych 20 lat. Głosowanie odbędzie się w sprawie ponownego złączenia z 

Rzesza niemiecką (wiedervereinigung). 
: 

: Wpowyžszym glosowaniu będzie rozstrzygała większość głosów. 

e) w celu przeprowadzenia tego nowego zarządzenia, które ma moe 

ustawy, wydane będzie rozporządzenie wykonawcze, я 

d) ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia, ZE: 

e) przeprowadzenie tej ustawy powierza się rządowi związkowemu. 

Podpisał Seyss - Inquart i wszyscy członkowie rządu. 

Oficjalny tekst ustawy 

o połączeniu Austrii zRzeszą 
WIEDEŃ (Pat). Austriackie biuro 

korespondencyjne komunikuje urzę- 

dowo: 

Ustawa konstytucyjna o ponow- 

nym _ zjednoczeniu (wiedervereini- 

gung) Austrii z Rzeszą Niemiecką. 

Rząd związkowy na podstawie ar 

tykułu 3 ustęp 2 austriackiej ustawy 

konstytucyjnej w sprawie nadzwyczaj 

nych zarządzeń postanawia: 

Art. 1. Austria jest krajem Rzeszy 

Niemieckiej. 

Art. 2. 10 kwietnia 1938 r. odbę 

dzie się wolne i tajne głosowanie lu 

dowe niemieckich mężczyzn i kobiet 

Austrii w wieku ponad lat 20 w spra 

  

wie ponownego zjednoczenia z Rze- 

szą niemiecką. 

Art. 3. W głosowaniu ludowym roz 
strzyga większość oddanych głosów. 

Art. 4. Przepisy konieczne dla wy 
Konania i uzupełnienia niniejszej u- 
stawy konstytueyjnej wydane będą w 
drodze rozporządezń. 

Art. 5. Niniejsza ustawa konstyfu 

eyjna wehodzi w życie z dniem ogło 

szenia. Wykonanie niniejszej ustawy 

konstytucyjnej powierza się rządowi 

związkowemu. 

Wiedeń, 13 marca 1938 r. 
Następują podpisy członków rzą 

du austriackiego. 

Tragiczny los „starych bolszewików przyjaciół Lenina 
18 skazanych na śmierć, 3 na długoletnie więzienie 

RAKOWSKI „stary bolszewik*, b. ambasador sowiecki w Londynie 

  

i Paryżu na 20 Jat więzienia, 

  

TELEGRAM DO MUSSOLINIEGO. 

BERLIN. (Pat.) Niemieckie Biuro infor- 
macyjne donosi z Linzu: Kancierz Hiller 
wysłał do Mussoliniego następującą de- 
peszę: 

Do Jego Ekscelencji Włoskiego Prezy- 
denta Ministrów I Wodza Faszystowskich 

Włoch. 

Mussolini, 
pomnę. 

nigdy Panu tego nie za- 

(—] Adolf Hitter. 

HOTEL, W KTÓRYM ZAMIESZKA HITLER, 

WEDEŃ. (Pat.] Zarząd hotelu „Impe- 
rlal“ poprosił wszystkich mieszkańców ho- 
telu, nie wyłączając również poselstwa 
portugalskego, które ma tam swe biura, 

o opuszczenie hotelu. Przypuszcza tię. że 
hotel fen zostanie zarezerwowany dla kan 
clerza Hilera. A 

FLAGI NIECHAJ DALEJ POWIEWAJĄ. 

WIEDEŃ. (Paf.) Radio wiedeńskie ogło 
siło nasiępujący komunikat: Kańclez Hit- 
ler do Wiednia dziś nie przyjedzie. Od- 

wołujemy iluminację miasta, ale fragi nie- 

chaj dalej powiewają. 

HITLER ODWIEDZIŁ GRÓB SWOICH | 
RODZICÓW. 

LINZ. (Pat.j Kanclerz Rzeszy Hitler od-- 

wiedził wczoraj grób swoch rodziców w 

m. Leonding. 

BERLIN. (Pat.) 

Leonding do Linzu. 

Kanclerz powrócił z 

/ 

GOERING JEDZIE DO AUSTRI!. 

BERLIN. (Pał.) Kanclerz Hitler powróci 

do Rzeszy, do Austrii uda ćsię ma podob 

no marszałek Herman Goering, zastępu- 

jący obecne kanclerza w kierownictwie 

bieżących spraw państwa. 

BESSONOW, b. radca przedsta wieielstwa handlowego w Berlinie na 

15 lat więzienia, 
Prof. PLETNIOW na 25 lat więzienia. 

Skazani na więzienie, po odbyciu kary, będą pozbawieni praw oby- 

watejskich na okres 5 lat. 
Majątek osobisty wszystkich skazanych podlega konfiskacie, 

Zebrana na sali publiczność wyrok przyjęła «w. milczeniu. Okłasków 

nie było. 
PODSĄDNI ZWRÓCĄ SIĘ PRAWDOPODOBNIE О ŁASKĘ DO PRE- 

ZYDIUM NAJWYŻSZEJ RADY ZSRR. 
Wykonania wyroku należy spodziewać się w ciągu 3-ch dni. — —_- 

Blum utworzył nowy rząd 
złożony z socjalistów i radykałów 

PARYŻ (at). O godz. 18.30 premier 
Blum przedstawił prezydentowi repu 
bliki francuskiej Lebrunowi listę no 
wego rządu w składzie następującym: 

. Premier i minister skarbu —LEON 
BLUM, 

Budżet — VALLIERE, 
Sprawy zagraniczne — PAUL 

BONCOUR, 
Ministrowie bez teki—PAUL FAU 

BE, ALBERT SARRAUT, : 
Kordynacja zagadnień Afryki pół 

nocnej — Viollette, STEEG, FROS- 
SARD, ! 

Propaganda—koordynacja wszyst 
kich resortów przy prezydium rady, 

mipistrów — VINCENT AURIOL, 
Sprawy wewnętrzne — DORMOY, 
Sprawiedliwość — RUCART, 
Obrona narodowa — DALADIER, 
Marynarka wojskowa — CAMPIN 

CHI, 
Lotnictwo — GUY LA CHAMBRE, 
Oświata — JEAN ZAY, 
Rolnictwo — MONNET, 
Roboty publiczne—JULES MOCH, 
Praca — ALBERT SEROL, 
Handel — PIERRE COT, 
Poczta — LEBAS, 
Emerytury — RIVIERE, 

Zdrowie publiczne — GENTIN, 

Kolonie — MARIUS MOUTET, ° 
4
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Tragikomedia moskiewska 

„KURIER“ (4390) 

Bucharin obala akt oskarženia 
ale jednocześnie staje na kolana... 

Ostatnie słowo Jagody i innych oskarżonych 
MOSKWA. (Pat.] Na sobotnim posie- 

dzeniu wieczornym sądu reszta podsąd- 
nych wygłosiła swe osłatnie słowa. 

Ostatnie słowo BUCHARINA trwało 
półtorej godziny. Starał się on obalić aki 
oskarżenia przez wykazanie braku dosta- 

“ tecznych podstaw materialnych i wadliwej 
konstrukcji logicznej, zarówno aktu oskar 
żenia, jak I mowy oskarżycielskiej proku- 
ratora. Druga część mowy Bucharina była 
aktem skruchy i miała na celu złagodze- 
nie wyroku, 

Bucharin przyznał się, że był członkiem 
kontrrewolucyjnej organizacji prawicowej, 
że dążył do obalenia reżimu w drodze 
gwałtu. Odrzucił natomiast wszelkie inne 
przestępstwa, inkryminowane mu prrez 
prokuratora, a mianowicie, że brał udział 
w zabójstwie Kirowa + w ušmierceniu 
Mienžyūskiego, Kujbyszewa, Gorkiego | 
Pieszkowa. Wielu siedzących z nim na 
ławie podsądnych zobaczył po raz pierw- 
szy w życiu dopiero w sądzie. Podsądni 
bynajmniej nie stanowią żadnego bloku 
prawicowo-trockistowskiego. _ Zaprzeczył 
jakoby blok był sformowany na rozkaz 
obcych wywiadów. 

Bucharin wskazał również na słabą 
stronę procesu, a mianowicie na świad. 
ków, którzy rekrutują się z podsądnych 
w innej sprawie lub nieboszczyków, (ak 
Tuchaczewskij, Jenukidze, Czerwiakow. 
Tego ostatniego Bucharin nigdy w życiu 
nie widział. 

Poza tym Bucharin wykazał nielogicz- 
ność motywów, które skłoniły dawnych 
prowokatorów Iwanowa i Zubarewa do 
przejścia na stronę konirrewolucji, by unik 
nąć zdemaskowania. Ładna asekuracja — 
mówił Bucharin — prowokator, bojąc się 
zdemaskowania idzie do obozu kontr- 
rewolucjonistów po fo, by być złapany 
i powieszony. RÓWNIEŻ POZBAWIONE 
JEST WSZELKIEJ LOGIKI OSKARŻENIE 
PROKURATORA, ŻE BUCHARIN ZAMIE. 
RZAŁ ODDAĆ ANGLII UZBEKISTAN NIE 
WIADOMO DLA CZEGO I PÓ CO. Afa- 
kując słabe strony logiki w oskarżeniu pro 
kuratora, Bucharfh wskazał, iż prokurator 
pragnął udowodnić za pomocą cytat z 
dzienników japońskich, że Bucharin był 
agentem wywiadu japońskiego. Gdyby 
rzeczywiście tak było — zapytuje Bucha- 
На — to czyżby Japończycy fak jawnie 
demaskowali swego konfidenta. 

Odpierając zarzuty zabójstwa Mienżyń 
skiego, Kujbyszewa, Gorkiego i Pieszko- 
wa, Bucharin stwierdził, że Mienžyaskij 
|ako człowiek chory nie mógł być niebez- 
pieczny dla organizacji prawicowej, a mo- 
fywy, morderstwa Gorkiego są komplet- 
nym nonsensem, bo czyż można przypuś- 
cić, ażeby powzięto zamiar zamordowa- 
sia Gorklego głównie z tych wzgłądów, 
by zaasekurować się przed nim w razie 
dojścia do władzy. 

Co się tyczy zamachu na Lenina w r 
1918, Bucharin dowiódł, że w tym okresie 
łewicowi komuniści mieli większość w 
centralnym komitecei partii I mogli swe 
koncepcje polityczne przeforsować w dro- 
dze głosowania, a nie uciekać się do za- 
machu. WRESZCIE BUCHARIN ZAPRZE- 
CZYŁ, ŻE BYŁ TROCKISTĄ, OŚWIAD- 
CZAJĄC, ŻE PROWADZIŁ WALKĘ Z 
TROCKIM. 

Staję na kolana — oświadczył Bucha- 
йп — za te przestępstwa, do których się 
przyznałem, winienem być 10 razy roz-   strzelany. 

JAGODA uderzył w wyraźny ton skru- 

chy, Przyznał się do wszystkich inkrymino- 

wanych mu zbrodni, oświadczając ,że ruch 

kontrewolucyjny nie miał żadnych szans po 

wodzenia, gdyż on jako b, szef wywiadu wie 

dział że wszystkie usiłowania kontrrewolu 

cji muszą być bezowocne. Dlaczego należał 

do kontrrewolucji, skazanej na niepowodze- 

nie, Jagoda nie wyjawił. Powiedział tylko, 

że nie starczyło mu ódwagi powiedzieć w 

swoim czasie o tym wszystkim Centralnemu 

Komitetowi partii, 

Niech moja smutna tragiczna droga — 

mówił Jagoda — będzie ostrzeżeniem dla 

tych wszystkich, którzy odważają się pod- 

nieść rękę przeciwko partii. Zaprzeczył, że 

był członkiem centrum prawicowego, przy 

znająe się tylko do roli wykonawczej. Nie 

był również szpiegiem, BO GDYBY NIM BYŁ. 

TO WIELKIE PAŃSTWA MOGLIBY ZLIKWI 

  

  

DOWAĆ SWE WYWIADY 
Jagoda nie śmie prosić © łaskę, 

wierzy jednak, że sąd wyda wyrok 
sprawiedliwy. Jagoda dał do zrozumienia, że 
nie jest on niebezpieczny, gdyż kontrrewolu 
cja została rozbita i nie powtórzy się, a je 
żeli się powtórzy, to w każdym bądź razie 
wie prędko. ZWRACAM SIĘ DO CZEKI- 
STÓW, DO CIEBIE TOWARZYSZU STALI- 
NIE — DARUJCIE — ZAKOŃCZYŁ 

WSZYSCY LEKARZE PRZYZNALI SIĘ 

DO PRZESTĘPSTW I PROSILI SĄD © DA 

ROWANIE IM ŻYCIA. 
BUŁANOW, sekretarz Jagody, oskarżał 

swego dawnego pana bez żadnych skrupu- 

łów, wyrzucając mu, że sprowadził go na 

ilrogę występku. 

Po przemówieniach oskarżonych sąd udał 
sie na naradę. Wyrok został ogłoszony 0 go   dzinie 4.30 rano. 

Drugie wydanie rządu Bluma bez Delbosa 
PARYŻ. (Pat.) Po rozbiciu się w so- 

botę wszelkich prób zmierzających do u- 
tworzenia gabinetu Zjednoczenia Naro- 
„dowego, oparłego na najszerszej podsta- 
we, obejmującej wszystkie ugrupowania 
lzby Deputowanych od komunistów do 
Marina, premier Blum zmuszony był po- 
wrócić do pierwołnej swej koncepcji rzą- 
du Frontu Ludowego z udziałem wszyst- 
kich czterech-grup. Jednakże fakt, że per- 
trakłacje o zrealizowanie szerokiej kon- 
cepcji wykazały, że udzał komunistów w 
rządzie jest kamieniem, o który rozbijają 
się wszelkie kombinacje, skłonił premiera 
Bluma do rezygnacji z zamiaru tworzenia 
gabinetu takiego, jakiego domagała się 
generalna konederacja pracy i do podję- 
cia koncepcji na wzór swego pierwszego 
gabinefu, złożonego z socjalistów, rady- 
kałów i unii  socjalistyczno-republikańs- 
kiej, a mającej jedynie zapewnione po-   

parcie komunistów w parlamencie. Błum 
zaniechał zatem wprowadzenia komunis- 
łów do szerszego rządu, uważając, że u- 

dział ten jest niezbędny tylko w koncep- 
cji Zjednoczenia Narodowego, a w kon- 
cepcji węższej mógłby utrudnić lub nawet 
wręcz uniemożliwić wyjście z sytuacji ze 
względu na bardzo poważny sprzeciw, 
podnoszony w łonie partii radykalnej, 

Jedną z najważniejszych zmian jest u+ 
słąpienie dotychczasowego ministra spr. 

zagr. Delbosa i objęcie tego stanowiska 
przez prezesa izw, unii socjalistyczno-re- 
publikańskiej senatora Paul Boncoura nie- 
mal stałego delegata Francji do Ligi Na- 
rodów. W kołach politycznych zwracają 
uwagę, że tekę spraw zagranicznych pre- 
mier Blum proponował nawet z pewnym 
naciskiem byłemu premierowi Chautemps, 
jednakże stronnictwo radykalne nie zdecy 
dowało się na przyjęcie tego resortu, 

Kary za nauczanie dzieci języka polskiego 
na Litwie 

RYGA. (Pat.] Donoszą z Kowna: Mi- przez władze administracyjne grzywnę na 
nister spraw wewn. zatwierdził nałożoną ; sześć rodzin polskich za nauczanie dzieci 

  

Austria jest krajem Rzeszy niemieckiej 
Zarządzenie Hitlera KOMISARZ PLEBISCYTOWY. 

LINZ. (Pat.] Kanclerz Hifler mianował 
gauleitera Zagłębia Saary i Palatynatu 
Buerckela szefem partii narodowo-socjali- 
stycznej oraz komisarzem plebiscytowym 

w Austrii. 2 

„WIZYTA“ I „REWIZYTA” WOJSK. 

WIEDEŃ. (Pat.] W rozmowie z dzien- 
nikarzami zagranicznymi szef prasowy La- 
zar oświadczył, že ekskanclerz Schusch- 
nigg znajduje się w Wiedniu, 

Przebywa on w swoim mieszkaniu, 

znajdując się oczywiście na wolnej stopie. 
Czy zamierza on opuścić ziemię austriac- 
ką, nie jest na razie wiadome. 

Na zapytanie, jak długo potrwa po- 
byt riemieckich wojsk w Austrii, szef pra- 
sowy oświadczył, że ponieważ przybycie 
wojsk niemieckich jest wizytą przyjaciel- 
ską, to gospodarz nie może pyłać gości, 
jak dłuao zamierzają pozostać, tym bar- 

dziej, że przewidziana jest rewizyta. 

150 SAMOLOTÓW NIEMIECKICH. 

WIEDEŃ. (Pat.) Prasa podaje, że Ilość 
samolotów nemieckich, które wylądowały 
na lotnisku w Aspern wynosi około 150. 

VON PAPEN W PARTII NARODOWO- 
SOCJALISTYCZNEJ. 

LINZ. (Pat.( Kanclerz Hitler przyjął am- 
basadora von Papena w uznaniu jego za- 
sług do parii narodowo-socjałistycznej I 
nadał mu złotą odznakę honorową. 

SWASTYKA NA GMACHU POSELSTWA 
AUSTRIACKIEGO W PARYŻU, 

PARYŻ. (Pat.] Poseł austriacki w Pa- 
ryżu został odwołany ze swego stanowi- 
ska. Na gmachu poselstwa austriackiego 
powiewa od soboty wieczora sztandar ze 
swastyką. 

ODWOŁANIE POSŁA ANGIELSKIEGO 
Z WIEDNIA. 

LONDYN. (Pat.] Oficjalnie ogłoszono, 
że poseł brytyjski w Wiedniu Palalret z0- 
stał wezwany do Londynu dla złożenia 
raportu o wydarzeniach w Austrii, ale nie- 
oficjalnie w kołach rządowych przyznają, 
że nie powróci on już więcej do Wiednia. 
Z drugiej zaś strony odwołany został z 
Londynu poseł austriiacki baron von Fran 
kenstein. 

ELTA RAE T TTK EINIKIS TNN STS SSE TISIRSKTIRIS 

„Zarzewie* w sprawie wypadków 
w „Dzienniku Wileńskim 

WARSZAWA. (Tel. wł.) W dn. 13 bm.' 
odbył się w Warszawe zjazd delegatów 
Skupień Stowarzyszenia Uczestników Ru- 
chu  Nieuodległościowego  „Zarzewie“ 
przy udziale około 60 osób. 

Ziazd powziął następującą rezolucję: 

Zjazd piętnuje z oburzenem podstęp- 
ny zamach na nieśmiertelną pamięć . cześć 
dla Wodza Narodu Marszałka Józeła Pił- 
sudskiego, dokonany przez „Dziennik Wi- 
leński”. 

Zjednoczenie polskich Związków Zawodowych 
nie uznaje 1 mala za święto robotnicze 

WARSZAWA (Pat). W dniu wczorajszym 
obradowała w Warszawie Rada Naczelna 

Zjednoczenia Polskich Związków Zawodo- 

wych, której przewodniczył prezes wydzia 

łu wykonawczego pos. Leopold Tomaszkie- 

wiez. 

Na wstępie Rada przyjęła rezolucję, w 

której wyraziła swe oburzenie przeciwko 

prowokacyjnemu wystąpieniu redakcji 

„Dziennika Wileńskiego", obrażającemu du 

mię i uczucia narodu polskiego. Rada Naczel 

na wezwała wszystkie komórki organizacyj 

ae do zdecydowanego reagowania na wszel 

kie usiłowania uwłaszczania pamięci Mor- 

szałka Piłsudskiego w jakiejkolwiek formie. 

Rada przyjęła ważne rezolucje. Przez ak 

lamację przyjęto rezolucję, nakazującą 

wszystkim komórkom Zjednoczenia Polskich 

Związków Zawodowych wstrzymać się od 
jakiegokolwiek udziału w demonstracjach w 
dniu 1 maja, ponieważ dzień 1 maja, będący 
w Polsce tradycją wielkiej i ofiarnej walki 
o wolność Polski w latach ostatnich zostaje 
dyskontowany przez drugą, a ze szczególną 
troskliwością trzecią międzynarodówkę, 

Jules Romains 
przyjeżdża do Warszawy 
WARSZAWA (Pat. Znakomity pisarz fran 

cuski Jules Romains prezes międzynarodo. 

wej organizacji Pen-clubów przyjeżdża dn 

25 bm. doWarsz.awy. 7 

Romains zabawi w stolicy kilka dni, za 

mierza wygłosić odczyt, 

  

BERLIN (Pat). Niemieckie biuro 
informacyjne donosi z Linzu: 

Kanclerz i naczelny wódz sił zbroj 
nych zarządził: 

1) Austriacki rząd związkowy u- 
chwalił ustawę o ponownym zjedno 
czeniu (wiedervereinigung) Austrii z 
Rzeszą Niemiecką. Rząd Rzeszy usta 
wą, wydaną w dniu dzisiejszym, ża- 
twierdza to postanowienie. 

2) Na podstawie tego zarządzenia: 
austriacka armia związkowa z dniem 
dzisiejszym pod!ega moim rozkazom, 
jako część składowa armii niemiee- 

kiej. 
3) Powierzam generałowi von Boe 

kowi, dowódcy 8-ej armii, dowództwo 
armii niemieckiej w obrębie austriae 
kich granie krajowych. 

4) Wszyscy członkowie dotychcza 
sowej związkowej armii austriackiej 
złożą niezwłocznie przysięgę mnie, ja 
ko naczelnemu wodzowi sił zbroj- 
nych. 

Generał Bock wyda niezwłocznie 
konieczne zarządzenia. 

(—) ADOLF HITLER. 

Zmotoryzowane kolumny wojsk na ulicac 
Wiednia 

WIEDEŃ (aPt). O godz. 2.30 w no 
cy wkroczyły do Wiednia oddziały 
straży przedniej niemieckiej dywizji 
zmotoryzowanej, a mianowicie od- 
dział rozpoznawczy Nr 7 i batalion cy 
klistów Nr 2 z Monachium. Oddziały 

te skoncentrowane zostały w kosza- 

rach pa ulicy Rendweg. Przy wejściu 

6 

do koszar oddzialy powitane zostaly 
przez kompanię honorową austriac- 
kiego pułku piechoty z chorągwią i 
orkiestrą. 

WIEDEŃ (Pat). Ulicami miasta 
Wiednia przeciągają obecnie silne ko 
lumny dywiżyj zmotoryzowanych i 
liczne setki samochdów półciężar. 

Rozroryczenie prasy francuskiej 
PARYŻ. (Pat.) Prasa paryska, wyrażając 

rozgoryczenie | zażenowane Z powodu 

bierności Francji wobec wydarzeń ustriac 

kich, oczekuje obecnie zapowiedz:anego 

na poniedziałek wystąpienia p | 

Chamberlaina w Izbie Gmin, który ma od- 

TEEN ETZ ZE TEPRO ARE TORO STI ISTAT ONSITE 

powiedziać na interpelację Hendersona, 

czy w razie, gdyby Francja w obronie 

Czechosłowacji zmuszona była podjąć ak 

cję wojskową, Anglia uważałaby się za 

zobowiązaną do współdzałania wojsko- 

wego z Francją. 

Kuujer Sportowy 

Piekne zwyciestwo bokserów RKS 
Bokserzy RKS Elektót zp ae Wczo- 

raj lepiej niż spodziewali się c! wszyscy, 

kozy” wybiera się na zawody, albo асВ 

kiwali cgłoszenia wyników przez radio. 

Wilnianie walcząc Z silną drużyną 

CWS z Warszawy wykazali się agresyw- 

nością * lepszą niż dotychczas formą, Po- 

konaliśmy CWS 11:5. Najlepszym kokse- 
rem drużyny wileńskiej okazał się Kule- 

sza, który był sobą. Walił na prawo i le- 

wo, ale walczył już z głową, rozumne 1oz- 

kładał swe siły i konsekwentnie dążył 

do zwycięstwa. 
Nieźle, ale nie najlepiej wypad! Len- 

dzin, który miał słabego stosunkowo prze 

ciwnika. RSA 

Dużo szczęścia mieli Bagiński, w о- 

czach sędziego punktowego (w moich zre 

misował) i Iwański, który wygrał cudem, 
Być przez trzy rundy gorszym od Brzuzki, 

ą 10 sekund przed końcem wygrać przez 

techniczny K. O. z powodu kontuzj: prze- 

ciwnika, to rzeczywiście „czepek”, w któ- 

rym trzeba było urodzić się. 

Wygrał zasłużenie  staranny Unton. 

Zremisował weteran Łukmin, a przegrali: 

Krasnopiorow i Polakow w I rundzie przez 

K. O. 
Przebieg meczu był następujący: 

W. musza: Rzewnicki (CWS) przegrał 

z Lendzinem. W pierwszej rundzie Len- 

dzin oszczędza się. Ma przewagę. Ww dru- 

gej zaczyna walczy ieodważnej, ale nie 

umie wykorzystać prawej-prostej. Rzewni 

cki robi wrażenia spuchniętego. W trze- 

ciej Lendzin zbiera punkty i oklask*. Zwy-   cięża zasłużer    

W. kogucia: Gromek (CWS) przegrał 
z Bagińskim. Nie była to piękna walka. 

Bagińskiego znam od pierwszych dni je- 

go kariery bokserskiej i nie widzę żad- 
nego posłępu. Brak gazu w trzeciej run- 
dzie, atakowanie głową i niezbyt częste 
ciosy, Gromek zasłużył raczej na remis. 
W drugej rundzie Bagiński oszołomił 
Gromka i mógł go wykończyć, ale za- 
brakło mu gazu. 

W. plórkowa I: Lipiński (CWS) zre- 

w doskonałej formie. Walką swoją Kule- 

sza zasłużył na miano najlepszego bok- 

sera wileńskiego. Rywalem jego do tego 

tytułu jest Lendzin. Spotkanie Kuleszy 

ze Śmiechem było prawdziwym boksem. 

Odwaga, siła „ciosy, agresywność, umie- 

jętne rozłożenie sił, niezła praca nóg. 

Słowem Kulesza zachwycił nas. Walka 

Jego nakarmiła niejednego widza emo- 

cją sportową. 
W. lekka: Abramczyk (CWS) pokonał 

na pukły Krasnopiorowa, który robił co 

mógł, żeby przynajmniej zremi:owač. 

„Walczył on wyjątkowo dobrze .Czyżby 

renesans tego zawodnika. 

W. półśrednia: Brzuzka (CWS) prze- 

grał przez K. O. techniczne w Ili rundzie 

  

  

języka polskiego. Powyższymi grzywnami, 
wynoszącymi po 100 iitów zostali ukarani 
mianowicie: H. Niekrasz, Karaszewicz, 
Wł. Romanowski, Jundo, Januszewski, A. 
Romanowski (ten ostatni na 50 Iłów), za- 
mieszkałł w gminach Siokliszki I Wysoki 
Dwór [powiat frockij. Ponadto ukarano 
grzywną 250 lit. połską nauczycelkę Pana 
kiewiczównę, którą niedawno bezprawnie 
aresztowano I do późna w nocy przetrzy« 
mana na posterunku policji. Ponieważ p. 
Pankiewiczówna nie mogła zapłacić tych 
pieniędzy, władze  zasekwestrowały jej 
garderobę i wszystkie najdrobniejsze na- 
wet rzeczy, й 

Japończycy rozbili 3-tysięczny 
oddział komunistów chińskich 
TOKIO. (Pat.) W północnej części pro 

wincji Szansi kolumny japońskie, które 

zajęły Hoku, po zniszczeniu oddziału chiń 

sklego liczącego tysiąc żołnierzy, wkro- 

czyły następnie do Tungczai, ważnego 

punktu strategicznego. Japończycy prze- 

darli się w fym miejscu przez linie chiń 

skle, rozbijając trzytysięczny oddział chiń 
skich komunistów. 

W południowej części prowincji Szan- 

sł, w bitwie, która trwała od 11 bm. 

Chińczycy stracili około 25 tys. ludzi. W 

ręce wojsk japońskich dostał się obfity 

materiał wojenny: 4 sztandary, 300 kara- 

binów maszynowych, 50 moździerzy, 8 

tys. karabinów, 25 tys. granatów ręcznych, 

120 lokomotyw I 500 wagonów. Ž 

Ribbentrop w drodze 
do Berlina 

LONDYN (Pat). Min. von Ribben 

trop wystartował z lotniska w Croy- 

don dziś, o godz. 12.25, udając się do 

Berlina. 
  

z Iwańskim. Pierwszą rundę Iwański prze- 
grywa nieznacznie. W drugiej Brzuzka 
walczy jeszcze lepiej. Iwański na ciosy 

odpowiada ciosami, ałe Brzuzka ma wię- 

cej trafnych. Przed samym gongiem w trze 

ciej rundzie nad prawym okiem pokazuje 

się Brzuzce krew. Rana krwawi. Zalewa 

oko. Sędzia przerywa społkanie. Łuknin 

zabrania walczyć. Zwycięża Iwański, Brzu 
zka jest zrozpaczony. Czuje się na siłach 

1 chce skończyć mecz, ale rana jest b. 

głęboka. Przed Ośrodek zajeżdża karet- 

ka Czerwonego Krzyża. 
W. średnia: Całka (CWS) przegrał z 

Untonem.  Wilnianin wygrał zasłużenie. 

Walczy! ostrożnie, ale systemałycznie i z 
uporem dobrego boksera dążył do zwy- 
cięstwa. 

W. półciężka: Ciążeła (CWS) pokonał 
Polakowa przez K. O. w pierwszej run- 
dzie, Polakow tarzał się po ziemi dwa ra- 
zy, a za trzecim razem został wyliczony. 

Ciążela to coś 4 la Kulesza, tylko z róż< 
nicą wagi. — Agresywność, tupe! raso- 

wego boksera. 
Osłateczny wynik meczu 11:5 na ko 

rzyść RKS Elektrit. 

W ringu sędziował Hołownia. Punkty 

obliczał Giłmuł. Publiczności pełna sala. 

Polska—Szwajcaria 3:3 
Pierwszy w tym sezonie międzypań 

stwowy mecz piłkarski oPlski — 
Szwajcarii zakończył się wynikiem re 
misowym 3:3. ё 

`° Biorąe pod uwagę stosunkowo 
wczeny termin meczu uważać trzeba 

wynik remisowy 3:3 za szczęśliwy.
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Wschód słońca — g. 5 m. 41 

Zachód słońca — g. 5 m, 17 

  

spostrzeżenia Zakładu Meteorologi USB 
w Wilnie z dnia 1311. 1938 r. 

Początek o 6,30 i 9,15 wiecz. 

Ciśnienie 771 

Temperatura średnia + 1 

Temperatura najwyższa + * 
Temperatura najniższa — 5 

Opad: ślad 
Wiatr: półn. - zachodni 

Tendencja: wzrost-potem lekki spadek 
"Uwagi: przez cały dzień pog., wieczorem 

drobny śnieg 

DYŻURY APTEK: 

Dziś w nocy dyżurują 
apteki: 

Sapożnikowa (Zawalna 41); Rodowicza 
Ostrobramska 4); S-ów Augustowskiego 
(Mickiewicza 10); Narbutta (Św. Jańska 

2); Zasławskiego (Nowogródzka 89). 
Ponadto  słale dyżurują następujące 

apłeki: Paka (Antokolska 42); Szantyra 

(Legionów 10) i Zajączkowkego (Wtol- 
dowa 22). 

następujące 

MIEJSKA 
AR = zł na cele dobroczynne. — 
ag" Wilna wyasygnował prze- 

.000 złotych na rzecz instyfucyi 
Asa zynnych. Jest to subwencja miasta 

a tych instytucy; MR Ža ucyj za miesiąc luty rb. 
e ulice otrzymaj alis=cić ymają wodociągi i ka 

= JG. Zarząd m Wilna -w-roku bież: za 
nie przeprowadzić na szeroką skalę roz 
aka wodociągów i kanalizacyj na terenie 
jasta. Opracowany już został szczegółowy 

program robót. które rozpoczną się z wios 
aą i trwać będą do jesieni. 

Wodociąg ma być wybudowany na na- 
stępujących ulicach: Wiłkomierskiej, Sofia 
nej, Jeziornej, Targowej, Bołtupskiej, Cho- 
cimskiej, Antokolskiej, Szwajcarskiej zauł 
Warszawskim. Inflanckiej, Senatorskiej, 
iramwajowej, Krakowskiej, Grodzkiej i Ka 
raimskiej, 

Kanalizacje mają byč przeprowadzone: 

aa Žwierzynieckiej Wilkomierskiej, Derew 
nickiej, Poleskiej i Pioromont. 

Ogólny koszt tych robót obliczony jest na 
108.000 zł. Na sumę tę skłądają się pożyczka 
£ Funduszu Pracy oraz własne kredyty mia 
sta. 

— Dwie nowe studnie artezyjskie. Magi 

strat zamierza przystąpić do wiercenia 2-ch 

studzien artrzyjskich na terenie ogrodu Ber 

nardyńskiego. Koszt tej inwestycji wyniesie 
60.000 zł. 

Na terenie ogrodu Bernardyńskiego ogó 
łem jest już 21 studzien artezyjskich, z tej 
liczby 9 nieczynnych. 

RÓŻNE. 
— Bezrobocie wzrasta. Bezrobocie w 
ma ciągu wykazuje tendencję zwyż- 

SR ze stosunku do tygodnia poprzed- 
AM bezrobotnych wzrosła o prze 

osób. Obecnie Wilno liczy już 
okało 8.000 bezrobotnych 

WOJSKOWA 

RE Zasiłki dla rezerwistów. Referat woi 
a R Zarządu Miasła kończy już akcję 
YPlacania zasiłków rezerwistom, powo- 

KRONIKA 
znowienie kred 

duże a as 
woce Gaš wanie па о- miarodajne story dh erowa skłoniło 
dowania uruchomienia sedet ew 
tów na zakup przez rolników Rok | wocowych. э > Wspomniane kredyty udziela 
jeżel chodzi o Polesie, zarówno Paa Oddzał Państw. Banku Roln. w Pińsku za 
pośrednictwem gminnych kas oszczędnoś- cowo-pożyczkowych i banków spółdziel- aż jak i przez Centralną Kasę Spółek = pi za pośrednictwem kas Stefczy- = : pd tu należy — 4-lefni dość 
ы go res spłaty oraz okoliczność zwol- 
©Ма pożyczkobiorcy z obowiązku spła- cania kapitału pożyczki w przeciągu 171, js daty jej zaciągnięcia, 
. nicy, zarówno ubiegający się o o pożyczki jak i ci, w pobliżu gos- instyłucyj o brak jest wspomnianych cać się Ę R 80 kredytu, mogą zwra- 

działu PBĘ saaa bezpośrednio do Od. 
Pamiętać a= ; ч 2 być uzyskana że należy, że winna nia Poleskiej kby zł „przychylna opi- Iš Ask olniezej w Brześciu 
— Metody pr oś 

sujące formy doskonalanią te 
oświaty pozaszkolnej zostały ak RY, 
ne d roku bież. w obw. stolińskimi wo, na odbywających się konferencjach, 5 Wieconych wyłącznie oświacie EE nej wprowadzone zostały zajęca prakt = nej wprowadzone zostały zajęca praktycz 

ej. Intere- 

łanym na ćwiczenia. Ostatnia fura rezer- 
wisłów zostanie iuż niezadługo zwolniona 
z szeregów. Z zasiłków mają prawo ko- 
rzystać wszyscy ci, którzy odbyli ćwicze- 
nia : mają chociaż jedną osobę na utrzy- 
maniu. 

ZEBRANIA i ODCZYTY. 

— Powszechne wykłady uniwersyteckie. 

Dziś, w poniedziałek 14 marca w sak V Uni 

wersytetu (Św. Jańska) odbędzie się odczyt 

prof. dr K. Górskiego p. t. „Literatura wileń 

i ska do końca XVIII w.* 

  

  

Jutro, we wtorek 15 marca w tejże sali 

odbędzie się odczyt prof. dr K. Górskiego p. 

t. ,Literatura wileńska w wieku XIX". 

Początek odczytów o godz. 20. Wstęp 30 

gr, młodzież płaci 20 gr. Szatnia nie obowią 

zuje. 

— Związek Pań Domu organizuje w dn 
15 marca (wtorek) w lokalu Zamkowa 8 
m. 1 o godz. 17 pokaz przyrządzenia z 
pomarańcz: sałatek, jamu (dżemu), placka 
i torfu. Przepisy na miejscu. Wsłęp dla 
członkiń i gości, ; 

LIDZKA 
— ш% Е. Lenczewski - Samutyja upraw 

niony przez Ministr. Spraw Wewnętrznych 

wykonuje: projekty „plany kosztorysy, kie- 

ruje robotami budowlanymi, oraz występuje 

w sądach jako rzeczoznawca budowlany. 

Przyjmuje interesantów codziennie uł. mir. 

Mackiewicza 26 m. 9. 

Porzuciła czwore 
dzieci 

W korytarzu Opieki Społecznej zarządu 

miasta znaleziono wczoraj czworo porzuco 

nych dzieci. Policja stwierdziła że podrzuci 

la je matka Helena Adamowiczowa, ktėra zna 

lazłszy się w ciężkich warunkach material 

nych nie widziała innego wyjścia. 

Dzieci ułokowano w przytułku. 

Pobicie dr Pocztiera 

Wczoraj na ul. Zamkowej został napad- 

nięty przez nieznanych sprawców i ude- 

rzony kastefem w twarz, doktór Poczier 

(ul. Wielka 18). 

Sprawcy zbiegli. Poszkodowany ma 

głęboko rozciętą brew. (<) 

Dokoža zagadkosogo postrzelenia 
przy ul. artyleryjskiej 

W uzupełnieniu wczorajszej wiadomo 

ści o postrzeleniu 24-letniej żony porucz- 

nika przy zbiegu ul. Artyleryjskiej I De- 

rewnickiej, podajemy nazwisko postrzelo- 

nej. Okazała się nią Helena Ożerowska 

(ul. Kalwaryjska 12). 

Dochodzenie trwa. te] 
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Pierwszorzędny 

Hotel „Sokołowski” 
Wilno, Nimiecka 1, tel. 12-25 i 26-59 

Wykwintne pokoje z telefonami. 
Ceny przystępne. 

Tr 
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POLESKA 
szczególnych form pracy oświatowej. 

12 lutego odbyła się taka konferencja 

we wsi Radczycku, gm. Płotnica. Pomimo 
rannych godzin młodzież pozaszkolna 

przybyła licznie. Miejscowy nauczyciel p. 
Domański Bolesław, przeprowadził pokaz 
Pracy na iemat: „Zakończenie konkursu 
dobrego czytania książek” (Lałarnik). Po- 
ża tym zespół pokazowy opracował temat 

„Žnaczenie morza w žyciu Polski“ oraz 
3 nsegorowniciwem p. Marii Jóźwikowej 
zabawy S i klika pieśni ludowych i 2 

działywania! 510 Referat p. t. „Od- 
isko“ społeczne szkoły na środo- 
ae ko insiruktor O. P. p. Mi- 

si RNEIK=POSROESZACh '| referacie odbyła 
ię ożywiona dyskusją któr: tła wiej 

światła na metody т As 
Konferencja o pod. Pracy _ oświatowej. 

: podobnym charakterze od- 
była się również w Białousz 
świetlicowym Zw. Strzel, "ES Pslem 

— Nowe ognisko oświatowe, Wieś 
Kruszyn, leżąca w odległości 7 km od Sto- 
lina jest (jedną z wielu w tutejszym ob- 
wodzie) wsią szlachecką. W bież. roku 
szkolnym zorganizowano tu po raz pierw- 
szy szkołę. Nauczycielka p. Pilekówna 

Józefa obok zajęć z dziećmi szkolnymi 
odrazu rozpoczęła też pracę nad całym 
środowiskiem. Zorganizowała kursy i te- 
atralny i zespół amatorski. Na kursy dla 
przedpoborowych zgłosiło się 39 uczest- 

ników wraz ze słarszymi gospodarzami 
i dziewczętami. Wielu ze słuchaczy wy- 
kazało taki zapał w nauce, że już po 4 

miasiącach zaczynają czytać łatw eopo- 
wiadania z książki.   

„KURJER” [4390] 

Okrzyki „na Kowno!” 
podczas transmisji z Wilejki powiatowej 

Wczoraj radiostacja wileńska transmi- 

fowała z Wilejki pow. audycje w ramach 
zorganizowanego przez Zw. Strzel. „tur- 
nieju świetlicowego”. Podczas jednej z 
audycyj rozległy się donośne i liczne ok- 
rzyki: „Na Kowno, na Lilwę, na Klaj- 

pedę!“ Speaker niezwłocznie wyjaśnił, że 
okrzyki te nie należały do programu au- 
dycji, były zaś wyrazem reakcji zebra- 
nych słuchaczy na wiadomość o prowo- 
kacyjnym zamordowaniu kopisty na po- 
graniczu polsko-litewskim. 

Wilno manifestuje swe oburzenie 
z powodu zbrodni lubońskiej 

Dzień wczorajszy poświęcony był w 
Wilnie  zadokumentowaniu  stanow'ska 
społeczeństwa wobec potwornej zbrodni 
w Luboniu. 

NABOŻEŃSTWO W BAZYLICE. 

Q godz. 10 rano w Bazylice Katedrał- 
nej odprawione zostało nabożeństwo 
przez J. E. ks! biskė>a Michalkiewicza. 
Na nabożeństwie obecny był m. in. p. 
wojewoda wileński Bociański. 

Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. 
Żebrowski. 

AKADEMIA EKSPIACYJNA. 

Bezpośrednio po nabożeństwie w Te- 

ałrze Miejskim na Pohulance odbyła się 
ekspiacyjna akademia. W pierwszym rzę- 
dzie zasiadł m. in. J. E. Arcybiskup Met- 
ropoliła Wileński Ks. Jałbrzykowski. Aka- 
demię zagaił prof. Marian Zdziechowski. 

Z kolei głos zabierali pp. Maria God- 
lewska i dr Bohuszewicz, w imieniu zaś 
młodzieży akademickiej Korycki. 

Na zakończenie dr Bohuszewicz od- 
czyłał rezolucję, wzywającą rząd i społe- 
czeństwo do bezwzględnej walki z ko- 

munizmem. 

Na zakończenie odśpiewano „Rotę” 
i „Hymn młodych”. j 

MANIFESTACJA ROBOTNICZA. 

O godz. 17 w sali Chrześcijańskiego 
Uniwersytetu Robotniczego przy ul. Met- 
ropoliłalnej 1 odbyła się akademia robot- 
nicza. Akademię zagaił ks. Mościcki. 
Przemawiali mec. Engiel, magister Chmie- 
iewski, Wł. Ostrowski odczytał rezolucję, 
która pokrywa się z rezolucją przyjętą na 
akademii w Teatrze na Pahulance. 

NABOŻEŃSTWA. 

Wczoraj rano odbyły się we wszyst- 
kich świątyniach nabożeństwa za duszę 
ś. p. zamordowanego kapłana ks. Strecha 
i wygłoszone zosłały okolicznościowe ka- 

zania. 

Przesunięcia personalne w Manistracie 
Wśród urzędników miejskich wywoła- 

ła sensację wiadomość o przesunięciach 
personalnych wśród pracowników  miej- 
sklego biura ewidencji ludności. Jedna 
z pracowniczek została decyzją organów 
kontroli miejskiej zwolniona. Kilka osób 

WYBITNY FILM W 
„Grzech młodości* — pod tym frapują- 

cym tytułem ukaże się jutro w kinie „Casi- 

no* jeden z najwybitniejszych filmów o głę 

bokiej treści ilustrujący gehennę kobiety, kió 

ra musiała całym życiein okupić jeden błąd. 

Zamieszana w sprawę o zabójstwo swego 

kcchanka opuszcza męża i małego syna żeby 

przeniesiono do innych wydziałów. 
Przyczyny tych przesunięć trzymane 

są na razie w tajemnicy. Przesunięć tych 
podobno dokonano po rewizji, przepro- 
wadzonej w wymienionym biurze. 

KINIE „CASINO” 
stoczyć się na dno.; 

Film ten wzruszy miliony serc ojców, ma 

tek i dzieci. Niewątpliwie słanie się tematem 

dnia. й 

„Grzech młodości* wyświetla się obecnie 

na najpoważniejszych ekranach świata z ko 

losalny mpowodzeniem. (Nadesłane). 

KINA I FILMY 

„KORSARZE“ 

(Kino Helios). 

Million dolarów kosztów. Dwa lata pra 

cy. Filmy amerykańskie są nieznośne mimo 
swej monumentalności, gigantyczności i ko 

sztów. Sceny zbiorowe są zwykle bardzo dob 

cze zainscenizowane, zwłaszcza bitwy 1 inne 

brutalności. Ale ckliwy sentymentalizm w 

połączeniu z okropnościami, zupełnie nie li 

czenie się z prawdopodobieństwem, brak po- 

wiązania akcji zawsze szczęśliwy koniec — 

to jest jakieś pierwotne i nie może zadowol 

nić. 

„Korsarze”, epizod dziejów Francuza Je 

an Lafitte zajmującego się korsarstwem, ale 

oczywiście w ryeerski sposób. Wśród swych 

zajęć „zawodowych”, mięsza się do polityki, 

pomaga Amerykanom do zdobycia Luizja- 

ny wywiesza gwiaździstą banderę, Ameryka 

nie strzelają do fiego jak do kaczki, masakru 

ia jego piratów, i biorą ich do niewoli. Ale 
papuga ocalała i on, z głupiutką Holenderką, 
która się w nim kocha. Za cenę życia i wol 
ności towarzyszy pomaga wczorajszym swo 

im wrogom, odnosi z nimi zwycięstwo w wal 

ce z Anglikami. Wspaniale odtworzona bit 

wa i stroje ówczesne (początek XIX w.). Z ba 
nity staje się bohaterem, na balu odnosi try 
umfy, aż zdradza go mimo woli Gretchen itd. 
itd. Kto ciekaw treści niech idzie na film. 

Holendereczka głupawa i ckliwa, pensjonar- 

skie jej kaprysy wśród piratów absurdalne. 
March niezapomniany doktor Jekill tu naśla 

duje Fairbanksa aż nudno, krzyczy į wytrze 

szcza demonicznie oczy. Jego ukochana gra 

konwencjonalnie. Najlepszy Tamirow w roli 

kanoniera napoleońskiego. Obrazy zbiorowe 

bardzo dobre i zdumiewające realizmu. Fran 

a Gaal niewykorzystana. ciszk: 

Skargi O wVłuózenia 

w ciągu ostatnich kilku dni do policji 

wpłynęło kilka meldunków przeciwko nieja 

kiemu A. Paasowi (ul. Mickiewicza 22) który 

miał otworzyć W Wilnie nową placówkę han 

dlową przy Ul. Mickiewicza w lokalu, w któ 

rym niedawno mieściła się restauracja „Bu- 

kiet*, a następnie „Gastronomia*, 

Pewna pani zameldowała policji, że Paas 

przewłaszczył 770 zł, pod protekstem udziału 

w przedsiębiorstwie, zaś wezoraj niejaka E- 

wa Zajączkowska zam. przy ul. W. Pohulan 

ka 14 oskarżyła go © oszustwo  kaucyjne. 

Twierdzi ona, że Paas, obiecując jej posadę 

kasjerki w przyszłym swoim przedsiębiorst 

wie, pobrał w charakterze kaucji 500 zł. Pie 

uiędzy tych teraz nie zwraca. 

TEATR I MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. 
— Komedia muzyczna! Dziś, w poniedzia 

łek dnia 14 marca o godz. 8.15 na przedsta- 
wieniu wieczornym ujrzymy świetną kome 
dię muzyczną K. Bortwella p. t. „Zmieniam 
płeć*, W komedii tej wystąpią P. p.: Ola O- 

barska Elna Gistedt Włodzisław Ziembiński 
Wojciech Wojtecki. Muzyka A. Busz. Kier. 
muz. Jerzy Lawina. 

— Recital fortepianowy! W czwartek dn 
17 marca o godz. 9 wiecz. wystąpi raz jeden 
tylko — światowej sławy pianista Artus Her 
melin. Jest to pianista o największej techni 
ce W programie utwory największych kom 
pozytorów, między in. 4 Ballady Chopina. Ce 
ny miejsc specjalne. 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA”. 

— Dziś po cenach propagandowych gra 

ne będzie rekordowe widowisko „Rose Ma 

rie“ z Xenią Grey i Marią Martówną w ro- 

lach głównych. 

— „Trzej Muszkieterowie*, Jutro wraca 

na repertuar przepięknie wystawiona i gra 

na opera komiczna o wartościowej muzyce 

i „Trzej Muszkieterowie* owacyjnie przyjmo 

wana na premierze przez publiczność. 

TEATR „QUI PRO QUO”. 
— Dziś w poniedziałek dnia 14 marca b. 

r. „PREMIERA WIELKIEJ REWII* w 14 ob- 

razach p. t. „PUBLICZNOŚĆ MA GŁOS" z 

udziałem całego zespołu artystycznego z As- 

tą Borton, Janiną Zgorzelską, Hanką Radwa 

nówną, Januszem Szyndlerem, Leonem War 

skim, Mieczysławem Popławskim i duetem 

„Lori-Tan". Zozaatem z powodu dużego po- 

wodzenia i na ogólne żądanie publiczności, 

jeszcze kilka dni Chór Cyganów z córką kró 

la Kwieka księżniczką Heleną na czele, 

Wiadomości radiowe 
WĘGIERSKA PIANISTKA W RADIO 

gra „Nad jeziorem Wallenstadt". 

W ponietdziałek, dnia 14 marca o godz. 

17.15 usłyszymy w radio pianistkę węgierską 

Sari Hir. Artystka poświęca cały program 

swego recitalu narodowemu kompozytorowi 

Węgier, Franciszkowi Lisztowi. Będą to ut 

wory drobniejsze jak: „Nad jeziorem Wal- 

lenstadt*, „Sursum corda“ i inne, oraz opra 

cowanie Czajkowskiego Poloneza z opery 

„Eugeniusz Onegin“ 

W RYTMIE MOZARTOWSKIEGO MARSZA 
Ciekawy eksperyment radiowy. 

Polskie Radio nadaje w poniedziałek dn. 

14 marca o godz. 17.50 eksperymentalną au   dycję muzyczno - słowną, której celem bę- 

dzie zaznajomienie słuchaczy z współczes-   

RADIO 
PONIEDZIAŁEK, dnia 14 marca 1938 r, 

6.15 Pieśń. 6.20 Gimn. 6.40 Muzyka. 7.0u 

Dziennik por. 7.15 Muzyka. 8.00 Audycja 

dla szkół. 8.10 Przerwa. 11.15 Audycja dla 

szkół. 11.40 Muzyka jazzu. 11.57 Sygnał cza 

su. 12.08 Audycja połudn. 13.00 Wiadomos 

ci z miasta i prowincji. 13.05 „Połska Misja 

w Rodezji Afrykańskiej. 13.15 Muzyka nocy. 

14.25 „Zaklęty dwór" — fragment z powieś 

ci Walerego Łozińskiego. 14.35 Muzyka po- 

pularna. 14.45 Przerwa. 15.30 Wiad. gospo- 

darcze. 15.45 „Z pieśnią po kraju* — audy 

cja. 16.15 Muzyka rozr. 16.50 Pogadanka. 

17.00 Wpływ odkryć i wynalazków. 17.15 Re 

cital fortepianowy Sari Hir. 17.50 Pogadam 

ka i wiad. sportowe. 18.10 Skrzynka ogólna 

| — prowadzi Tadeusz Łopalewski. 18.20 Ra 

cital špiewaczy Elżbiety Wałewskiej. 18.40 

„Grobla* — fragment powieści Antoniego 

Gołubiewa — czyta Eugeniusz Piotrowicz. 

16.50 Program na wtorek. 18.55 Wil. wiad. 

sportowe. 1900Audycja strzelecka. 19.30 Dy 

skutujemy: „Czy organizacje kobiece mają 

rację bytu” — diałog. 19.50 Pogadanka. 20.00 

Koncert rozrywkowy. Ok. 20.45 W przerwie: 

Dziennik wieczorny i pogadanka. 21.40 No 

wcści literackie. 22.00 Koncert. 22.50 Ostat 

nie wiadomości. 23.00 Muzyka na dobranoc s 

restauracji „Ustronie”. 23.30 Zakończen'e. 

WTOREK. dnia 15 marca 1938 r. 

6.15 Pieśń por. 6.20 Gimnastyka. 6.40 Mu 

zyka. 7.00 Dziennik por. 7.15 Muzyka z płył. 

8.00 Audycja dla szkół. 8.10 Przerwa. 11.15 

Audycja dla szkół. 11.40 Lekkie piosenki, 

11.57 Sygnał czasu. 12.03 Audycja południo- 

wa. 13.00 Wiadomości z miasta i prowincji. 

13.05 „Zwierzęta na wsi* — pogadanka. 13.15 

Poematy i ballady. 14.00 Nowości muzyki lek 

kiej. 14.26 „Zaklęty dwór" — fragment po 

wieści Walerego Łozińskiego. 14.35 Muzyka 

popularna. 14.45 Przerwa. 15.30 Wiadomości 

gospodarcze. 15.45 Wielki samouk — Jerzy 

Stephenson — audycja dla dzieci starszych. 

16.10 Przegląd aktualności finansowo gospo 

darczych. 16.20 Koncert ork. 16.50 Pogadan 

ka. 17.00 Wielki kanion rzeki Colorado — fe 

lieton. 17.15 Muzyka kameralna. 17.50 Ta- 

jemnice saletry — pogadanka. 18.00 Wiad. 

sportowe. 18.10 Chwilka litewska w języku 

polskim. 18.20 Recital fortepianowy Walen 

tyny Czuchowskiej 18.40 _„Błogosławione 

zbrodnie* — pogadanka E. Łopalewskiego. 

18.50 Program na środę. 18.55 Wil. wiad. 

sportowe. 19.00 „Przy stoliku literackim" — 

gawęda młodych pisarzy. 19.30 Polska twór 

czość chóralna. 19.50 Pogadanka. 20.00 Kon 

cert rozrywkowy. 20.45 Dziennik wiecz. 20.55 

Pogadanka. 21.00 „Sylwetki kompozytorów 

polskich": Apolinary Szeluto. 21.45 Konęert 

muzyki węgierskiej. 22,50 Ostatnie wiad. 

23.00 Muzyka. 23.30 Zakończenie. 

Jk wyglada „rabunek na ulicy” 

w swietle dochodrenia 
Wczoraj donieśliśmy „że sdo policji „zgło- 

sił się urzędnik jednej z instytucyj państwo 

wye Wilnie i zameldował, iż został na 

ulicy napadnięty przez nieznanego zbira, któ 

ry wyrwał mu z portmonetki 20 zł. banknot 

i zbiegł, uderzając go przy tym łomem. 

W świetle dochodzenia alarmujący meldu 

nek o rabunku przedstawia się nieco inaczej. 

Napadniętym był Lucjan Zaborowski zamie 

Szkały przy ul. Popowskiej 21. Jak się oka 

zuje, został on dotkliwie pobity przez nieja 

kiego Bolesława Matuszewicza (Smoleńska 

4) który podejrzewał go o flirt ze swoją 

żoną. Zaborowski zaś przedstawił napaść na 

tle porachunków osobistych jako napad ка 

bunkowy. 

Zaborowskiemu grozi sprawa 0 

dzenie w błąd władz policyjnych. 

Gry sportow - 

Siatkówki Ogniska Wileńskiego w mi- 

strzostwach KPW zajęły trzecie miejsce 

za Krakowem i Toruniem a przed Pozna- 

niem, Katowicami, Warszawą i Radomiem. 

W Łodzi w eliminacjach mistrzostw 

Polski WKS Śmigły przegrał z Pozna- 
niem 32:51 i z IKP 42:61. 

wprowa 

Do „Kuriera Wilenskiego“ 

NEKROLOGI, 
OGŁOSZENIA 

i WSZELKIE KOMUNIKATY 
po cenach bardzo tanich | na wa. 
runkach spec. ulgowych przyjmuje 

Biuro Ogłoszeń 

ian Grabowskiego 
w Wilnie, Garbarska 1, tel. 82 

Kosztorysy na żądanie. 

        
    

      
    

      
     

VERTA STT NAT PTS V PSKEVASEI 

Bu metodami gimnastyki kobiecej. Ilustra 
cja muzyczną oraz możność wzięcia czynne 
go udziału w tym eksperymencie „mniewątpli 
wie zachęci wszystkich do wysłuchania au 

dycji p. t. „W rytmie mozartowskiego mar 

sza”. Autorką pogadanki będzie absolwentka 
C. 1, W. F. Janina Sadowska,
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CASINO | 
Jutro Premiera 

Film ktėry wzruszy 

  

miliony serc ojców, 

matek i dzieci 

BBziś ostatni dzień 
  

  

      
„KURJER” (4390) 

   
„CIEŃ SZANGHAJU 

Automobiliści i motocykliści wybierają się 

Tegorcczny sezon sportów motorowych 

w. Wilnie zapowiada się wyjątkowo  bo- 
gato. Będze on o owiele ciekawszy od 
zeszłorocznego. Przed kilku dniami od- 
było się walne zebranie Automob:lklubu 
Wil. Między in. omawiane były sprawy 

, związane z kalendarzykiem imprez sporto 
wych. 

Do szczęśliwych myśli zaliczyć trzeba 
projekt łaczenia zawodów  motocyklo- 

wycn z automobilowymi. Wszelkiego ro- 
dzaju raidy będą mogły gromadzić na 
starcie więcej zawodników niż dotych- 
czas, zwłaszcza jeżeli chodzi o autotomo- 
bilistów. W roku zeszłym mieliśmy tylko 
2 imprezy. Otwarcie sezonu, który aktycz- 
nie nie może być uważany za imprezę 
sportową i pogoń za lisem z udziałem jed 
nej zawodniczki. O wiele bogaciej wypadł 
sezon motocyklowy. Trzeba jednak stwier 
dzić, że krótkie raidy przeżyły się. Stra- 
ciły ma swej atrakcyjności. Organizatorzy 
zamierzają w nadchodzącym sezonie zor- 
ganizować ciekawy raid o charakterze mię 
dzynarodowym z Wilna do Rygi i z po- 
wrołtem. Udział brać będą mogli moto- 
cykliści i automobiliści. Raid zorganizo- 
wany zostanie w pierwszych dniach lip- 
ca. Trwa ćon będze z pobytem w Rydze 
| nad morzem 8 dni. Kluby motocyklowe 
Wilna zamierzają wyłonić specjalną ko- 
misję, która opracuje dokładny program 
„raidu i zacznie przyjmować zgłoszenia. 

Do rzędu większych imprez motocyk- 
fowo-samochodowych zaliczyć trzeba raid 
Wilno — Gdynia — Wilno, Raid ten zor- 
ganizowany  zosłanie przez Wil. Tow. 
Cykl. i Motocykl. z udziałem członków 
zaproszonych klubów. 

trzeci większy raid — to Wilno — 
Narocz — Wilno. Szosa nad Narocz jest 
bardzo dobra. Raid może cieszyć się re- 
kordowym powodzeniem. Warto może za 
wiadomić o nim kluby motocyklowe całej 
Polski, ogłaszając jednocześnie - zjazd 
gwiaździsty do Wilna, a potym dopiero 
pojechać nad. Narocz. 

Nie będziemy więc mieli w tym roku 
małowartościowych raidzików na kompro- 
mitująco krótkich trasach. 

Trzeba jednocześnie nadmienić, że sta 

le mają być organizowane wyścigi moto- 
cyklowe na stadionie Ośrodka WF na Pió- 
romoncie. Tor zostanie nieco poprawiony. 
Nie powinno być żadnych zastrzeżeń co 
do nieszczęśliwych wypadków. | 

Wilno zaczyna więc propagować spor- 
ty moforowe. Z roku na rok zwiększa się 
coraz bardziej rodzina motocyklistów. 

* Przybywają również nowi członkowie Au- 
tomobilklubu. Trzeba organizować jak naj 

częściej imprezy sportowe, a będziemy 

Dziś 

  

do Łotwy 
mogli w końcu sezonu powiedzieć z wiel- 
kim zadowoleniem, że zarządy poszcze- 
gólnych klubów spełyniły swoje obowiąz 
ki i że sport motorowy na Wileńszczyźnie 
słanął na wyższym, niż dotychczas, po- 
ziomie. 

Tegoroczny sezon rozpocznie się jak 
zazwyczaj uroczystością otwarcia. Jeżeli 
dopisze pogoda, otwarcie sezonu zorga- 
nizowane zostanie w końcu kwietnia, zaraz 

po świętach Wielkanocnych. 

W poszczególnych klubach motocyk- 
lowych prowadzone są obecnie staranne 
przygotowania do sezonu. Członkowie: 
Strzelca i Wil. Tow. Cykl. i Motocykl. 

wprowadzają - jednolity «strój klubowy. 
Mieć to będzie specjalne -znaczenie "w 
czasie pobytu w Rydze uczestników rai- 
du. 

W sezonie obecnym prezesami klu- 
bów motocyklowych Wilna są: Strzelca— 
nacz. Jasiński, Wil. T. C. 1 M. — mec. 
lityński i Automobilklubu — mec. Łuczyń 
ski. 

Ze sportem motocyklowo-samochodo- 

wym wiąże się niemal bezpośrednio sport 
Itniczy, przynajmniej należy do tej samej 
rodziny sportów motorowych, ale o dzia- 
łalności Aeroklubu Wileńskiego innym ra- 
zem. J. N. 

Fee ic kolarski 
Wilmo — Zuutiów — Wilmeo 

ÓW kołach sportowych Wilna rozważany 

jest projekt zorganizowania latem kolarskie 

go raidu z Wilna do Zułowa i z powrotem. 
Raid ten ma być charakterem podobny do 

marszu narciarskiego Zułów — Wilno. Wal- 

czyć mają patrole złożone z czterech kola- 

rzy. Strzelanie odbywać się ma w Kojranach. 

rasa do Zułowa prowadzić ma szosą. W po 

wrotnej drodze kolarze jechać będą polnymi 

drogami. 

Szczegółowy regulamin tej imprezy opra 

cowany zostanie niebawem przez specjalnie 

wyłonioną komisję z WKS Śmigły. 

Dzieje kobiety która musiała całym 

  

ŁODOŚCI 
życiem okupić jeden błąd 

  

Kpt. Herhold propaguje 
pięciobój 

Wojskowy Klub Sportowy Śmigły urucho 

mił jeszcze jedną sekcję sportową pięciobo 

ju nowoczesnego. Do pięcioboju wchodzą na 

stępujące konkurencje: strzelanie, bieg na- 

przełaj na czas, jazda konna, szermierka i 

pływanie 

WKS Śmigły na zawodach o mistrzostwo 

Armii w pięcioboju zajął przez por. Batoga 

pierwsze miejsce. Członkami sekcji hędą tyl 

ko oficerowie. Kierownictwo sekcji objął zna 

ny działacz sportowy „były kierownik Ośrod 

ka WF w Wilnie i były wykładowca w C. I. 

W. F. kpt. Jan Franciszek Herhold. 

Tegoroczne mistrzostwa Armii w pięcio 

boju nowoczesnym odbędą się w Wilnie. 

'Mistrzostwa WKS 
W sezonie letnim w Wilnie odbędą się mi 

strzostwa Wojskowych Klubów Sportowych 

z terenu O. K. III w tenisie i w pływaniu. 

Zawody te ściągną do Wilna sporo za- 

wodników z całej Polski północno wschod 

niej. Zwycięzcy zawodów wileńskich zgłosze 

ni zostaną do mistrzostw ogólnych WKSów. 

Organizatorem zawodów będzie WKS Śmi 

gły. Termin mistrzostw nie został jeszcze u- 
stalony. Wyznaczony on zostanie nie wcześ 

niej, jak na połowę czerwca jeżeli chodzi o 

pływanie. Mistrzostwa tenisowe przeprowa 

dzone zostaną w końcu maja. 

Wiosenny turniej 
piłki nożnej 

W dniach 26 i 27 marca br. na otwarcie 

sezonu piłkarskiego rozegrany zostanie tur 

niej wiosenny o nagrodę Zarządu Wileńskie 

go Okręgowego Związku Piłki Nożnej. 

Do turnieju dopuszczone są wszystkie 

Kluby Wil. OZPN. 

Termin zgłoszeń do turnieju upływa z 

dniem 25 marca 1938 r. Po tym terminie żad 

ae zgłoszenia nie będą uwzględniane. 

Kluby z poza Wilna otrzymają na prze- 

jazd 33 proc. zniżki kolejowe. 
* * * 

Wzywa się nowoprzyjęte kluby do Wil. 

OZPN do zgłoszenia swych zawodników na 

przepisowych blankietach kart zgłoszeń, któ 

re są do nabycia u skarbnika Wil. OZPN p. 

Coch (Wiłno ul. Garbarska 7 m. 4) w cenie 

20 gr. za sztuke. 

Równocześnie przypomina się, że karty 

zgłoszeń należy wypełnić czytelnie — naj 

lepiej pismem maszynowym. Karty zgłoszeń 

wypełnione nieczytelnie i niedbałe zwracane 

będą bez załatwienia. 

Zgłoszenia należy kierować do Wydziału 

Gier i Dyscypliny Wił. OZPN na adres po 

dany w komunikacie Nr 1. 

4—5 czerwca mecz z Prusami 

Lekkoatleci wileńscy projektują rozegrać 

mecz z Niemcami z Prus Wschodnich 4 i 5 

czerwca w czasie Zielonych Świąt. Termin 

ten nie powinien ulec zmianie, gdyż wszyst 

kie inne wolne dni są pozajmowane. Trzeba 

tutaj liczyć się z imprezami ogólnopolskimi, 

gdyż do reprezentacji Polski północno - 

wschodniej wejdzie kilku czołowych zawod 

ników polskich. 

Otwarcie sezonu  lekkoatletycznego w 

Wilnie nastąpi w połowie kwietnia tradycyj 

nym biegiem naprzełaj. 

Lim 2“ 112125 ŽŽ 

Popierajele Przemysł Krajowyl 

  

A|Kobiety wd przepaścią 
Stępowski Nora Ney i wiele in. 

Kino MARS | Obraz generacijų która z niczego stworzyła potęgę Ameryki 

  POTĘGA ZŁOTA 
Dzieje nowoczesnych „Raubritterów*, którzy po trupach dążyli do swego celu 
W rol. gł: Gary Grant, Edward Arnold, Jack Oackie, oraz młoda Marlena 
Dietrich, fenomenalna Frances Farmer. Wspaniały nadprogram kolorowy 
  

Teatr-Rewia MUI-PRO-QUO (ul. Ludwisarska 4. Tel. 26-87) 
Dziś dn. 14.11 b. r. 

PONIEDZIAŁEK PREMIERA „Wielka Rewia” 
p. t. „„kPabliczmoŚć mma głos 
w 2-ch częściach 14 obrazach. Z powodu wielkiego powodzenia został prolongowany ze- 
spół cyganów (10 osób), Na czele zespołu piękna księżniczka Helena Kwiek oraz «.ły ze- 
spół artystyczny. We środę i czwartek ceny propagandowe balkon 26, parter od 54. 

Szczegóły w afiszach. 

Dziś OGNISKO | Największa autorka Ameryki, laureatkaRkademii Filmo- 
wel Bette DAVIS oraz znakomity amant George BRENT 
w wielkim obyczajowym dramacie p. t 

„Małżeństwo z pozoru” 
Nadprogram: UROZMAICONE DODATKI. Pocz. seans. o 4-ej, w niedz. i św. o 2-ej. 

  

Derilada milicji faszystowskiej, 

Dziś. HELIOS | 

  

Franciszka GAAL, Fredric MARCH 
i Aklm Tam'row w gicant. filmie realiz. CECIL B. de MILLE'a 

„KORSARZEŚ 
Nadprogram: Atrakcje i aktualności. 

Chrześcijańskie kino 

SWIATOWID | 

Począte 

Dramat zemsty LUX | 
  

Największy tragik świata 

Emil Jannings 
w gigantycznym filmie 

> i iwiają obecnie wszystkie stolice świata. Arcydzieło, które p. uno 0 EV. M niedz dd godz ej 

Władca 
Nadprogram: ATRAKCJE 

ama ea „Zapomniane twarze“ 
W tol. gl. genialny Herbert Marshall i Gertrude Michael ` 
Nienawiść silniejsza niż śmierć. Film, którego się nie zapomina. 

NAD PROGRAM: (lrozmaicone dodatki ‘ ez 

  

  
Swój do swego! Swój do swego! 

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

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

no-spóżywczych. 

Broń i amunicja. Przybory myśliwskie 

I artykuły sportowe, Wyroby tytonio- 

we, karty do gry, baterle i żarówki 
elektryczne. 

| śródmieściu.   
Gruźlica 

płuc 
jest nieubłagalna i corocznie, nie robiąc róż- 

picy dla płci, wieku i stanu, pociąga bardzo 

wiele ofiar. Przy zwalczaniu chorób płue- 

nych: bronchitu ,grypy, uproczywegc męczą- 

cego kaszlu itp. stosują pp. lekarze 

„BALSAM TRICOLAN - AGE“ 

kićry ułatwia wydzielanie się plwaciny, usu- 
wa kaszel. 

  

  

Poważna FABRYKA IZOLACJI 
Budowlanych i Cieplnych poszukuje PRZED 
STAWICIELA na m. Wilno i Województwo. 

Oferty osób poważnych i dobrze wpro- 
wadzonvch w budownictwie przemyśle oraz 
instytucjach uprasza się przesyłać z poda- 
niem referencji do „Uniwersalnej Agencji Re 
klamowej“, Warszawa. Marszałkowska Nr 

142 sub. „Izolacia“. 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA5 

LEKARZE 
VYVVYTVTVYVYVYVYVYTYVYVYVYVI 

DOKTOR MED. 

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

      

DOKTOR 

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

av" „ET 

AAA AAAAAŁAAADAAAŁAŚ 

AKUSZERKI 
AKUSZEKRKA 

Maria Laknerowa 
przyjmuje od godz. Y ran» do godz. 7 wiecz. 
— ul. Jakuba Jasińskiego 1 a—3, róg ul. 

3-gu Maja obok Sądu. 
„KAŁAAAŁAŁAŁA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASS 

Kupno i sprzedaż 
TYYYVYYYYY""vvwyv"v""' + '""PYYYYYYYYYYYYYYVY' 

DOM do sprzedania przy st. kol. Gudogaj. 
Dowiedzieć się: Wilno, ul. Zamkowa 3—10. 

  

  

PRZESADZANIE ROŚLIN doniczkowych” | 
zakładanie i pielęgnację sadów, szkółek, 
drzew i kwiatów, projekty, plany i koszto- 
rysy wykonuje technik-ogrodnik. Oferty pod * 
tel. 10-17, lub na ul. Lwowską 13c m. 4 

LOKALE 
SKLEP z miezkaniem. Wszelkie wygody 

do wynajęcia, ul. J. Jasińskiego 16. Informa- 
cje na miejscu. 
AMAŁAKAAAAAŁAŁAAŁ AAA AĄ AAKAAAAAAAAAAAAAAAAA 

„RÓŻNE 
POTRZEBNY FINAŃSISTA do urucho- 

mieria koncesji sklepowej win i wódek w 
Zgłaszać się: Jakuba Jasiń- 

skiego 5 p. III m. 30 we wtorek 15,III sd 
godz. 9—11 i od 16—18, 

  

REDAKCJA i ADMINISTRACJA 

Konto P,K.O. 700.312. Konto rozrach, t, 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 „Kurier Wileński* Sp. г 0. ©. 

   
   
    

    

  

     
       

Pińsk, Dominikańska 40, 

Wołkowysk — Brzeska 9/1, 

       

Oddziały: Nowogródek, ul. Bazyliańska 35, tel. 169; 
Lida, ul. Górniańska 8, tel. 166; Baranowicze, 
Ułańska 11; Brześć n/B.. Pierackiego 19, tel. 224; 

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

    

  

    

    
    
      

  

CENA PRENUMERATY miesięcznie: 
z odnoszeniem do domu w kraju — 

3 zł., za granicą 6 zł., z odbiorem w 
administracji zł. 2.50, na wsi, w miej- 
scowościach, gdzie niema urzędu po- 

cztowego ani agencji zł. 2.50. 

   

  

    
    

    
     

  

   

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimeti. przed tekstem 75 gr., w tekście 60g r. 
za tekstem 30 gr, drobne 10 gr. za wyraz, kronika redakc, i komunikaty 60 gr 
za wiersz jednoszp. Do tych cen dolicza się za ogłoszenia cyfrowe tabelarycze 
ne 50%/,, Układ ogłoszeń w tekście 5-łamowy, za tekstem 10-łamowy. Za 
treść ogłoszeń i rubrykę „nadesłane* redakcja nie odpowiada. Administracja 
zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrze« 

żeń miejsca. Ogłoszenia są przyjmowane w godz. 9.30 — 16.30 1 17 — 19 

Redaktor odb, Józei Onusaitis 

   


