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Węgrom tego Polska nigdy nie zapomni 
Nie będzie żadnej przesady jeżeli 

powiem, że Europa od kilku dni znaj- 
duje się w stanie wielkiego rozgorącz- 
kowania i podniecenia. 

Już nie tylko sytuacja, ałe mapa 
polityczna 
nia i to bez żadnego wystrzału oprócz 
strzatów na wiwat. 

Niezależnie od takiego czy innego 
uczuciowego stosunku do Hitlera każ- 
dy przyzna, że włączenie Austrii do 
Wielkiej Rzeszy było wyreżyserowane 
Pierwszorzędnie a entuzjazm i zapał 
jaki towarzyszył „Anschlussowi* w z wielkim procencie był praw- 

- Li; 4 Miemieckie skrawki dawnej 
wielkiej Austrii, witały Hitlera z za- 
pałem? Ten Wiedeń, który sami tak 

o w jednej z korespondencyj 
POZSBRŁ 4. „miastem do wynajęcia”! 

MAS mie Przyznać, że nikt bliż 

go nie potrafił 07% malate 
Pełna niemi В mieckiego senty: Е . nt aliz- 

mu sielanka Sos ОННЕ ц „ Zamscenizowana przez 

mo bynajmniej nie jogę worse a> oki | do jej erai razić. 
J Je] Dastroju histo- ryczny telegram Hitlerą, wysłany 

przedwczoraj z Linzu: „Mussolini ja lego panu nigdy nie zapomnę*, : 
Telgram robi wrażenie zupełnie 

szczere. Ani rusz nie da się go podcią 
Bnąć pod kategorię jakiegoś wyracho 
m posunięcia dyplomatycznego. 
kiego got odbiega on od formy wszel 

gatunku już nie tylko not, ale 

zmienia się do niepozna- | 

  

  

gratulacyj, kondolencyj, czy podzię- | ne, ale możemy się z łatwością domy 
kowań, że daje się wytłumaczyć jedy | ślać. „Tego oznacza milczącą zgodę, 
nie jako wybuch prawdziwego uczu- | oznacza powstrzymanie się od udzia- 
cia, charakterystyczny dla indywidu- | łu w jakiejkolwiek międzynarodowej 
alności niemieckiego dyktatora. interwencji w obronie niezawisłości 

„Ja panu tego nigdy nie zapom- | Austrii, oznacza nie zdziałanie czegoś, 
nę“! a tylko powstrzymanie się od dziala- 

Czego mianowicie? nia — bierność! 
To nie zostało wyraźnie powiedzia Dzięki stanowisku Włoch, powo- 

Dar Węgier dia U. $. В. 
(Zamieszczamy z okazji węgierskiego Święta narodowego). 

  

Książę siedmiogrodzki Stefan Batory przyjmuje posłów polskich, zapraszających go 
4 na tron polski. Obraz olejny, który zosłał wręczony w dniu 7 lutego br. Uniwersy- 

tełowi Słefana Batorego w imieniu J. W. Regenta Węgier Horthy'ego. przez ppłk. 
Góbor de Gerlóczy. ka 
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Pogtoski o koncentracji wojsk litewskich 
Min. Beck przerwał urlop 
(Telejonem od naszego korespondenta z Warszawy) 

wok. 
Ma, dokonan 
granicznym M 
P. Józef B 
przerwał 

WARSZAWA, (Pat). „Na dzisiej. 
szym posiedzeniu plenarnym Senatu 
mpnęła i została przyjęta do laski 
akomyj wskiej interpelacja sen. Fu 

iego w sprawie zajść na po- kraniczu polsko-li ki «cja ta Boa litewskim. Interpela- 

ы W ostatnich dniach 
międzynarodowym zdar: 
wielkiej doniosłości his: 
domošė ich wagi rodzi 
troskę o żywotne inter 
atmosferze wzmaga si sieniu nawet do drobnych wypadków. Do a zaliczyć by należało ostat jście na granicy Polsko-litewskiej, 

zaszły na gruncie 
zenia i decyzje o 
torycznej, a świa- 
w opinii Publicznej 
esy państwa, W tej 

ę czujność w odnie 

rwuje sobie zajęcie sta 
‹ o incydentu. 

poczuciu obowiązku, jaki ciąży na 

Łotwa i Estonia 
YG 

polityczny A). W tutejszych kołach 
ostatnich dwóch, p dzaJą, że w ciągu 
skiej niejednok otas ze strony łotew- 
gę czynników! litewską; TACANO uwa- 

lem Smetoną ną a z prezyden- 
czeństwo, jakie kryje a ezpie: 
wy fakt nieuregulowanią „jg Ūla Lit 
z Polską. stosunków 

Koła te podkreślają, że : 
w sposób istotny zaliiterego i est *zeczywistej konsolidacji S ORE 

a Bałtykiem, co — jak tu i 
*ają — jest niemożliwe bez uprzed- 

WARSZAWA. — Dowiadujemy się, iż w zw.ązku z pro- 
acyjnym zabójstwem żołnierza KOP Stańisława Serafi- 

ym przez litewską policję graniczną na odcinku 
arcinkańce — minister spraw zagranicznych 

eck, który — jak wiadomo — bawi we Włoszech, 
Swój urlop i wraca do Warszawy. 

interpelacja w Senacie 

Prasa warszawska donosi z Ko- 
wna: ^ 

Wiadomość o zastrzeleniu przez 
graniczną policję litewską żołnierza 
Korpusu Ochrony Pogranicza wywo- 
łała w stolicy Litwy piorunujące wra- 
żenie. 

W sferach rządzących wyczuwa 
się nastrój paniki, źwiększony jesz- 
cze wiadomościami o wkroczeniu do 
Austrii wojsk niemieckich. 

Litewskie ministerstwo wojny wy 
dało rozkaz koncentracji litewskich 
sił zbrojnych w rejonie Olita, Mari- 

ampol i Wirbale. 
Minister wojny wraz z b. księ- 

dzem Tomaszajtisem, który — jak 
wiadomo — jest szarą eminencja pre 

dzenie Hitlera jest całkowite. 
W związku z tym telegramem sły 

szałem zdanie, że jest on dla Włoch 
więcej wart niż traktat, a jednocześ- 
nie spotkaliśmy się jak gdyby z uczu 
ciem zazdrości u szeregu osób, że po- 
dobny telegram nie nadszedł pod ad 
resem p. ministra Becka, jeżeli nie od 
Hitlera — to przynajmniej od Ribben 
troppa. 

„Beck, ja panu tego nigdy nie za- 
pomnę*! — I my powstrzymaliśmy się 
przecież od działania i my byliśmy w 
tej chwili bierni. 

Na łamach „Słowa wręcz p. Cat 
— domaga się dła Polski rekompen- 
saty za Anschluss i widzi ją w wymu 
szeniu przez Polskę na Litwie przynaj 
mniej nawiązania dyplomatycznych 
stosunków. > 

Jesteśmy gorącymi zwolennikami 
nawiązania i utrzymania dobrych sto 
sunków z Litwą po dobroci, a nawet, 
jeżeli to się nie uda siłą, bo tego wy» 
maga utrzymanie niepodległości obu 
państw. 

Uważamy również, że Niemcy w 

bardzo dużym stopniu zawdzięczają 
swe powodzenia uregulowanym sto- 
sunkom z Polską i są niewątpliwie w 
tej chwili naszymi dłużnikami. 

Ale czy mimo to, dla określania te 
go, co by się powinno było stać w naj 
bliższej przyszłości stosowny jest wy 
raz „rekompensata, i czy stosowna 
jest zazdrość o telegram do Mussolinie 
go. 

Nie chodzi tuo żadną „rekompen- 
satę“, chodzi o uznanie słuszności na- 
turalnych dąże ńi praw w rozwoju są 
siadujących narodów. 

Polska uznaje słuszne prawo do 

połączenia się Austrii, kraju całkowi- 
cie niemieckiego, z Niemcami. Hitler 
wczoraj jeszcze w wywiadzie udzielo 
nym korespondentowi 
potwierdza prawa Polski dostępu do 
morza, a musi również uznawać na- 
sze prawo do uregulowania stosunków 
z naszymi sąsiadami według naszych 
potrzeb i uznania. 

Do tego nie jest potrzebna tu ni- 
komu żadna rekompensata, a tylko 
uznanie wzajemnych praw. Uznanie 
praw nie wymaga wdzięczności, a jest 
nakazem przyzwoitości, obowiązkiem 

gwarantującym utrzymanie popraw- 
nych stosunków. 

„Dailly Mail“ 

Skoro jednak mówi się o wdzięcz- 
ności, jako podstawie stosunków mię. 
dzynarodowych, świeży przykład od- 
ruchu tego uczucia ze strony Hitlera 
powinien nam, Polakom, przypom- 
nieć nasze stosunki z innym bardziej 
nam bliskim narodem. | 

Ten naród — to Węgry! 

Akurat dziś w trzy dni po doko« 
naniu pierwszych od wojny Światowej 
zmian na mapie środkowej Europy 
przypada Święto narodowe Węgier. — 
Państwo to jeżeli chodzi o zmiany gra 

nie w ogóle, jest bardziej zainteresa 
wane 4iz Npemey. 

Z Węgrami Polska w tej chwili nie 
posiada nawet wspólnej granicy, tak 
jak Włochy nie posiadały jej jeszcze 
przed kilku dniami z Rzeszą Niemie- 
cką. 

*Mimo to, z tym narodem łączy nas 
znacznie więcej wspólnych przeżyć z 
dawnych czasów niż Włochów z Niem 
cami. Po odzyskaniu przez nas niepod 
ległości, najbardziej pokrzywdzony 
przez wojnę światową naród węgier- 
ski pierwszy zaskarbił sobie u nas u- 
czucia wdzięczności przez swą bezin- 
teresowną pomoc w czasie najazdu 
bolszewickiego w roku 1920. 

Trochę amunicji i ta chęć wysła- 
nia na pomoc Polsce żywych sił swe- 
go żołnierza, chociaż została udarem- 
niona przez karygodne stanowisko 
Czechów, nigdy u Polaków nie pójdą 
w niepamięć. 

Z okazji święta narodowego od wie 
ków najściślej zaprzyjaźnionego z na 
mi bratniego narodu węgierskiego, 
święta, które przypadło tak bezpośre 
dnio po wielkich wydarzeniach w naj 
bliższym sąsiedztwie Węgier i nie 
bez znaczenia dla nich, chociaż- 
by ze wględu na uzyskanie wspólnej 
granicy z Niemcami, warto położyć, 
szczególny nacisk na dług wdzięczno 
ści, jaki Polska ma względem rycer- 
skiego narodu. 

A więc wołamy: ,„Węgrom Polska 
tego nigdy nie zapomni”! 

Owo żo ze strony Węgrów nie by: 

ło tylko zaniechaniem działania Ву- 
ło czynem. To też jedynie czynem 
taki dług wdzięczności można będzie 
spłacić.   

Piotr Lemiesz. 

BROOKE NO CZTOONCTOIETOPOECZ COC CZ TTP OPORZE POOOEDZZOZCA 

Dziś bedą rozstrzelani 

  

Kici ustawodawczych i w przekonaniu, aa decyzja w tym względzie spo z wyłącznie w rękach rządu, jak rów nek w nadziel, że rząd zechce w najbliż szej przyszłości udzielić ciałom ustawo- dawczym wyjaśnień o nowoutworzonej sy fuacji międzynarodowej 1 związanych z nią zamierzeniach naszej polityki zagrani cznej — mam zaszczyt zwrócić się do pa na premiera z następującym pytaniem: 
1) jaką jest istota ostatnich zajść na 

pograniczu polsko-litewskim, 
2) kto ponosi odpowiedzialność za ich 

wywołanie, 
3) jakie środki rząd zamierza przedsię wziąć celem zapobieżenia Podobnym zaj ściom w przyszłości. 

Po odczytaniu interpelacji na sali roz 
legły się oklaski oraz okrzyki oburzenia 
z powodu prowokacji liiewskiej, 

potępiają Litwę 
niej normalizacji stosunków polsko- 
litewskich. 

Incydent na granicy polsko - lite- 
wskiej wywołał tu bardzo głębokie 
wrażenie. 

TALLIN, (Pat). Ostatnie wydarze 
nia na granicy polsko-litewskiej ogół 
nie przypisywane są w Estonii nie- 
zūrowej atmosferze, będącej wyni- 
kiem upartego negatywnego stanowi- 
ska Litwy wobec Polski. Wyrażane są 
chawy, iż polityka Kowna jest nad 
wyraz niebezpieczna.   

zydenta Smetony, dwukrotnie odwie- 
dzali sowieckiego polpreda Krapiwin 

cewa, który miał nakłaniać Litwinów 
dc zaniechania koncentracji wojsk 
na polskim pograniczu, uważając to 
za zbyt jaskrawą demonstrację, 

W domu prezydenta Smetony to- 
czą się narady przedstawicieli rządu. 

W Kownie panuje silne podniece- 
nie nerwowe, Spowodowane prawdo- 
podobnie tym, że rozeszła się w Kow- 
nie pogłoska, że wojska polskie prze- 

szły granicę litewską i posuwają się 
w kierunku Kowna. 

Jak słychać, prezydent Smetona 
polecił posłowi litewskiemu w Pary- 
żu Klimasowi, interweniować u rzą- 
du francuskiego na wypadek polskiej 
agresji. 

MOSKWA, (Pat). Prezydium Naj- 

wyższej Rady ZSRR odrzuciło prośbę 

o ułaskawienie 17 skazanych na 

śmierć w ostatnim procesie. W komu 

nikacie oficjalnym brak jest nazwis- 

ka Rozenholca. Należy przypuszczać, 

SKAŁAT, (Pat) Rada miasta Ska- 

łat oraz rada miasta Mikulice, pow. 

Tarnopol jednogłośnie uchwaliły na 

uroczystych posiedzeniach nadać go-     
WIEDEŃ (Pat) — 0 godz. 17 kancierz Hitler ubrany w 

brązowy mundur, stojąc w błękitnym aucie wjechał do Wied- 

nia. Za nim jechała podwójna kolumna kikunastu samocho- 

dów wojskowych. osobowych i półciężarowych. Tłum zale- 

gający gęstą ciżbą chodniki opanował niesłychany entuzjazm. 

Okrzyki „Heil Hitler" trwają bez końca, nie słabnąc nasile. 
* ® * 

zwartą masą w kierunku ulie, który- 
mi miał przejeżdżać kanclerz Hitler. 
Niezliczone autobusy z prowineji wy 

WIEDEŃ, (Pat). Od południa po 
zamknięciu wszystkiech sklepów, fa- 

bryk i zakładów Wiedeń zapełnił się 
gęstym mrowiem ludzkim. płynącym rzucają nowe tłumy, które zagęszcza- 

skazani w procesie moskiewskim 
| że Rozenhole ałbo został ułaskawio- 

ny, albo też prośby o ułaskawienie 
nie podawał. 

Wyrok ma być wykonany we wła 

rek nad ranem. 

Obywatelstwa honorowe 
dla Marszałka Śmigłego-Rydza 

dność obywatela honorowego tych 
miast Marszałkowi Śmigłemu Ry- 
dzowi. 

  

Uroczysty wjazd Hitlera do Wiednia 
i. szpalery tłumów, stojące na Ma- 
riahilfestrasse i ringach. Przyjazd 
Hitlera zapowiedziano na godz. 16. W. 
miarę zbliżania się tej godziny napię- 
cie tłumów wzrasta. Każdy przejeż- 
dżający wojskowy samochód wywołu 
je entuzjazm i burzę okrzyków. Cała 
trasa obstawiona jest niemieckim 
Schupo. Przejeżdżają też liczne sa- 
iiochody z kinooperatorami, filmują- 
cymi eałą uroczystość. W hbocznych 
równoległych ulicach stoją samocho 
dy z pogotowiem ratunkowym które 

(Dokończenie na str. 2)



* „KURJER“ (4391) 

Oddziały Obrony Narodowej 
będą zorganizowane na całym obszarze Polski 

WARSZAWA, [PAT]. — Wczoraj od- 
byla się konferencja prasowa w sprawie 
oddziałów wojskowych — Obrony Naro- 
dowej, na której pik, dypi. Pruga-Keti- 
ling udzielił następujących wyjaśnień: 

Celem pogłębienia przygotowania woj 
skowego obywateli państwa p. min. spraw 
wojskowych powołał. do życia oddziały 
wojskowe o specjalnym charakterze pod 
nazwą Obrony Narodowej. : 

Oddzialy Obrony Narodowej są jed 
ną z form realizacji rzuconego przez na 
czelnego wodza hasła „Naród pod bro- 
nią". 

Warunki finansowe państwa i szereg 
Innych przyczyn nie pozwalają na zwięk- 
szenie stanu liczbowego armii stałej w ta 
kim stopniu, jak tego wymaga bezpieczeń 
stwo państwa. Aby femu zaradzić M, S. 
Woisk. szuka rozwiązań na innej drodze. 
Wyrazem tego są nowouiworzone oddzia 
ły Obrony Narodowej. 

Oddziały Obrony Narodowej są woj 
skiem w ścisłym tego słowa znaczeniu, 
posiadają tylko inną „fańszą” strukturę 
organizacyjną. Zorgańizowane na zasa- 
dach terytorialności nie są skoszarowane. 
Żołnierze zaliczeni do Obrony Narodowej 
pozostają w swoich mieszkaniach, przy 
swoich warsztatach pracy, a w oddziałach 
Obrony Narodowej zbierają się tylko na 
zarządzone ćwiczenia. 

Służba wojskowa w oddziałach Obro- 
ny Narodowej polega na krótkofrwałych, 
dorywczych ćwiczeniach jedno i kilku- 
dniowych, których łączny czas trwania w, 
ciągu reku nie przekroczy 30 dni. Ž 

Do służby w tych oddziałach powoły- 
wani są ochotnicy przedpoborowi prze- 
szkoleni w  przysposobieniu wojskowym 
©raz z poboru oilcerowie, podoficerowie 
I szeregowcy rezerwy i kombatanci z his 
torycznych Wojskowych Związków Fede- 
racyjnych. 

W założeniu organizacyjnym  śłużba 
oddziałów Obrony Narodowej opiera się 
na icn dużej sprawności alarmowej i na- 
tychmiastowej gotowości bojowej. Stąd 
powołanie żołnierzy O. N. na ćwiczenia 
odbywa się przeważnie w sposób alarmo 
wy fak, że żołnierz O. N. wprost cd war 
Ssztafu pracy idzie na zbiórkę, 

Żołnierze Obrony Narodowej  otrzy- 
mują całkowite umundurowanie i oporza- 
dzenie wojskowe, które przechowują u 
siebie w domu I w tym umundurswaniu 
obawiązani są sławić stę na każde wezwa 

nie przełożonych. Na kołnierzach kurtek 
i płaszczy żołnierze O. N. noszą odznaki 
biało-czerwone w kształcie rombu oraz 
przy czapce w ubiorze garnizonowym (wyj 
$ciowym) ozdobny sznurek bialo-czerwo 
ny z chwaścikiem. 

W czasie ćwiczeń w oddziałach O М. 
otrzymują wyżywienie | wynagrodzenie 
pieniężne jak w wojsku siałym. 

Praca w oddziałach O. N. jest Już w 
pełnym foku. Dotychczas osiągnięte wy- 
niki ich pracy w okresie zaledwie kilku 
miesięcy rokują jak najlepsze nadzieje na 
przyszłość. 

Społeczeństwo polskie bardzo žyczli- 
wie przyjęło oddziały Obrony Narodowej 
— dając tym wyraz, że rozumie i docenia 
znaczenie tej akcji. 

SA 

  

m ziem 
  

Charakterystycznym | 

  

tego objawem są fakty, że w wielu miej 
scowościach, gdzie tych oddziałów jesz: 
cze nie ma, społeczeństwo występuje 2 
prośbami o uiwodzenie takich oddziałów, 
deklarując gotowość całkowitego Ich u- 
mundurowania i wyekwipowania na swój 
koszt. Mamy szereg dowodów ofiarności 
społeczeństwa na uzbrojenie I zaopatrze- 
nie oddziałów Obrony Narodowej. W 
tym wzgiędzie M. S. Wojsk liczy na dal- 
szą żomoc i ofirność społeczeństwa na 
potrzeby oddziałów O. N., które z nor- 
malnego budżefu wojska nie mogą być w 
całości zaspokojone. Świadczenia społe- 
czne na rzecz oddziałów Obrony Narodo 
wej traktowane są jako świadczenia na 
FON. : 

Drugim zagadnieniem, mającym zasadni 
cze znaczenie dla żywotności I dalszego   rozwoju tych oddziałów jest sprawa za- 

bezpleczenia pracy oraz zarobków za dnie 
ćwiczeń żołnierzom Obrony Narodowej i 
w tym kierunku zwracamy się z apelem 
do społeczeństwa o pomoc i poparcie. 
Chodzi o to, aby żołnierze O. N., którzy 
nie mają pracy, mogli ją ofrzymać na 
miejscu, gdyż fo jest warunek Ich Byspo- 
zycyjności, a cl, którzy pracę posiadają, 
by jej nie ufracili z racji przynależności 
do Obrony Narodowej, która może być 
niewygodną dla pracodawcy, bo odrywa 
pracownika od warsztatu pracy. Wreszcie 
chodzi o to, aby pracownikowi, opuszcza 
Jącemu pracę raz w miesiącu dla ćwiczeń 
w oddziałch O. N., pracodawca nie potrą 
cał zarobku za ten dzień, albowiem otrzy 
mywany żołd i wyżywienie za dzień ćwi 
czeń nie zrównoważy żołnierzowi ufraco 
nego dziennego zarobku, a większość z 
nich ma na utrzymaniu rodziny. 

  

Poleca 
górnośląski WĘGIEL 

wagonowo i tonowo   

Przeds. Handl.-Przem. A. Zahorański 
Firma Chrześcijańska 

pierwszorzędnej jakości bezpo- 
średnio z koncernu „Progress“ į 
w wozach zaplombowanych. 

Biuro — Wilno, ul. Wileńska 24—3, telefon 22-03 

KOKS 

Šonai adhal! buti! paistya 
na 1938-39 r. 3 

WARSZAWA, (PAT). — Senat zakoń | 
czył debaty nad preliminarzem budžeto- 
wym państwa na 1938/39 r. 

Na wsłępie sen. Miklaszewski zrefero- 
wał budżet Ministerstwa Skarbu, wnosząc 
o przyjęcie budżełu w brzmieniu komisji. 

Następnie sprawozdawca generalny 
sen. Rostworowski zreferował ustawę skar 
bową, proponując m. in. przywrócenie 
brzmienia rządowego art. 11 o planie u- 
żytkowania lasów państwowych. 

Senat w głosowaniu przyjął budżet Mi 
nisterstwa Skarbu i ustawę skarbową z pre 
liminarzem budżetowym. Na tym zakoń- 
czono rozprawę nad Budżełem Państwa. | 

Z kolei sen. Pefrażycki referował usta 
wę o inwestycjach, wskazując m. in. 
że Ziemie Wschodnie mają przeznaczone 
inwestycje 72 miliony zł. 

Następnie zabrał głos p. wicepremie' 
Kwiatkowski, wygłaszając dłuższe przemó 
wienie. Po dyskusji ustawę o inwestycjach 
przyjęto. 

Na żakończenie posiedzenia marsza- 
łek zakomunikował izbie, że wpłynęła in- 
terpelacja sen. Fudakowskiego do preze 
sa Rady Ministrów w sprawie zajść na pog 
raniczu polsko-litewskim. 

(Treść interpelacji dajemy osobnoj. 
Na tym posiedzenie zamknięto. 

Powstańcy zajęłi m. Alcaniz 
DAROCA, (Pat). Agencja Havasa | 

donosi: środkowe skrzydło armii po- I 

wstańczej wkroczyło dziś o godz. 10 | 

rano do Aleaniz. O godz. 13 wojska 
powstańcze znajdowały się w odleg- 
łości 30 km od granicy katalońskiej, 

EWATERAPREWA 

Gdzie mieścić się będzie muzeum pamiątek 
po Marszałku Piłsudskim w Wilnie? 

Donosiliśmy przed kilku dniami o za 
mierzonym przejęciu przez miasto w dniu 
19 bm. na wieczystą opiekę mauzoleum 
z Sercem Marszałka na Rossie. W związ 
ku z tym Zarząd Miejski przygotowuje 
się obecnie do urządzenia muzeum pamią 
tek pozostałych po pogrzebie Serca | 
Marszałka. Istnieje projekt wybudowania 
specjalnego domu na Rossie w pobliżu 

mauzoleum, gdzie wspomniane muzeum 
znalazło by pomieszczenie. Nie jest wy 
kluczone, że muzeum umieszczone zosta 
nie w jednym z domów w pobliżu mau- 
zoleum. Dwa z tych domów Zarząd Miej 
ski ostatnio nabył na własność, zamierzo 
ne jest również w najbliższym czasie па 

bycie jeszcze jednego domu. 

Nał stragany 1 sklepy żydowckie 
w iiejszaegeole 

Wezoraj w Mejszagole, położonej o 28 

km od Wilna, miały miejsce zajścia antyse- 
niickie. Tego dnia, jak w każdy poniedzia- 
łek, w miasteczku odbywał się targ, który 
gromadzi zwykle większą liczbę wieśniaków, 

przybywających z całej okolicy. 
Koło godziny 12 w dzień na rynku ūka- 

sali się młodzi ludzie, prawdopodobnie przy 

hyli z Wilna, którzy prowadzili wśród przy 

byłych na targ wieśniaków akcję bojkotową 

vrzeciwko straganiarzom żydowskim. Nie 

był te odosobniony wypadek, bowiem ostat- 

nio przed straganami żydowskimi w dnie 

targowe ukazywały się również pikiety, W 
ub. roku zanotowano również wypadek wy- 

wrócenia straganów żydowskich itp. 

Na razie nie nie zapowiadało jakichś wy- 

słąpień antysemickich na większą skalę. 

Koło godziny 2 kiedy targ miał się ku 

knńcowi wybuchły zajścia. Grupa podhumo- 
rzonych osobników zaczęła demolować stra- 

tany żydowskie, wyrzucać towar do błota 

ŻŁ p. 

Skonsygnowana w pobliżu rynku policja 
interweniowała natychmiast zatrzymując kil 

ku uczestników zajść, których odstawiła do 

miejscowego posterunku policji. 

W międzyczasie na rynku zebrał się 

TŁUM ZŁOŻONY Z KILKUSET OSÓB 
kióry pod wpływem podżegaczy usiłował 

przeszkodzić policji w jej czynnościach i wy 
wołać wieksze awantury, W trzech piwiar- 
niach żydowskich wybito szyby. Ponadto wy 

bito szyby w kilku pobliskich domach ży- 
dawskich. Wśród żydowskiej ludności w Mej 

4 areszcie gminnym. Dzisiaj zostaną oni prze 

  

szagole powstała panika. Zaczęto pośpiesz- 
nie zamykać okiennice. Tymczasem posteru- | 
nek polieji w Mejszagole powiadomił o roz- 
grywających się wypadkach Komendę Poli- 
cji Powiatowej w Wilnie skąd na miejsce na- 
tvehmiast wyjechał komendant powiatowy 
nkm. Przybylski wraz z 

POMOCNICZYM ODDZIAŁEM POLICJI. 
Ltóra szybko przywróciła porządek, 

Sytuacja zosiała całkowicie opanowana. 
Na razie policja zatrzymała koło 20 osób 
na czele z niejakim Śnitko, który prowadził 
rej we wczorajszych wystąpieniach. 

Wieczorem 14 zatrzymanych wypuszczo- 
ne na wolną stopę. Sześciu innych wraz ze 
wspomnianym Śnitko osadzono na razie w 

wiezieni do Wilna do dyspozycji wiceproku- 
ratora 5 rejonu, który prowadzi w tej spra- 
wie dochodzenie. 

CO BYŁO: POWODEM ZAJŚĆ? 
Do Wilna w ciągu dnia nadchodziły z 

Mejszagoły sprzeczne wiadomości. Mówiono, 

że zdemolowano 36 mieszkań żydowskich. 

oraz bożnicę i szkołę żydowską itd. Nie zda- 

łultśmy stwierdzić o ile pogłoski te odpowia- 

dają rzeczywistości. g 

Obeenie, kiedy dochodzenie znajduje się 

jeszcze w stadium początkowym, trudno o 

dokładne określenie bezpośredniego powodu 

zajść. Krążą о tym rozmaite wersje. Między 

innymi opowiadają, że początkiem zajść był 

zatarg między handlarzem Żydem, a jednym   z pikietujących. Żyd, według tej wersji, miał 

uderzyć pikietującego, co wywołało wzburze- 

uie wśród ohecnych na rynku wieśniaków. 

Inna wersja, potwierdza otrzymaną przez 
nas telefonicznie relację o tym, że zajścia 
zapoczątkowane zostały przez grupę pija- 
nych włościan, na tle zatargu wynikłego po- 
między nimi, a Żydem restauratorem, 

Tę okoliczność wyjaśni dopiero dalsze 
dochodzenie, ž 

Obecnie w Mejszagole panuje całkowity 
spekój. Ofiar w ludziach po za niegroźnym 
poturbowaniem kilku osób nie było. (e) 

* 

Małpowanie zeszłorocznych awantur brze 
skich przez Mejszagołę i to jak można wnio- 

skować bez żadnych powodów, jest zjawis- 

kiem niewymownie smutnym. 

W chwili, gdy zmienia się mapa politycz. 
na Europy, my Polacy mając stokroć po- 

ważniejsze sprawy do załatwienia, sprawy, 

Gd których kiedyś może załeżeć wprost nasz 

byt niepodległy, nie umiemy się skupić i zje 

dnoczyć koło tych zadań, a rozdrabiamy, 
dzielimy i kłócimy się trawiąc czas i energię 

nz bezpłodne awantury i demonstracje. 

I to gdzie? Prawie na samej granicy li 

tewskiej, tam, gdzie co chwiła wybu:hają 

incydenty, grożące życiu naszych żołni: rzy 

i spokojowi w Europie. 

Najgorszego gatunku mafie międzynaro- 

dowe nie potrafiłyby wymyślić i zaaranżo 

dla 'n- 

y reżyszczy 

rych 

  

wać dywersyj bardziej szwodli 

ieresów narodu polskiego. Cz 

zajść w Mejszagole byli na fch usłudze? 

  

  

Pogrzeb ofiary Litwinów 
WILNO, (Pat). We wsi Marcinkańce na pograniczu polsko-litewskim odbył się uroczysty pogrzeb 4. P- 

nisława Serafima, który poległ 
Litwinów. 

strzelca Korpusu Ochrony Pogranicza Sta- 
śmiercią żołnierza, zamordowany przez 

W pogrzebie wzięły udział wiełotysięczne tłumy okolicznej ludności, 
liczne delegacje wojska, Straży Leśnej, Zw. Strzeleckiego, P. W. Kolejowe- 
go, nauczycielstwa i młodzieży szkoliej. Kondukt.pogrzebowy prowadziło 
siedmiu księży. 

Na mogile złożono 20 wieńców. Nad mogiłą pierwszy przemówił pro- 
boszcz wojskowy ks. Lorenz, podkreślając, że cała Polska wstrząśnięta jest 
do głębi skrytobójczym mordem, dokonanym na bohaterskim żołnierzu 
polskim. 

Ś. p. Stanisław Serafin —— mówił ks. Lorenz — to ofiara zaślepienia 
i obłędnej nienawiści, wpajanej od wielu lat przez władze litewskie w serea 
ludności, dziś cierpliwość nasza jest na wyczerpaniu. 

Następnie zabrał głos dowódca batalionu KOP, który w krótkich żoł- 
nierskich słowach pożegnał poległego bohatera. 

W imieniu ludności cywilnej przemawiał wójt gminy Porzecze Feliks 
Surowiec, oświadczając m. in.: „dość mamy krzewieńia nienawiści przez 
Litwinów. niszczenia polskich napisów w kościołach i umieszczania godeł 
litewskich .na krzyżach cmentarnych*. 

Następnie żegnał zmarłego dowódca kompanii, w której szeregach 
pełnił służbę ś. p. strzelee Stanisław Serafim, oświadczając, że morderstwo 
to zostanie na zawsze zapamiętane. 

Po przemówieniach, wśród powszechnego głębokiego wzruszenia pa- 
dły grudy ziemi na trumnę wiernego strażnika granie Rzeczypospolitej. 

Uroczysty wjazd Hitlera do Wiednia 
(Dokończenie ze str. 1) 

musiały nieść często pomoce mdleją- 
cym z wyczerpania kobietom. W ck- 
nach domów, na ringach, względnie 
niewiele chorągwi. Tłumaczy się to 
tym, że ozdabianie okien chorągwia- 
mi zostało dozwołone tylko aryjczy- 
kom. 

O godz. 17 zdaleka już słychać 
gromkie okrzyki. Zwiastują one zbli- 
żanie się Hitlera. Tłumy na ringach 
»odehwytują te okrzyki. Ukazują się 
auta pancerne, jadące jako straż prze 
inia w orszaku Hitlera. O godz. 17.30 
wjeżdża na ring kanclerz Hitler w ot- 
warłym samochodzie, w którym op- 
rócz niego znajduje się kanclerz Se- 
yss Tnquart. J 

Kanclerz Hitler stojąc z widocz- 
nym wzruszeniem na twarzy pozdra- 
wia tłum ukłonem hitlerowskim. Za 

| nim wolno sunie w podwójnym sze- 
regu długa kolumna licząca kiłkadzie 
siąt samochodów wojskowych. Kolu- 
mna zatrzymuje się przed hotelem 
„Imperial*, przed którym stoi warta 
honorowa młodzieży hitlerowskiej, 

Hitler wchodzi do hotelu i po chwili 
  

ukazuje się na balkonie, ozdobionym 
olbrzymią flagą ze swastyką. Każde 
jego ukazanie się wywołuje nieopisa- 
ny entuzjazm tłumów, który ochry- 
płymi ze zmęczenia głosami krzyczy 
wciąż: „sieg heil, ein Volk, cin Reich, 
eln Puebreaó gips ry ‹ 

stwo, jeden wódz). Całą godzinę trwa 
ja te owacje. Tłum domaga się wciąż 
nkazania się Hitlera na balkonie. 

Tymczasem pod hotel „Imperial 
podjeżdża auto wojskowe z instalacją 
reflektorową, która oświetla balkon 
silnym promieniem światła. O godz. 
19.20 kanelerz Hitler ukazuje się po- 
nownie na balkonie i wygłasza przed 
głośnikiem krótkie przemówienie. 

Wobec nieustannych okrzyków 
tłumu, domagającego się bez końca 
ukazania się Hitlera, głośniki wzy- 
wają publiczność do rozejścia się, aby 
nie przeszkadzała w pracy wodzowi. 

Na Schwarzenberg Platz koło ho- 
telu „Imperial“ tworzy się samorzut- 
"nie pochód, składający się z- dzie- 

siątków tysięcy ludzi. 

Dziś przemówi Hitler 
WIEDEŃ, (Pat). Na dzień dzisiejszy przewidziany jest następujący 

oficjalny program: 
Q godz. 11 powitanie Hitlera przez rząd i władze na placu Bohate- 

rów, złożenie przez niego hołdu poległym na grobie Nieznanego Żołnierza, 
a następnie defilada wojskowa. O godz. 11 przewidziane jest przemówie- 
nie Hitlera. 

Dysnitarze niemieccy 
Min. spr. zagr. Ribbentrop, am- 

basador Papen i szef sztabu S. A. Lut- 
ze przybyli samolotami do Wiednia.   

zieždžaią do Wiednia 
14 bm. po południu przybył samolo- 
tem do Wiednia minister spr. wew- 
nętrznych Rzeszy Frick. 

Hitler stawia za wzór 
stosunki polsko-niemieckie 

LONDYN, (Pat). Korespondent 
„Daily Mail*, Ward Price ogłasza na 
łamach tego dziennika rozmowę, od- 
bytą wczoraj późnym wieczorem z 
kanclerzem Hitlerem w Linzu. s 

Na zapytanie, czy wydarzenia OS- 
tatnich dwóch dni posiadają jakikol- 
wiek wpływ na mające się rozpocząć 
rozmowy angielsko - niemieckie, Hit- 
ler odpowiedział przecząco, oświad 
czając m. in.: 2 

„Z naszej strony żadnego, i main 
nadzieję, również nie — ze stror:y 
brytyjskiej. Cóż złego zrobiłem jakie- 

mukolwiek obcemu krajowi? Gzy jeż 

interesy naruszylišmy, postępujac 

zgodnie z wolą przeważającej więk- 
szości ludu austriackiego, pragnącą 

zostać Niemcami? 
Dokonałem tego, ponieważ zosta- 

łem oszukany przez p. Schuschr:gga, 
a zdrada jest czymś, czego nie będę 
tolerował. Gdy moim słowem i moją 
ręką ręczę za coś, to tego dotrzymuję 

i oczekuję tego samego od każdez0. 

  

     
   

ZASTOSOWANIE: Ф 

RYBA PRZEZ 
    

Gi BIENIE 
BÓLE GŁOWY ZĘBÓW:Ł 

ŻĄDAJĄC ORYGINALNYCH PROSZKÓW żw.rasa.2 „ KOGUTKIEM” 
  

  
PAłRZCIEZJAKIE PROSZKI-WAM DAJĄ 

GDYŻ SĄ JUŻ NAŚLADOWNICTWA. 
ŻĄDAJCIE PROSZKÓW „MIGRENO-NERVOSIN* 

TYLKO W NOWEM OPAKOWANIU       TOREBKACH HIGIENICZNYCH. 
  

kto ze mną porozumienie zawiera. Ja 

jestem realistą. 
Niech pan spojrzy na moje stosun- 

ki z Polską. Całkowisie gotów jes- 
tem przyznać, że Polska, kraj, liczący 
33 miliony mieszkańców, koniecznie 
potrzebuje dostępu do morza. Zdaje- 
my sobie sprawę z tego, co te dla Pol- 

Ski oznacza. 
Niemey zamieszkują pod rządami 

polskimi, a Polacy pod niemievkimi. 

Gdyby te dwa państwa się kłóciły, ka 

žde z nich uciskałoby swoją mniej- 

szość. Dałeko lepiej było załatwić nar 
sze spory drogą porozumienia. 

Odnowiedź Mussoliniego 
RZYM, PAT). — Ag. Stefani donosi: 

na felegram, wysłany wczoraj przez Fue- 

hrera, duce odpowiedział jak następuje: 

„Hifler — Wiedeń. Stanowisko moje 
określone jest przez przyjaźń naszych obu 
krajów, oparą na osi. [—] Mussolini”. 

Austria brom się przed 
wywozem mienia 
WIEDEŃ, (Pat). Zarządzono bar- 

dzo surową kontrolę wszystkich gra- 
nie Austrii dła zapobież. wywozowi: 
majątku drogą kołową, kolejową, pie 
szą i samołotową oraz wydano ogra- 
niczenia wypłat z kont bankowych 
do 1008 szylingów tygodniowo. 

Rugowanie Żydów 
WIEDEŃ, (PAT). — sędziowie i proku 

raforzy Żydzi i pochodzenia żydowskiego 
zostali zwolnieni ze służby. Do izby adwo   kackiej i notarialnej nie wołno przyjmo- 

wać Żydów.



„KURIER“ [4394] 

Przewrół marodowo-socjalistyczny w Austrii 

  

Dr Seyss-Inguart, 

  

Prezydent Miklas. Dr Kurt Schuschnigg. 

  

Szedł Bai po ścianie 
w czerwonym Kaftanie 

NAWET DZIECI TEGO NIE LUBIĄ, 
— Tatusiu, „opowiedz bajeczkę! — Szedł Baj po ścianie w czerwo nym kaftanie. Baj czy nie? 
— Nie: 
— I ty mówi ieij 5 

edt Baj isz nie i ją mów 

tanie. Baj 
— Tak 
— I ty m6wisz 

szedł Baj 
I tak bez końca. 

awa” wz nie lubią tej „baj- . Z Miej tąką beznadziejność laka apatia, taka śmiertelna nuda, że alina aaa dziecka buntu- się. — Nie, nie nie! Ws>uct у nie baj po ścianie ra ka Dorosły wilnianin n. wej wyobraźni dzi 
nadziejności. Słuc: 
nością: 

— Szedł Baj po ścianie 
kaftanie. chcecie hydroel 
Szyłanach? 

— Tak, tak! — 1 ja mówię tak, i ty mówisz tak. szedł Baj po ścianie w czerwonym kaftanie, chcecie hydroelektrowni w 
Wilnie? 

. —Tty mówisz tak, ; ię ti 
pe. A k, i ja mówię tak 

= Tak cal Tak wciąż, tak bez koń a. sach, o najważniejszych liniach kolejowych, o orci э kim. o ulgach, o t. = wege sa SECA, O taryfach, o szkolniet wie, o tym, co dl i › a n. + о nieczne do Roa, as najbardziej ko 
do oddychania, do 

isz | ię nie, po ścianie w zielonym kaf- czy nie? 

tak i ia mówię tak, 

ie ma owej ży 
ecka. Nie czuje bez 
ha nawet z przyjem 

w zielonym 
ektrowni w 

  

OOO a ci nazywa żebractwem! 

c icho sza; Cho sza! 

„Płód byka i świni” 
mu i przyjaci i 

Bucharin został skaz. знаФ any na śmierć. Widocz 
Or w procesie moskiew SR y => kara nie jest jeszcze wy AE nazwał nieszczęśliwego scazańca „płodem byka i świni” Sie transit głoria mundi, Niejeden z katów mus'ał penis wyczekiwać w swoim czasie w po > m na ukazanie się „płodu byka j śnij ai I us a głębokim ukło- 

pytał o zdrowie. 

  

š Dziš opluto į skopano moralnie człowie SA ktoniego na śmierć. Na tle tego naj 
o proce, jaki znały dzieje ludz 

uosobię jeg, au R malajski staję się 
Заа rs Ra 1 szlachetności. 

karżycie iedzonko udało się os: 
esie moskiewskim. Okr» 
4. Capone rewolucji, po 

ati za > 
s aa a i LSS to wszystko szefowi Gepeu? System M sze- 

pełnienie: 
reślenie jest słuszne Al Capone rewalęcj e 
to poprostu bolszewizm. Trudno o lepsze sa 
mo-pakajanie. Można by wprawdzie jeszcze 

ylko pow. 
; lom w proc: 
Śienie Jagody, jako 
rywającego żony j 

Określenie 

wieki, Z tym koniecznym uzuj 

dodać i określenie poprzednie... ale, nie trze   ba być nigdy wulgarnym. Wystarczy defini 
DOSa 5. 
JA wykwintniejsza „Czerwony Al Capone“, | 

ю N. N. N. I Książk 

jedzenia. Szedł Baj... Wilnianin słu- 
cha tego wszystkiego grzecznie, spo- 
kojnie, nawet z zainteresowaniem. 

Nie chce słuchać bajek o wspania- 
łych zamkach, o wyczarowanych no 
wych budowlach, gmachach, inwesty 
cjach. Wystarczy Baj! 

NIE JESTEŚMY ŻEBRAKAMI. 

Go roku jesteśmy łudzeni nadzie- 
ja lepszego jutra. Co roku słuchamy 
z nadzieją debaty budżetowej. Co ro- 
ku przeróżne powołane do tego wileń 
skie instytucje opracowują plany, pro 
gramy, projekty. Mówi się o nas, iż 
żebrzemy od centrali... Nieprawda! 
Nie jesteśmy żebrakami i z dumą mo- 
żemy powiedzieć, że nasz wkład w 

życie Polski nie jest mniejszy niż in- 
nych dzielnie. Co tu dużo gadać — każ 
ty to dobrze wie i czuje. Jeśli nie eks- 
portujemy do stolicy węgla, to ekspor 

iujemy drzewo, a przede wszystkim 
eksportujemy ludzi i tego najbardziei 
wartościowego wkładu nikt nam nie 
udmówi. Nie potrzebujemy datków, 
ale państwo musi nam stworzyć peł- 
ne możliwości rozwoju gospodarcze- 
40 i kulturalnego. To nie jest wcale 
jękliwa żebranina to jest kun'ecz- 
ność ogólnopaństwowa Nie mv też wy 
myśliliśmy termin „Polską B*. Wvy- 
myślił go wicepremier i rzucił jako 
4asło z trybuny sejmowej. Jolska B — 
to pozostałość niewoli. Połska B, to 
dotychczasowe rozbicie Państwa na 
dwie części, Polska B to źródło nasze* 
słabości jako jednolitego orga.izmu 
gospodarczego. Jeżeli nie zlikwiduje- 
my Polski B, będzie to znakie a na- 
szej nieumiejętności zlikwidowania 
tych rowów, tych przepaści, które 
wzdłuż naszej ziemi wykopała niewa 
la. 
W wolnej, niepodległej Polsce nie 

ma miejsca na Polskę A i B. 
I ten kto tego nie rozumie, kto 

przeciw temu występuje, ciężko grze- 
szy przeciw Polsce. 

A hańbą jest, jeśli ktoś nasze żą- 
dania o wyrównanie wyrw przeszłoś- 

  

  

  

PRZESŁANKI POLITYCZNE 
Może nie mniej ważne, niż argu- 

menty gospodarcze, są tutaj argumen- 
ty polityczne. Prezes Koła Parlamen- 
tarnego O. Z. N. sen. Dąbkowski po- 
wiedział przed kilku dniami: 

„Szeroko pojęte hasio obrony — 

to podniesienie naszych województw 

wschodnich wydobycie ich z prymity 

wnego stanu, w jakim powróciły da 

nas z rąk zaborczych; to podniesie- 
nie oświaty i kultury i pozytywne 
związanie psychiki obywatela z Pań- 

stwem. nie tylko jako z techniką, lecz 

jako organizacją wspólnoty, wszyst- 

kim dobro niosącej,. 

A sen. Beczkowicz mówił w czasie 
debaty budżetowej: 

„Zgodzić się nie mogę z faktem. 

że zaniedbuje się problem wschodni, 
ważny dia całości gospodarstwa Pol 

ski. Zaniedbanie to odbija się poważ 

nie i odbijać się będzie co raz bar- 

dziej na rozwoju ogólnogospodarczym 
Polski*. 

Czyli że głosy trzeźwe i zdająca 
sobie sprawę z powagi sytuacji są, a- 
le czy znowu nie napróżno bije serce 
obywateli Polski B? Może raz jeszcze 
usłyszymy: 

— I ty mówisz tak i ja mówię tak, 
szedł Baj po ścianie... 

Raz jeszcze podkreślamy wagę nie 
tylko przesłanek gospodarczych, lecz 
i politycznych. „Związać psychikę o- 
bywatela z Państwem nie tylko jak 
techniką, lecz jako organizacją wspól 

roty, wszystkim dobro niosącej” 
Jest to aktualne szczególnie na Wscho 
dzie. Ludność naszych ziem mus: wie 

dzieć dokładnie, konkretnie, tak jak 
człowiek związany z ziemią patrzy 
na otaczającą go rzeczywistość, dzia 

łalność Państwa na terenie, który za 
mieszkuje. Praca naszej administra- 
cji, nauczycielstwa, wszystkich czyn 

ników, działających na wsi wtedy tyl 
ko przyniesie realny skutek, osa bę- 
dzie poparta realną działalnością gos 

podarczą, jeśli mieszkaniec tych ziem 

(Dokończenie na str. 4). 
St. M-ski. 

Nowości wydawnicze 
Jan Mosdorf. Wezoraj i jutro. Wy | > L 

wo Prosto z mostu. Pierwszy | ciem, które się ku niej przebija po 
dawniet 
tom ; у 

rych ak publicystycznych, w któ 
reg zjawisk wara się zobrazować sze- 
nie siląc si społeczno - politycznych, 

jąc płynną e syntezę, lecz chwyta 
tuł E vilą wspotezesnošci. Ty 
A Kao Są  następujące: Zniefzon“ ebeM woko: leń, Między niewo 0 poko- i lą a w i roko ujęte problemy Na 

szłości Polski, skondenso > wał przekonywujących skrótach da ы czających całokształt zagadnień ZE 

Jolan Foldos. Muszę wyjść za mąż, 
Instytut Wyd. Plan. Jarszawa tł 
E. Solskiej. Pogodna powieść o Sześ 
ciu dzielnych dziewczątkach, zu ho. 
watych Węgierkach, które walczą ze 
złą dolą z humorem, z zaciętością, li- 
rycznie i jak której temperament ną 
kazuje. Powieść napisana lekko i po- 
godnie, chociaż traktuje o poważnych 

zagadnieniach z życia młodzieży. Au 
lerka otrzymała pierwszą nagr. na Mię 
dzynarodowym konkursie literackim. 

Herminia Zu: Muhłen. Diabelski 
Młyn. "TŁ. Marcelego Tarnowskiego, 

arSzawa, Księgarnia Popularna. 
a o przeżyciach i wrażeniach   

14 letniej panienki w zetknięciu z ży 

przez obłudę i konwencjonalizm świa 
ta. Autorka ze wzruszeniem opisuje 
cierpienia młodych dusz, szukają- 
cych swego losu, w sporach. ze star- 
szym pokoleniem, nie rozumiejącym 

młodszego 

Andrzej Łastowieeki. Promienie 
Roentgena. (Lektura z fizyki t. 2). 
Książniea Atlas. Pracu Jący w dziedzi- 
nie rentgenografii autor podzielił ksią 
żką na 3 części. W pierwszej omówił 
szczegółowo, jak powstają promienie 
Roentgena w lampach jonowych i Co 
olidgea. Przy tym nie pominął urzą 
dzeń wysokiego napięcia, potrzeb- 

nych do uruchomienia nowoczesnej 
lampy rentgenowskiej. W drugiej czę 
$ci tej monografii znajdujemy opis 
własności i zastosowań promieni X. 
Dowiadujemy się © tym, że promie- 
nie te mogą wnikać w substancję, że 
mogą wywoływać tam przemiany che 
miczne, że mogą spowodować fluores 

cencję odpowiednich substancji, oraz 
o tym, że posiadają zdolność joniza- 
cyjną. Z licznych dziedzin, w których 
promienie Roentgena znalazły zastoso 
wanie, wystarczy wymienić tylko na 

     

Min. Hess. 

(Do depesz 

  

Dr Glaise-Horstenau, 

na str. 1 i 2) 

  

Dr Rudolf Neymayer. 

  

Procesy moskiewskie 
zm eniśy opinię Francji o Zw. Sowieckim 
Rosja Sowiecka uchodziła zawsze w 

opinii komunistów francuskich” za 'praw- 
dziwą ziemię obiecaną, kraj powszechnej 
szczęśliwości; wieści o okrucieństwach re- 

wolucji w Rosji bynajmniej nie mąciły 
tego optymistycznego poglądu; strumie- 
nie przelanej krwi uważane były za karę, 

wymierzoną  „krwiopijcom“ burżujom 

przez zwycięski proletariat. „Kapitalistycz 
ne pijawki” — musiały swoje odcierpieć, 
ale nie dla nich przecie istnieje ustrój 
socjalistyczny; za to robotnik jest wolny 
i szczęśliwy, nie brak mu absolutnie ni- 
czego. To doktrynerskie zaślepienie, które 
usprawiedliwić tiožna chyba odległością, 
dzielącą Rosję i Francję oraz charaktery- 
styczną ignorancją Francuza wobec wszyst 

kiego, co dzieje się poza jego podwėr- 
kiem — utrzymywało się mniej więcej do 
roku 1935. 

Jedynym argumentem, jakim posługi- 
wała się w tych czasach propaganda anty 
komunistyczna, była niesłychana nędza 
robotnika sowieckiego. Liczni dzienaikarze 
i publicyści francuscy odwiedzali wówczas 
Bolszewię, chcąc własnymi oczami zoba- 
czyć realizację zapowiedzianych cudów 

Ci „pielgrzymi” z reguły nie mieli poję- 
cia o języku rosyjskim, wskułek czego nie 
mogli nawiązać bezpośredniego kontaktu 
z ludnością; tak więc jedyne miarzdajne 
źródło informacji było dla nich całkowi- 
cie zamknięte. Z drugiej strony nieznajo- 

mość stosunków miejscowych  skazywała 
przybyszów na stuprocentową zależność 
od urzędowych przewodników, którzy po- 
kazywali im kraj według ściśle ustalonego 
propagandowego programu,. bacząc pil- 

nie, aby cudzoziemiec nie dostrzegł nic 
takiego, co mogłoby zmącić harmonijny 
obraz Związku Sowieckiego. W rezultacie 
dziennikarz wyjeżdżał oczarowany uprzej 
mościami czerwonych dygnitarzy i całko- 
wicie przyłłoczony widokiem gigantycz- 
nych pieców Magnitogorska lub potężnej 
tamy Dnieprostroju, uwożąc ze sobą gru- 

by rota!nik zabazgrany tymi danym”. któ- 
rych władzom spodobało się mu udzielić 

Rezultat takiej podróży był niewąfpli- 
wie znikomy; artykuły lub inne publika- 
cje, w których taki świadek naoczny dzie- 
lił się swymi spostrzeżeniami z narodem 

nie naruszały w poważniejszy sposób mitu 

  

stępujące: medycyna, przemysł, kry- 
minologia, archeologia, antropologia, 
biologia, rolnictwo, historia sztuki. 
W tej części omówiono również śrad 
ki ostrożności przy pracy promienia 
mi X. 

W trzeciej części przedstawiono 
szczegółowo doświadczenia, które wy 
kazały niezbicie naturę falową promie 

ni Roentgena. I tutaj omówiono cały 

szereg zastosowań tych promieni, m. 

in. w dziedzinie chemii, fizyki. krysta 

lografii i wytrzymałości materiałów. 

Do tych trzech części dodano jeszcze 

życiorys Roentgena. Bogato ilustro- 

wana książeczka pomyślana jest prze 

de wszystkim jako lektura dla. mło- 

dzieży szkolnej. Z korzyścią przeczy 

ta ją także każdy starszy i młodszy o 

średnim wykształceniu człowiek. 

Pisma Elizy Orzeszkowej. Tom XI. 

Nakład Gebethnera i Wolffa. Warsza 

wa 1938 r. Ostatnio wydany tom wiel 

kiej pisarki zawiera trzy nowele z ży 

cia kobiecego, nieśmiertelną gehennę 

kobiecą opisujące. Czytając je zamyś 

la się człowiek nad wywołanym wra 

żeniem tak silnym i głębokim, jak by 

wa samo życie, oglądane litościwym 

spojrzeniem i odczute kochającym nie 

dolę ludzką sercem. Wszystkie te no 
wele (Panna Antonina, zabijająca się 
w pracy nauczycielka domowa. Dob 

ra pani, bawiąca się w filantropię dla 

ziemi obiecanej. Robotnik francuski, któ- 
remu opowiadano o nędzy jego sowiec- 
kiego brata, spoglądał na fotografię za- 
kładów magnitogorskich i kiwał niedowie 
rzająco głową. 

Osłatecznie jednak zaszły fakty, która 

ukazały Rosję Sowiecką w innym zupełnie 
świetle i wywołały odruch protestu u naj- 
bardziej zapalonych komunistów. Faktami 
tymi były słynne procesy moskiewskie. 

Liczne morderstwa, dokonywane we 
Francji przez agentów GPU, tajemnicze 
zniknięcia generałów rosyjskich (Kuł'e- 
pow, Miller), porachunki z byłymi sgen- 
łami sowieckimi (osłatnio Reiss) wszystka 
to dawało dużo do myślenia, nie wywarła 
jednak nawet w połowie tak kolosalnego 
wrażenia, jak procesy. Procesy rozpętały 
we Francji i innych krajach zachodnich 
prawdziwą burzę reakcji anfykomun'stycz- 
nej. Rezulłaty tej reakcji możemy obecnie 
wyliczyć konkretnie: 1) Książki i artykuły 
antykomunistyczne, które wyszły osta'nio 
spod piór szeregu francuskich działaczy 
socjalistycznych i syndykalistycznych. jak 
Klebar, Legay Yvon i inni. 2) Sprzeciw 
syndykatów angielskich i belgijskich wo- 
bec przyjęcia Rosji do międzynarodowej 
federacji syndykatów. 3) Słanowczy opór 
francuskiej partii socjalistycznej, okazywa- 
ny wobec wszelkich prób utworzenia 
wspólnego frontu z komunistami. 4) Opo- 
zycja większości Francuzów, należących 
do Frontu Ludowego, wobec ewentual- 
ności udziału komunistów w rządzie. 
5) Gwałtowna reakcja opinii publicznej 
wobec projektów przemiany istniejącego 
paktu w przymierze francusko-sowieckie 
z klauzulami militarnymi. 6) Ostatni gabi- 
net Bluma, do którego nie wszedł żaden 

  

komunista. 5. 
L 

W długie zimowe wieczory 
książki z 

Biblioteki Nowości 
Wilno, ul. Jagiellońska 10. Tel. 13-70. 
OSTATNIE NOWOŚCI — klasyczne 

literatura szkolna — naukowa. 

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

Kaucja 3 zł. 
Wysyłka na prowincję. 
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dogodzenia egoizmowi, i tragiczna 
Romanowa, z synem _ pijakiem), 
wszystkie opiewają zdarzenia praw- 
dziwe, wzięte z przeciętnego życia.— 
Autorka umie wywołać wstrząsające 
wrażenia grozy, niedoli, w prostych 
słowach. Zwłaszcza koniec złotowło 
sej Helki i pinczera Elfka, wzgardzo 
nych przez „dobrą* Panią, wzrusza 

- ]а do głębi. Wszystkie te nowele były 
po kilka razy wydawane w wyd. po 
pularnych i szkolnych. Zasady miłoś 
ci bliźniego, szacunku dla człowieka, 
bez różnicy narodowości i wyznania, 
są takim nieśmiertelnym dorobkiem 
etyki chrześcijańskiej, że dzieła O- 
rzeszkowej, przeniknięte tymi zasada 
mi trzeba czytać i rozpowszechniać 

jak najszerzej. Zawarta w nich nau 
ka społeczna przyda się i dziś, w cza 
sach zamętu pojęć etycznych 

E. Tambs. „Teddy* płynie przez 
dwa oceany. Z 26 ilustracjami. Ksiaż 
nica Atlas. Lwów — Warszawa. 
downa książka, nadzwyczajna ia 
baśń, mogąca bezapelacyjnie dowieść, 
że życie jest fantastyczniejsze od wy 
obraźni. Młodv Norweg. syn Wikin- 

gów, puszcza się na oceany z Lapita 

łem 1 zł. 50 gr w kieszeni. w podróż 
poślubną, z równie dzielną, nie. jesz 

cze dzielniejsza od siebie młodą ko- 
hietą, która pomaga mu w obsługiwa 

    

ak 
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Gdy kolumny wojsk niemieckich 
maszerują ulicami Wiednia 

Czy FRzesza poradzi 
Biićlera do Wiednia 

  

Szpalty dzienników są wypełnio- 
ne komunikatami o sensacyjnych wy 
darzeniach w Austrii. Powoli pierw- 
sza gorączka spada. Pojawiają się ko 
mentarze i obszerniejsze omówienia 
historycznych wypadków. 

„Kurjer Polski“ pisze, že Rzesza 
wzięła na swe barki olbrzymi ciężar, 
i że nie tak łatwo poradzi sobie z uo 
wą zdobyczą: 

Czy jednak Trzecia Rzesza pora- 
dzi sobie fak łatwo ze zdobyczą au- 
strłacką, kióra wpadła jej teraz w rę- 
ce! Z Kościołem katolickim, tak poteż- 
nym w Austrii! Z jej ludnością robot 
niczą, z fak nie-hiflerowskim w swoim 
charakterze Wiedniem. który zachował 
wiele z dawnych upodobań i sympa- 
ФуЙ Trzecia Rzesza wzięła na swoje 

barki ciężar olbrzymi. 
W rozgrywce austriackiej kancierz 

Hifler zlekceważył całkowicie opinię 
zagranicy. Był oczywiście pewny, że 
Łondyn I Paryż przejdą nad jego akcją 
do porządku dziennego. 

Czy jednak obliczenia te są słusz- 
ne na dalszą metę! Czasami I w poli- 
fyce bywają niespodziewane  zwrofne 
momenty psychologiczne, które decy- 
dują o losach świata. Niemcy zapom- 
niały już o fym niejednokrotnie, choć 
by w r. 1914: Czyżby zapomniały o tym 
| teraz ? 

„Warszawski Dziennik Narodo 
wyć stwierdza, że Niemcy wybrały da 
skonały moment do swego wystąpie- 
nia. P. P. Blum i Eden przyszli z po 
mocą: 

Kierownik polityki niemieckiej wy- 
brał doskonale chwilę do stanowczego 
wystąpienia, a przypadkowe okoliczno 
ści przyszły mu z pomocą. Angiia nie 
jest jeszcze gotowa pod względem 
wojskowym a jej odwrót od mitów ge- 
newskich jest dopiero zapoczątkowa- 
ny. Francja pogrążona w odmęcie za- 
gadnień wewnętrznych, rządzona przez 
sektę, która stawia na pierwszym miej 
scu inferesy swoje, a nie Interesy na- 

rodu francuskiego, jest nieczynna w po 
Ułyce światowej. Włochy, odirącone   przez Francję, zostały pchnięte do zbił 

Spreaaumie 

sobie łatwo z mową zdekyczą — 
wprowadził RRleura — Eoże chroń 

AAastrię — Biok ideologiczny Berlim — BFRzyjsa działa 

„KURJER” (4394) 

  

  

żenia z Niemcami, są zresztą zajęte wy 
ciągnięciem konsekwencyj ze zkyclę- 
skiej wojny w Afryce. Pp. Bium i Eden 
wytworzyli warunki, które umożliwiły 
Hitlerowi dokonanie leżącego w natu- 
rze rzeczy zjednoczenia Niemiec prę- 
dzej, niż tego sam się spodziewał. 

W podobnym duchu komentuje 
wypadki w Austrii „Ilustrowany Ka- 
rier Codzienny*, Dziennik pisze 
wprost, że Hitlera do Wiednia wpro 
wadził Blum: 

Il Rzeszę wprowadził do Wiednia 
brak politycznego rozumu i poczucia 
odpowiedzialności, wykazany przez 
międzynarodowy socjalizm, tym razem 
na odcinku francuskim. Używając for- 
mułki szczególnie wyrazistej, powie- 
dzieć by można: Hiflera wprowadził do 
Wiednia Blum. 

„Kurjer Warszawski“ przynosi ta 
kie „podsumowanie*: 

Nic nie zafrze jasnej i prostej wy 

mowy słów oświadczenia pożegnalne 
go kanclerza Schuschnigga: 

„Prezydent Państwa. upoważnił mnie 
do zawiadomienia narodu austriackie- 
go, że ustępujemy przed siią”. 

Jakżeż brzmi wobec tego obwiesz- 
czona s proklamacji kanclerza Hitlera 
zapowiedź jego plebiscytu w Austrii 
pod osłoną bagnetów wojsk niemiec- 

"kich, wlewających się przez wszystkie 
granice! 

Działanie polifyczne I zbrojne Rze- 
szy Niemieckiej jest zarazem, na grun- 
cie prawa międzynarodowego, jaskra- 
wym  pogwałceniem i przekreśleniem 
jej wyraźnych zobowiązań, w art. 80. 
Trakiału Wersalskiego, najściślelszego 

poszanowania nietykalności AustrH nie 
podległej. 

Dyplomację europejską zamach nie 
miecki zaskoczył jednak na pode]mo- 
waniu śniadaniem p. von Ribbentropa 
w Londynie, na przesileniu rzadowym 
w Paryżu, na pogwarkach w l:ymie I 
wywczasach w Neapolu. 

W tym stanie rzeczy ostafnie słowa 
kanclerza Schuschnigga brzmiały: Bo- 
że chroń Austrię. 

A fo jesf i musi być najgłębszym 

EEEE PE PNY SCZEEE TE ETZ Z TEZZEOT POZORY ZZOCDZZZACA COREDTOOEZZZE 

już 38 lat pilotowania na wybrzeżach | 
Norwegii. Bez odpowiednich nawet 
przyrządów pomiarowych, žeglar- 
skich, wśród wichru i burz, słońca i 

pogody, .po falach oceanu, wędrują 
radośni zlewani słoną wodą. Po 9 mie 
iiącach tej wycieczki rodzi się im syn 
w Las Palmas, na Wyspach Kana"vj 
skich, załadowany jako 3-mies. nie 
mowlę do dalszych wędrówek po Oce 
anach, przybywa też psica, mądra jak 
człowiek. Z tym bagażem jazda da- 
lei po Atlantyku, Pacyfiku. W Nowej 
Zelandii postój dłuższy, bo rodzi się 
córeczka... Na wybrzeżu skalistym 
wyspy Tonga rozbija się bohaterski 
stotek, jego załoga wśród wirów i roz 
bijających się o skały fal jest o włos 
od śmierci. Ojciec wydobywa dzieci i 
każe trzyletniemu Tony trzymać sio 
strzyczkę na skale, sam ratuje żonę, 
która walczy z falami. Wszyscy, na 
wet potłuczony pies, wyratowują się, 
ale statek Teddy „nasze krėlestwo“ 
jak pisze Tambs, nie istnieje! 

Jaki atawizm kazał temu nordyc 
kiemu bohaterowi narażać tak życie 
„woje i nabliższych dla... przyjemnoś 
ci? Dla poczucia, bezgranicznej, nad 
ludzkiej swobody? Tajemnica psychi 
ki ludzkiej nigdy się nie da zgłębić a- 
le że sobie znalazł taką towarzyszkę, 
ło jest w tej cudownej przygodzie nie   najmniejszym cudem. 

Juliusz Kaden - Bandrowski. Życie 
Chopina. Gebethner i Wolff. Warsza 
wa. Nietyle może życie, co impresje 
na temat Chopina. Zasłuchanie się w 
jego muzykę, oryginalnie ujęte połą 
czenie współczesności z przeszłością. 
Śwoisty styl Kadena męczący swoją 
sztueznością i wymizdrzeniem, w nie 
których rozdziałach np. w ujmowa- 
niu istoty muzyki, lub w subtelnej a- 
nalizie duszy muzyki w rozdziałach 
harmonia i nuty, daje niespodziewa- 
ne efekty w sposobie ujmowania zja 
wisk muzyeznych. Autor przelatuje 
wizyjnym pędem całe życie Cho- 
pina, jego genialne wzięcie w posia 
danie tajników melodii, jego miłości, 
jego elfowe wzloty i smętne życie, na 
sycone tęsknotą, męką tworzenia, cię 
žaiem choroby, tryumfami i pracą. 
Spośród wielu dzieł o Chopinie, nie 
jest to najbardziej wyczerpujące lub 
jasne, ale najpewniej najbardziej in 
dywidualne. Nie raz niecierpliwi czy- 
telnika wymyślnymi, barokowymi zda 
niami, ale pociąga spojrzeniem od no 
wa na genialnego Połaka, który wsła 
wił imię Polski na wieki, żyjąc dale 
ka od ojczyzny, nie Śpiesząc do niej 
gdy zlewała się krwią, a oddając jej 
nieśmiertelną usługę w Świecie mu- 
zyki. Heil. Romos, 

==   

pragnieniem nie tylko ludności Au 
strii, której obcy jest duch Trzeciej Rze 
szy, ale fakże całej Europy, dbałej o 
pokój i o pewność jutra. 

„Robotnik“ pisze, że blok ideolo- 
giczny Berlin — Rzym działa spraw 
nie: 

Od dobrych paru lat fwierdziliśmy 
głośno, że dyminaka „Trzeciej” Rzeszy 
nie zadowolni się zagłębiem Saary. 
Mówiliśmy: To tylko kwestia kolejności. 

Gdańsk! Austria! Kraj Sudetów 
Jakiś inny punkt geograficzny! „Facho- 
wi” dyplomaci odpowiadali z uśmle- 
chem pełnym pobłażania: „Na straży 
niepodległości Ausirll sfol właśnie lia- 
lia.“ 

Onegdaj Italia, „stražniezka niepod 
Iegtošci Austrii“, zapowiedziala w Lon 
dynie I w Paryżu swoją... neufralność. 
„Blok ideologiczny" Berlin — Rzym   działa sprawnie I solidarnie. 

  

Największą radością 
napawa fakt 

że Hitler jest 
Prasa wiedeńska na naczelnych miejs- 

cach omawia historyczne wydarzenia ostat 
nich dni. 

Urzędową „Wiener Ztg* pisze: Dzień 11 
marca — to narodziny wielkich Niem*ec. Od 
nieszczęsnego upadku pierwszej Rzeszy sta 
rano się kilkakrotnie w Niemczech o zbudo 
wanie jednego wielkiego państwa. Żadnem': 
z politycznych kierunków jednak to się nie 
udało. Dopiero teraz geniuszowi Adolfa Hit 
lera udało się skojarzyć Niemcy w jedno 
wielkie państwo w jedną wielką całyść na 
rodowa. 

Narodowo - socjalistyczny „Wiener Neue-' 
ste Nachrichten* pisze p. t. „Obrachunek*: 
Od lat naród austriacki znosił najgorsze po 
niżenia. Dotychczasowy system gnębił wszel 
ką akcję narodową przy akompanianienc:e 
oklasków rozwydrzonej międzynarodówkh:. 
Teraz widzimy, jak nędznymi były twierdze 
nia, że narodowy ruch reprezentuja jedynie 
garstka szaleńców. Po usunięciu przymusu 
miliony powstają i śpieszą radośnie pod fla 
Rę narodową. Prawie w osta"niej cswili uda 
remniono wojnę domową, przygoł wywaną 

rozdawamiem broni przez reprezentantów 
froptu ludowego. Minęły czasy rad i prze- 
stróg zagranicznych, często nawet i pagró- 
żek. Jesteśmy wielkim zjednoczonym naro- 

dem. 

CET 

  

Austriakiem... 
Klerykalna „Reichspost“ zeslaw'a wkros 

czenie Hitlera do Austrii z olrodzeniem wio 

sny. Po wojnach religijnych 17 wieku, po 

walkach 18 i 19 wieku „pa upakarzających 

traktatach pokojowych 1919 r-ku, zjedno- 

czył geniusz Hitlera ponownie narój nienie 

cki. Do niedawna jeszcze martenie, staje się 

dziś realną rzeczywistością. Tym samym u 

padają wszystkie intrygi zashadnieh mo- 

carstw przeciw niemieckiej įadnešci. Naj- 

większą zaś radością napawa naród austria 

cki fakt, że Hitler, wskrzesi ie Niemiec, jest 

f£ ustr.akiem. 
Liberalna „Neue Freie Presse'** pisze: już 

w 30 godzin po objęciu rządów przez naro 

dowy socjalizm zniósł kanclerz Seyss Inqnart 

w przemówieniu w Linzu paragraf 88 Irak 

atu St. Germain, zakazujący połączenie się 

z Rzeszą. Wszyscy podnoszą jako z>dny П- 

wagi fakt, że tak doniosły przewrót odbył 

się bez przelewu krwi. Nalsż” żywić nadzie 

ję że przewrót ten potrafi zjednoc w ied 

Lą całość wszystkie pozytywn: siły narudn. 

Liberalny „Neues Wiener Tagsblaft*: 

„„wszystko kornie chyli czoło przed niepo 

hamowanym pochodem w Austrii dotąd cie 

miężonego ruchu narodoweg» i nawet tam, 

gdzie sprawują rządy ustanowieni kom'są 

rze, wita się ich z radością i ufnością w przy 

| szłość kraju i narodu. 

  

  
  

Armia żydowska w Palestynie 
ma powstać jeszcze w bieżącym roku 

Płk. Joseph Levey z Londynu odwie- 
dził z okazji pobytu w Polsce kombatan- 
tów żydowskich w Warszawie. 

Płk. Levey jest prezesem honorowym 
Związku Żydów b. kombatantów w Anglii, 
byłym inspektorem armii przy sztabie 
głównym, obecnie jest jednym z konirole- 
rów dozbrojenia armii angielskiej i pos:a- 
da najwyższe odznaczenia wojenne an- 
gielskie, francuskie i inne. 

Po złożeniu hołdu sztandarowi Związ- 
ku, płk. Levey wygłosił w angielskim ję- 
zyku dłuższe przemówienie. 

Dziękując za zaproszenie, stwierdził, 
że przybył do Polski, celem zapoznania 
się z położeniem ekonomicznym zuboża- 
łych mas rzemieślniczych żydowskich w 

Polsce. Z Polski wyjeżdża do Sf. Zjedn. A. 
P. dla kierowania akcją zbiórkową na 
rzecz żydów polskich. 

Obecnie nadchodzi czas, aby na polu 
wojskowym zdziałać coś dla Państwa Žy- 
dowskiego w Palestynie. Mówca wyraża 
pewność, że jeszcze przed upływem b. ro 
ku przystąpi się do stworzenia armii ży- 
dowskiej w Palestynie. Po speźnieniu swej 
misji społecznej płk. Levey zapowiada 
wyjazd na dłuższy okres do Palestyny, ce- 
lem współpracy przy stworzeniu armii ży- 
dowskiej w Państwie Żydowskim. Jest 
przekonany, że na tym terenie spotka nie 
jednego z kombatantów Żydów z Polski, 

| którzy oddadzą do dyspozycji organizała 
| rom armii żydowskiej doświadczenie. 

  

SzedłBaj po Ścianie w czerwonym kaltanie 
odczuje poprawę na własnej skórze, 
jest to podstawowy wymóg naszej na 
rodowej i państwowej polityki 
wschodniej, jest to najbardziej twór 
cza na naszym terenie praca nad 
wzmożeniem naszego potencjału obra 
ny narodowej. Inaczej obracamy się 
w świecie fikcji. 
CZY OKRĘG CENTRALNY JEST NA- 
PRAWDĘ PRZECIWNIKIEM ZIEM 

PÓŁNOCNO-WSCHODNICH. 
Potrzebę Okręgu Centralnego ro- 

zumiemy wszyscy jak najlepiej. Ale 
są sprawy tak niecierpiące zwłoki, 
łak ważne i pilne, że muszą być za- 
łatwione. Taką sprawą jest problem 
wschodni. Możnaby go odłożyć na dal 
sze czasy, ale kto zdoła zaręczyć, że 
mamy jeszcze przed sobą długie lata 
spokoju, że nic nam nie grozi. Co bę 
dzie, jeśli — Boże nie daj — zerwie 
się zawierucha, nim „zwiążemy psy 
thikę miejscowego obywatela z Pań 
stwemi* I 

Oczywiście przesłanki polityczne 
nie zaprzeczają przesłanek gospodar 
czych. Jedną z głównych przyczyn nie 
domagań gospodarczych naszego Pań 
stwa jest nierównomierność jego stru 
ktury gospodarczej, jest zbyt mała 
chłonność konsumeyjna ziem wschod 
nich itp. Ale są to rzeczy znane zbyt 
dobrze, by trzeba było szerzej się nad 
nimi rozwodzić. : 

Wniosek jest jasny dla każdego 
Lieuprzedzonego: Centralny Okręg 
Przemysłowy nie powinien być akcją 
konkureneyjną dla programu wseho 
niego, lecz odwrotnie — obie te akcje 
powinny biee równoleg!e. 
EEST 

Eden najdreższym 
prelegentem 

Jedna z agencyj amerykańskich zapropo 

nowała mr A. Edenowi przyjazd do Stanów 

Zjednoczonych na tournće odezytowe, przy 

czym organizatorzy proponują 300 funtów 

za odczyt i 500 funtów za nadanie przez rą | 

dio. Gwarantują oni za całe tournće, nie li 

cząc koszów podróży, dochód 5.000 funtów 

(125.000 złotych). Mr Eden odrzucił propo 

zycją Amerykanów. Jeśli się zważy, iż naj 

popularniejsi w USA Anglicy, jak Churchill, 

H. G. Wells, B. Shaw otrzymywali 100 do   150 funtów za odczyt, to trzeba przyznać, 

iż koniunkturalny rekord mra Edena musiał 

mu pochlebić i sprawić niejaką satysfakcję. | 

(Dokończenie ze str. 3). 

PRYWATNE INTERESIKI. 

Przy realizacji akcji wschodniej 
nie chodzi o podobne inwestycje. jak 
w COP'ie. Oezywiście, że inwestycje 
państwowe nie tylko są potrzebne, 
lecz wręcz konieczne, ale przede 
wszystkim w takich dziedzinach jak 
kolej, drogi, szkoły, ewentualnie inwe 
stycje kluczowe, takie jak hydroelek 
trownie itp. Poza tym potrzebna jest 
odpowiednia akcja kredytowa, która 
by ułatwiła zagospodarowanie się tym 
ziemiom, niezasobnym w kapitały. 

Ale nie o tym chcemy mówić w 
tej chwili. Chcemy napiętnować pew 
ną akcję, którą obserwujemy. Z'emie 
północno-wschodnie od dawna usiłu 
ją uzyskać pewne ulgi inwestycyjne i 
taryfowe. Chodzi w danym wypadku 
nie o jakieś uprzywilejowanie tych 
ziem, lecz raczej o wyrównanie ich 
niedogodnego położenia  geograficz- 
nego, ich oddalenia od portów i nie- 

których suroweów (węgiel). Właści- 
| wie nie może to godzić w interes żad 
nej części Polski. Ale dusza ludzka 
kryje nieraz niskie uczucie, jakim 
jest zawiść. „Czemu oni, nie zaś my? 
Czemu ulgi na północnym wschodzie, 
miast u nas, w takiej czy innej dziel 
nicy Polski?* Ulgi dalekoidące ogól 
no - krajowe nie są do uzyskania — 

Skarb Państwa tego nie wytrzyma. 

Ziemie Północno - Wschodnie ich po 

trzebują ,by wreszcie stanąć mocna 

na nogach. Ale ci, co już stoją, co sto 

ją mocno, wołają wielkim głosem: 

— I nam, i nam, i naml 

A jeśli widzą, że i Północnemu - 

Wschodowi Polski i wszystkim in- 

KAŻDY 
PRZEMYSŁOWIEC 
KUPIEC HYSI9YNIK 

i DETALISTA 

zyska sobie najlepszą klijentelę 

ogłasznjąc się w najpopularniej- 
szem pismie codziennem 

na Ziemiach Półn,- Wschodnich 

KURJER WILEŃSKI 
WILNO ul. Bisk. Bandurskiego tel. 99 
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nym dzielnicom nie da się ulg uzys 
kać, wołają głosem ogromnym: 

, — W takim razie nikomu! Prze- 
cie nie wolno dła nikogo tworzyć gos 
podarczych przywilejów! 
ы A naszym dzisiejszym  przywile- 
Jem, to siedemset pięćdziesiąt kilomet 
rów odległości do węgla, z górą osiem 
set do portów, 425 — do Warszawy; 
naszym dzisiejszym przywilejem jest 
sieć kolejowa tak rzadka, że są miej 
scowości, gdzie trzeba końmi do stacji 
jechać: po kilkadziesiąt (blisko 100) 
kilometrów; naszym przywilejem gos 
podarczym jest brak dróg bitych; na 
szym przywilejem gospodarczym jest 
wyjątkowo drogi prąd elektryczny; 
naszym przywilejem gospodarczym 
są zamknięte z dwu stron granice, w 
kióre jesteśmy wtiłoczeni jak między 
dwie martwe ściany; naszym przywi 
lejem gospodarczym jest zniszczenie 
wojenne, większe niż w całej Polsce. 
Można by wyliczać długo jeszcze na- 

sze gospodarcze przywileje. A gdy do 

magamy się, nie prosimy, lecz doma 
samy się jako pełnoprawni obywate 
le Rzeczypospolitej ulg dla tych, któ 
rzy by chcieli na naszych ziemiach in 
westować, aby równoprawność fak- 
tyczną uzyskać, różne prywatne iate 
rcsiki podnoszą larum: 

— W miarę równości interesów 
gospodarczych nikogo nie należy u- 
przywilejowywać! 

ROZSTRZEŁAĆ BAJA. 
— Wilenczuk słucha gadki o Ba- 

ju, bo „przywykszy““, bo jednak jesz 
cze odrobinę wierzy; bo myśli, że w 
końcu jednak nadejdzie zrozumienie, 
że czas wielki gadkę zamienić w cia 
ło, czas wielki rozstrzelać Baja. Baj 
jest większym wrogiem Polski na na 
szych ziemiach, niż wszelkie prądy 
wywrotowe, bo gdyby Baja rozstrze 
lano rozbiłyby się one u nas w puch. 
Serce ziemi naszej najsilniej bije dla 
Polski, silniej niż wiełu ziem central 
nyeh i zachodnich. Ale takie już pra 
wo natury: nawet serce potrzebuje 
pokarmu. I niechże nikt nie śmie mó 

wić, że nic Polsce nie dajemy, a 

wszystkiego żądamy. Żądamy tylko 
jednego: zrównania nas z innymi zie 
miami Polski, a nie będziemy wtedy 
potrzebowali żadnych sztucznych od 
żywek.   St. M-ski.



„KURIER“ (4391) 

- Ministerstwo umorzyło 
kary stempbiowe 

wymierzone za zaświadczenia lokatorów 
o wysokości komornego 

Gios „„Kurjera Wilerskiego““ posksuztsował 

W ubiegłym miesiącu pisaliśmy 
obszernie o niezwykłym zatargu, któ- 
ry powstał, z powodu zaświadczeń lo 
katorów o wysokości komornego, mię 
dzy urzędami opłat stemplowych w 
całym kraju a petentami. Chodziło a 
to, że urzędy opłat stemplowych na- 
łożyły duże kary grzywny na te za- 
świadczenia, które w dobrej wierze 
były składane przez lokatorów i właś- 
cicieli nieruchomości do urzędów skat 
bowych dla wymierzenia podatku od 
nieruchomości i nie były wtedy ostem 
płowane. Urzędy skarbowe przyjmo 
wały te zaświadczenia bez opłaty 
„Iemplowej i uważały, że nie ma w 
ym wykroczenia przeciwko ustawie 

o opłatach stemplowych. Urząd stem 
plowy był jednak innego zdania. Po 
bewnym czasie 
WSZYSTKIE ZAŚWIADCZENIA TE 
GO RODZAJU ZOSTAŁY ZAKWE- 

STIONOWANE 
e rezultacie wystawcom ich . oraz 
Aaa drugiej, to jest wlašcicielom 
= chomości wymierzono wysokie 

ГУ Srzywny w myśl ustawy o opła- 
tach stemplowych. 

W Wilnie Tzba Skarbowa wysłała 
nakazów płatniczych na kilkadziesiąt 
łysięcy złotych tytułem tych kar. Dy- 
rekcja Izby miała jednak wątpliwoś 
ci i zwróciła się z zapytaniem do Mi- 
nisterstwa Skarbu, wstrzymując jed- 
nocześnie wysyłanie nakazów płatni- 
czych w sprawie kar stemplowych 
za te zaświadczenia. : 

Z pomocą wileńskim władzom 
skarbowym przyszedł „Kurjer Wileń- 

ski”, wykazując w kilku artykułach, 
że sprawa tych kar stemplowych po- 
Winna być zlikwidowana jak najprę- 
dzej 

NA KORZYŚĆ WYSTAWCÓW ZA- 
ŚWIADCZEŃ 

Ostro protestowaliśmy przeciwko 
stwarzaniu pozorów istnienia w insty-   

tucjach publicznych systemu nabija- 
nia w butelkę. 

Pisaliśmy m. in.: „Urząd Stemplo 
wy chyba ma rację. Nie przypuszcza- 
my aby tak wielkie zamieszanie mo- 
gło być lekkomyślnie spowodowane 
błędnym  interpretowaniem ustawy 
skarbowej. To by dopiero był skan- 
dal nad skandale. 

Ale i bez tego przypuszczenia na 
tle opisanego incydentu trzeba dojść 
do wniosku, że we wzajemnym sto- 
sunku platnika i poborcy podatkowe- 
go coś jest nie w porządku“. 

W Wilnie, jak i w innych miastach 
kraju z powodu tych kar stemplo- 
wych wśród lokatorów i właścicieli 
nieruchomości panowała nieraz pra- 
wdziwa panika. Nakazy płatnicze 
opiewały często na kilkaset złotych, 
do 400, 500 zł i wyżej. Znając bez- 
wzgłędność naszych urzędów skarbo- 

wych, niejeden z ukaranych stał wo- 
bec bardzo przykrej perspektywy kło 
potów materialnych, nieraz wprost 
bez wyjścia. I to wszystko było 

NASTĘPSTWEM DOBREJ WOLI, 

następstwem spełnienia życzenia urzę 
dów skarbowych, które w wielu wy 
padkach po prostu żądały złożenia 
takich zaświadczeń i oczywiście przyj 
mowały je bez opłat stemplowych. 

Dlatego też z dużym uznaniem dla 
Ministerstwa Skarbu i Izby Skarbo- 
wej w Wilnie, która pierwsza miała 
wątpliwości w związku z tymi kara- 
mi stemplowymi, należy powitać de- 
cyzję Ministerstwa Skarbu w tej spra- 
wie, podaną wczoraj przez Izbę Skar- 
bową za pośrednictwem PAT'a. Treść 

tej decyzji brzmi następująco: 
„W związku z artykułami, ogło 

Szonymi w ubiegłym miesiąeu w 
prasie w sprawie wymiarów opła 
ty stempłowej od zaświadczeń lo 
katorów o wysokości komornego, 
składanych przez właścieieli nieru 
chomości w Urzędach Skarbowych, 

  

1000 osób na zebraniu „Sł. Młodych” w Łodzi 
Przenmsówiemie moj. Edmas Galinata 
Odbyła się uroczystość otwarcia prac 
u łódzkiego Służby Młodych, na 

3 Przybyło około 1000 osób, 
Spraw gy sZAWy przybył szef Oddziału 
wode o ež Cenfrali O. Z. N. i prze- 
min sa” Młodych mir dpl. Ed- 

ai» "a zebrani 
a i SZ łódzkiego 

* Wacław Zagórski. 
Następni 

który «ię» „zabrał głos 

e witając gości przewod 

Służby Mło- 

i ю mjr. Galinat, 
= nnymi powiedział: , 

w sercu Pakkiega Młodych w Łodzi, 
šwiata pr. acy, trudno 

m. Łódź __ miasto bo- 
dego pokolenia : będzie zawsze dła mło   

prace na gruncie łódzkim, prowadzi je 

pod hasłem: przez pracę do zwycięstwa” 
Po przemówieniu mjra Galinafa, na- 

grodzonym długotrwałymi .okiaskami, prze 
wodniczący oddał glos red. Borkowskie- 
mu, który przedstawił zebranym program 
prac Służby Młodych w zakresie szkolenia 
zawodowego młodzieży. Wreszcie red. 
Kierszowski w przemówieniu, przerywa- 
nym wielokrotnymi oklaskami, przedstawił 
zebranym prace Służby Młodych ra od- 
cinku propagandowo-prasowym. 

Wreszcie przewodniczący okręgu łódz- 

kiego Służby Młodych red. Watław Za- 

górski odczytał wspólną uchwałę tych or- 

ganizacyj, wyrażającą jak najpełniej:zą go 

łowość pracy w ramach Służby Młodych 

i podporządkowania wszystkich prac na- 

czelnej.idei pracy dla potęgi i obrony 

państwa.   

Izba Skarbowa podaje do wiado- 
mości, iż Ministerstwo Skarbu na 
podstawie art. 123 i 213 ordynacji 
podatkowej zarządziło całkowite u 
chylenie wymiarów już dokona- 
nych, a įeszeze nie uiszezonych, 1 
na przysziošė zaniechanie kwestio 
nowania pism tego rodzaju, jakkol 
wiek pisma te podlegają opłacie w 
myśl odnośnych postanowień usta 
wy o opłatach stemplowych, a to 
z uwagi, iż omawiane pisma zosta 
ły sporządzone celem umožliwie- 
nia opareia wymiaru podatków bez 
pośrednich na materialne faktycz 
nym (art. 70 ordynacji podatkowej) 
a zatem nie tylko w interesie podat 
nika. ale też w interesie administ 
racji skarbowej”. 

Sprawę kar stemplowych, która 
wywołała tyle rozgoryczenia w sto- 
sunku do władz skarbowych, na- 
leży uważać za całkowicie zlikwido 

waną. w.   

5 

Syberia — kraj polskich mogił 
W dniu 12 marca br. został wygło- 

szony w Instytucie Naukowo Badawczym 
Europy Wschodniej, przez dyr. Tadeusza 
Turkowskiego odczyt pt. „Syberia iako 
przedmiot badań naukowych Polaków w 
XIX stuleciu”. Odczyt ten poruszy! kwe- 
słię niezmiernie ciekawą 1 aktualną. 

Syberia, obecny jeden z głównych 
punktów ciężkości polityki Sawiełów, ma 
swą przebogałą przeszłość zapisaną kurha 
nami i mogiłami ludów odeszłych, zabytka 
mi fauny i flory. Syberia podbita przez Ro- 
sję w XVI słuleciu przez 300 lat wcale pra 
wie nieznana jest najciekawszym zabytkiem 
świała, skupiającym na swym obszarze dzi 
wy przyrody, czy ło z zakresu geologii, 
zoologi: czy etnologii. Ołóż ten obszar, 
łak ciekawy leży przez 300 laf odłog'em 

i za wyjąłkiem kilku raczej przypadko- 
wych badań uczonych niemieckich z wie- 
ku XVII'. Rosja stale wysyła tu swe kolo- 
nie karne i dopiero czasy Konfederacji Bar 
skiej wnoszą nowy element — Polsków, i 
ien okres staje się początkiem poważniej 
szych i głębszych badań tego kraju. 

Rok 1863 — nasłępuje nowa fala ze- 
słań Polaków (kilkaset tysięcy osób). Ci 
ludzie zmuszeni w sfrasznych wprost wa- 
runkach klimatycznych do pracy skazań- 
ców zżywają się jednak z przyrodą i lud- 
nością !ubylczą. Na czoło tych ludzi wal- 
czących z przyrodą i ludźmi wysuwa się 
cały szereg nazwisk  wszechświało- 
wej dziś sławy, jak Benedykt Dy- 
bowski (lekarz), Aleksander Czekanowski 
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Jak to jest z bezrobociem? 
Dużo się pitze o bezrobociu, nazy- 

wając je słusznie ciężką kięską i poważ- 
nym zagadnieniem. Wiemy, że stawiane 
są zarzuty tym, co nie wpłacili składek, 
że sie grozi wyjawieniem nazw'sk opor- 
nych. To nic nie pomoże, ko o Че nie 
uchwalą podatku, to do dobrowa!nych 
składek nikogo się nie zmusi, to jasne. 

Społeczeństwu do poczucia obowiąz- 

ku płacenia na bezrobotnych brakuje mo- 
że wyraźnego planu i jasnego obrazu jak 
zozdawane są zapomogi i jak rozplano- 

wane prace? Bo olo co nam piszą 7 woj 

wołyńskiego, z okolic Ratna, pisze żona 
leśniczego w lasach rządowych: „Musimy 

zlikwidować z żalem gospodarstwo i prze 

nieść się do biura Dyr. w Łucku, z powodu 
niemożliwości dosłania służby. Bezrobot-_ 
nych po wsparcie przychodzi setki, ale 

jak zaproponować pracę, ło przex!nają 
zwymyślają i odchodzą”. 

Wiemy o ideowym właścicielu moto- 
rowego młynu, kłóry zaryzykował wziąć 
majsirów bezrobotnych, .zawiózł ich aż 

pod sowiecką granicę własnym kosztem 
1... po tygodniu odprawił, bo rady sobie 
dać nie można było z huliajami, przywyk- 
łymi brać zapłatę za nic nierobienie. 

Latem zeszłego roku miałam sama ta- 

kie zdarzenie. Przychodzi jejmość o ponu- 

rym wyglądzie i ostro dopomina się za- 
pomogi dla siebie i męża, bezrobotnych 
z Łodzi. 

„Gdzie mąż”? — „Został z córeczką”. 

— „Proszę pójść pa niego i po dziecko, 
dostaniecie jeść, dla dziecka mleka do bu- 
telki i może się jaka praca znajdzie przy 
pieleniu i zbiorze siana na kilka dai”. — 

  
  

„Nie, ja nie mam czasu, proszę dać pienię- 
dzy, kupić pocztówki”, — „Nie potrzebuję 
poczłówek, proszę przyjść, zjeść, a jeżeli 

pani nie chce, fo nalejemy mleka do bu- 
telki”. — Z wielkim dąsem podaje imość 
butelkę. Nalewamy, dajemy chleb, słoni- 
nę i jakłka. Nagle zrywa się imość | laiac 
wszystkich grubymi słowy, porywa się i 
biegnie, wysypując jabłka, rzucając buteł- 

kę o kamienie, Okazalo się, że butelka 
była od wódki i w tym był zapewne pa- 
wód takiego zachowania się. 

Czy takie fakty zachęcają do datków 
na kezrobotnych? 

Pora już chyba po doświadczeniach 
lat ubiegłych postawić tę sprawę jasno. 

Bezrobotni muszą pracować za zapo- 
mogi, które otrzymują. Mają prawo do 
pracy i obęwiązek pracy. Jedynym wyiś- 
ciem byłoby tworzenie batalionów pracy 
do wykonywania robót na większą skalę 
i nieudzielanie zapomóg tym, którzy się 
uchylają. 

Inaczej zdemoralizowania nie da się 
niczym naprawić, Hel. Romer. 
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Bezrobotny czeka 
na pracę i chleb 
Złóż ofiarę 

na Pomoc Zimową! 
Konto P. K. O. 70.200 
Pomoc Zimowa   

Jan Czerski, genialny samouk, Antoni Wa- 
łecki — student Akademii Wil. i inni. 1 
tak ci bohaterowie narodowej sprawy, 
słają się zdobywcami prawie całej wiedzy 
o łym kraju 1 na ich pracach opiera się 
do dziś dnia nauka europejska o Syberii. 

Na pierwsze miejsce spośród tych ludzi 
a nadludzkiej wprost wytrwałości wysuwa 
się prof. lwowskiego Uniwers, Benedykt 

Dybowski. Dzięki jego pamiętnikom i pra- 
com dochowały się wiadomości o tych je- 
go współłowarzyszach i współpracowni- 
kach, którzy pomarli na północy, na posie 
runkach nauki. Jedynie Dybowski po 20- 
letnim pobycie wraca do Warszawy z ol- 
brzymim dorobkiem naukowym w płaci 
niesłychanie ciekawych zbiorów zoologi 
cznych. 

Pracując jako lekarz i antropolog zdo- 
bywa sobie zaufanie i miłość północnego 
ludu. Lud ten pomny jego zasług przysyła 
mu do Lwowa w dowód pamięci iedyny 
okaz, jaki jest w Europie, wieloryba tzw. 
„Krowy morskiej”, Umiera w r. 1930. jako 
sfułefni starzec. 

Obok Dybowskiego pracuje inny ge- 
nialny Polak Aleksander Czekanowski, 
który zesłany nad Bajkał, podobnie jak 
Dybowski, oszołomiony bogactwem przy- 
rody tega jeziora przeprowadza począł 
kowo na własną rękę badania, dopiero 
społkawszy się przypadkowo ze swoim 
przyjacielem z dorpackich studiów, człon 
kiem Akademii Cesarskiej, prof. Szmidiem, 
uzyskuje zapomogi na dalsze badania geo 
log'czne. W ciągu 6 lat poznaje całą gu- 
bernię Irkucką. Prace jego trwają niedłu 

go, w ciągu 5 lat odbywa 3 podróże, zbie 

ra kolosalny materiał naukowy, kładzie 
podwaliny pod naukę języka Tungusów, 
bada rzekę Lenę. Po powrocie do Peters 
burga, uczony o wszechświtaowej sławie, 

czuje się złamanym duchowo, i czy to 

naskutek pozostałości po przybytym tyfu- 
sie czy też pod wpływem tęsknoty za oj 
czyzną, do której wrócić nie może, odbie 
ra sobie życie. W jednej ze swych wy- 

praw społyka się z rodakiem Janem Czar 

skim, zesłanym jeszcze w dzieciństwie w 

bałaliony karne. Człowiek ten pełniąc nie 

zmiernie trudną i uciążliwą służbę żołnie 

rza, po nocach się dokształca, zdobywa- 

jąc uniwersyteckie wykształcenie. Ten ge 

nialny samouk łączy w sobie zamiłowania 

Dybowskiego i Czekanowskiego. Jest rów- 

nocześnie znawcą prastarych masywów 

skalnych jak i kości zwierząt. On pierw- 
szy rysuje mapę geologiczną Syberii. 
Pierwszy sławia tezy o wypiętrzaniu się 
morenów skalnych. Wezwany, jedzie do 
Petersburga, gdzie porządkuje zbiory Cze 
kanowskiego. Otrzymawszy od Cesarskiej 

Akademii propozycję zbadania półn. Sybe 

rii wyjeżdża i w jednej z podróży umiera. 

Wobec łakiego nadzwyczajnego boga 

chwa tej krainy, czy to w posłaci bogactw 
mineralnych (złoto, węgiel) czy też w po 
staci zabytków prastarej kuliury, flory czy 
fauny, czyż można się dziwić, że Sowiety, 
tak skwapliwie starają się odrobić zaległoś 
ci. Wydają specjalną encyklopedię Sybe 
rii, badając ją wszerz i wzdłuż. Fundamen 
łami jednak ich obecnych badań są prace 
wygnańców — Polaków. 

Na zakończenie słów parę pod adre 
sem studentów Szkoły Nauk Politycznych. 

Na odczycie było około 4 (czterech) stu- 
dentów fej uczelni. Temat, który specjal- 

nie mamy wrażenie, był przeznaczony dla 
nicn nie został jednak wykorzystany. 
Czy należy zarzucić im brak zainieresowa 
nia problemami studiów, czy roztargnienie 
i nie spostrzeżenie ogłoszenia dyrekcji 
Szkoły? Halina Rodziewiczówna. 
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Stawka o życie 
Strach przed śmierci 2 iercią! To pozbawiające s; to najpodlejsze z uczuć ludzkich! Na pali pozsądku, mendant może Przezwyciężyć je u od ka: 
Przystawiając broń д0 ; : i : Nani] opamiętania. s; 2 Jego skroni, może zmusić do 
Šiova; i a Się groźbą Śmierci pewnej, natychmią. się . Lecz e do czegoś podobnego nie było żad- J sposobności. Byłem bezradny. 

—— Uspokój sią — za wattc znowuż. Lecž ona 
inż płynęła z powrotem, nie oglądając się na mnie. 
mam osci się! Płyniemy z powrotem! — za- 

jeszcze = z rozpaczą. — Zachłyśniesz się 

Płynąłem t 
się na żonę | już tylko z powrotem. Oglądać 
mną. Strach a. musiałem więcej. Była przede 

R STci gnał j 6 $ 
| Na wasi zbliżając, Ją naprzód ku brzegowi. 

nienie brzegu sowieckiego 
0, mi piersi i tamowalo oddech 

dezwolnie i bezsilnie, jak sz: 
Jeszcze 2—27/, kilometrą Prze 

\ 

o się powoli, lecz nieunik- 

Przygnębienie ściskało 

« Ręce i nogi ruszały się 

Fuel Przy myśli tej ręce i nogi zatrzymywały się w cau. Trzymały mnie jedynie piłki "p 
Tak zbliżaliśmy się stopniowo ku plaży. Słońce   

już zaszło tymczasem gdzieś za brzegiem fińskim. 
Rzeźki wiatr smagał zimnem wystające raz po raz 
z wody plecy. Szyja drętwiała. 

— Nie, nocą próbować ucieczki nie możemy. Za- 

marzniemy — myślałem. 

Byliśmy już blisko brzegu. 

— — Słaniając się od przygnębienia, wyszedłem z żo- 

ną z wody. 

O goryczy daremnego wysiłku, zmarnowanej 
sposobności, zawiedzionej nadziei — bodaj cię nie 

znać! 
CHOROBA. 

Następnego dnia żona rozchorowałą się. Tempe- 
ratura podskoczyła do 39. Chorować jednak turys- 
tom w internacie nie wypadało. Mogło to pociągnąć za 
sobą wszelkiego rodzaju niepożądane dla nas kom- 
plikacje. Wskutek tego żona wstała jedynie dosyć póź- 

no i opuściliśmy infernat. 
Ja również czułem się niezdrów. 

— Ziębi mię i trzęsie całą. Szumi w uszach, a 
głowa zdaje się, że na części się rozsypie. Przeziębi- 

łam się wczoraj. Ledwie nogi włóczę. Co tu robić te- 

raz? — skarżyła się i medytowała żona. 
— Chodźmy do lekarza — odezwałem się na to. 

— Boję się, żeby nie było u ciebie jakichś kompli- 

kacyj 'w związku z ciążą. Wynajdziemy jakąś ławecz- 

kę. Ty usiądziesz sobie, a ja poszukam jakiejś przy- 

chodni w pobliżu. 

— Nie, nie, nie pójdę do lekarza — zaczęła ka- 

prysić żona, lecz dała się wreszcie namówić.   

Jak na złość nie było w pobliżu ani ławki, ani 

dotożki, więc poszliśmy razem. Żal mi było patrzeć 

z jakim trudem szła. Lecz wkrótce na szczęście zna- 

ležlišmy przychodnię. 
Z niepokojem oczekiwałem w przedpokoju na - 

rezultat badań żony. 

Czy nie był ponad siły dla niej ten wczorajszy 
wysiłek? — dręczyły mię wyrzuty sumienia. 

Wreszcie otwarły się drzwi gabinetu. 
— Proszę — rzekła do mnie stara lekarka. 
— (o z żoną? — zwróciłem się natychmiast do 

niej. 

— No, proszę towarzysze! Całymi godzinami le- 
żeliście wczoraj na słońcu, wieźliście od razu potem 
na parę godzin do wody i chcecie być zdrowi! Toż 
to niewiadomo jakiej chorcby można się nabawićl 
Na szczęście skończyło się tylko przegrzaniem się na 
słońcu. 

Pomimo całej surowości tonu poczciwej starusz- 
ki odetchnąłem z ulgą. 

— Nie wolno, towarzyszu, kąpać się w morzu 
poniżej 20” i siedzieć w wodzie ponad 10—15 minut. 
Jak można tak nierozsądnie się zachowywać! — nie 

ustawała strofować staruszka. 

— Nawet grzejąc się po raz ostatni w życiu, nie 

warto się przegrzewać na słońcu i objadać pierożka- 

mi — nawpół serio, nawpół żartem odezwałem się 
do żony, wychodząc z przychodni. 

Kosym spojrzeniem odpowiedziała mi ona.



Dużo mamy na Wileńszczyźnie zapa- 
dłych wsi i miasteczek, oddalonych od 
dróg kolejowych kilka dziesiątków kilome 
bów. Nie przechodzą przez nie. żadne 
trakty łączące ze sobą jakieś większe mia- 
sta, a dzięki brakowi dróg i. ruchu komu 
nikacyjnego, z wielkim trudem dochodzą 
tu echa życia kulłuralnego. 

ludność jest posępna, oddana pracy, 
dewocji i życiu rodzinnemu, może | od- 
czuwa brak rozrywek i jakichś szerszych 
zainteresowań, nie poarafi jednak sama 
sobie w tym zaradzić, Jedynymi rozryw- 
kami są łu zabawy i wesela, kończące się 
często krwawo na tle osobistych porachun 
ków bawiących się, 

Jednym z takich miasteczek jest: Kre- 
wo. Krewo o sławie historycznej, i poczer 
niałych „ogromnych, walących się już w 
gruzy murach zamku Kiejstutowego. 

Scharakteryzować to miasteczko da się 
jednym słowem: „dziura”. Aby się do- 
słać do tej „dziury” z którejkolwiekbądź 
strony, wschodu, zachodu, północy, czy 
południa, trzeba dobrze pokaleczyć nogi 
własne lub konia po wąskich, zaniedba- 
nych, wyboistych drogach, O jeźd:ie sa- 
mochodowej nie może fu być mowy. 
Ulice miasteczka są bez chodników, lub 

о łakich chodnikach, które dla większego 
bezpieczeństwa należy specjalnie omijać. 
Małe, nieuregulowane rzeczułki płyną so- 
bie swobodnie środkiem niektórych ulic, 
pluskając wesoło świeżą wodą po kamy- 
kach i nogach przechodni. Poczciwi miesz 
kańcy Krewa łak się już z tym zżyli, że 
ani przez myśl nie przejdzie nikomu, by 
zmienić ten stan rzeczy. 

Jedynym łącznikiem z szerszym świa- 
lem jest tu radio. Na ten „zbytek” jednak 
może pozwolić sobie tylko inteligencja 
miejscowa. 

Organizacyj na papierze jest kilka, nie 
widać jednak jakichkolwiek bądź przeja- 
wów ich działalności. 

Na tej niwie najbujniej wzrasta plotka. 
Najmniejszy  jakikolkiekbądź wypadek z 
prywatnego czyjegoś życia porusza do 
żywego całą ludność, nie wyłączając urzę 
dów. Sprawę się omawia szeroka. roz- 
frząsa w ten i tamten sposób, w:sszcie 
wydaje się mniej lub więce surowy sąd 
1 przeprowadza „egzekucię“. Wynajdywa 
nie kar nieobjętych żadnymi  usławami 
przychodzi z łatwością. Stosuje się po 
prosłu to, co dla danej osoby może być 
w tej chwili najboleśniejszym. A niech tyl- 
ko kło dostrzeże u kogoś odrobinę zado- 
wolenia, lub iskrę osobistego szczęścia, 
zaraz wszyscy dołożą usilnych starań, by 
zgasić to, rozbić, 

MW osłatnich czasach odświeżyły się 
nieco umysły i zainteresowania tutejsze 
dzięki objazdowemu kinu sprowadzone 
mu na powiat oszmiański przez starostwo. 
Co kilka tygodni wyświetlane są obrazy 
historyczne, krajoznawcze, lub humory- 
słyczne. Wyświełlanie odbywa się w lo- 
kalu szkoły powszechnej, która z trudem 
pomieścić może całą ludność Krewa. 

Najbiedniejsi na wieść, że kine przy 
jechało, śpieszą zbyć coś z nabiału, aby 
mieć na bilet 30 gr. Frekwencja ta świad- 
czy o pragnieniu wrażeń ludności miejs- 
cowej. Wprowadzić coś, co by misszkań 
ców naszych miasteczek pod tym wzgle- 
dem nasyciło, a ustaną złośliwe plotki, 
dokuczania i dręczenia bliźnich. H. B. 

Budowa 7 szkół powszechojca 
w pow. dziśaleńskim 

Jak się dowiadujemy, związki samo- 
rządowe pow. dziśnieńskiego opracowały 
plan budowy nowych szkół powszechnych 
na obszarze powiału. W ciągu roku bież. 
w powiecie dziśnieńskim ma być wybu- 
dowanych 7 szkół powszechnych w nasłę- 
pujących miejscowościach: w Głębokiem 
7-klasowa, w Nowosiołkach 3-klasowa, w 
Haponach 3-klasowa, w Szarkowszczyźnie 
4-klasowa, w Berezówce 3-klasowa, w 
Blissie 5-klasowa i w Okuniewie 3-klaso 
wa. 

Ogólny koszt budowy tych szkół obli 
czany jest na przeszło 200.000 zł. 
RRERYCREREWET WER OOE TEKST SRS 

8 „petardowców” 
przed sądem 

Jutro Sąd Okręgowy w Wilnie ma roz- 
poznać sprawę Alicji Olszewskiej, jej sy- 
na Waldemara oraz 6 innych osób, oskar- 
konych o dokonanie na terenie Wilna w 
okresie od 14 stycznia do 18 marca 1937 
roku 14 zamachów petardowych. Kilka 
zamachów  udaremniono, w innych zaś 
oskarżeni zniszczyli werandę domu Rach- 
miela, uszkodzili drzwi mieszkania prof. 
Konrada Górskiego itd. Oskarżonych u- 
jęło wskutek wybuchu petardy w lokalu 
Stronnictwa Narodowego przy ul. Mosto- 
wej. 

Froces wzbudza 
nie. 

W związku z tym procesem popełnił 
gafę I. K. C., powiadamiając swoich czy- 
telników, że przewód sądowy rozpoczął 
się w sobotę 12 bm. i że oskarżeni częś- 
ciowo przyznali się do winy. Ciekawe jest 
jak teraz wybrnie  „Ikacuś” z kłopołu 
jeżeli oskarżeni nie przyznają się do winy 

12). 

   

duże zainterasowa-   

„KURIER“ (4394). 

KRONIKA 
  

MARZEC || Dzis Klemensa i Longina 

15 | Jutro Eufrozyny P. - 

| Wschód słońca — a. 5 m, 38 
Wiorek | 

Zachód słońca — g. 5 m. 19 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologi USB 

w Wilnie z dnia 1411. 1938 r. 

Ciśnienie 766 
Temperatura średnia -- 2 
Temperatura najwyższa -- 3 
Temperatura najniższa 0 
Opad 0,3 
Wiatr zachodni 
Tend.: bez zmian 
Uwagi: pochmurno. 

NOWOGRÓDZKA 
— Z posiedzenia Rady Miejskiej. Za- 

rząd Miejski przedłożył na sobotn.m ze- 
braniu Rady Miejskiej następujące spra- 
wy: 1) zgłoszenie dodatkowego budżetu 
na 1937/38 r., 2) budżet na 1938/39 r 
3) sprawę taryfy rzeźniczej, 4) sprawę ob- 
niżenia opłaty za prąd elektryczny i 5) 
sprawy bieżące. 

Wszystkie sprawy omawiane w punk- 
tach 1—4 Rada Miejska przekazała do 
rozpatrzenia Komisji Finansowej, 

Ze spraw bieżących na uwagę zasłu- 
gują: 1) wniosek radnego Wł. Michalskie- 
go o odczytywanie na zebraniach Rady 
protokółu z poprzedniego zebrania Rady, 
co jednogłośnie zosłało uchwalone i 2) 
powzięcie przez Radę decyzji zaniecha- 
nia apelacji i wypłacenie b. burmistrzowi 
p. Małyniczowi zaległej należności (róż- 
nicy niewypłaconych poborów w sumie 
około 600 zł), którą to sumę Sąd Grodzki 
zasądził na rzecz p. Małynicza. 

— Działalność L. M. K. Zarząd Okrę- 
gowy Ligi Morskiej i Kolonialnej Ziemi 
Nowogródzkiej wydał broszurowe spra- 
wozdanie ze swej działalności w 1937 r. 
i program na rok bieżący. 40-stronicowe 
sprawozdanie zawiera: pięknie zredago- 
wany artykuł propagandowy mgra fil. Jó- 
zefa Siemeka pł. „Wiatr ku morzu”, spra- 
wozdanie z działalności Zarządu Okręgu 
LMK za 1937 r., schemat organizacyjny 
Okręgu LMK, sprawozdania obwodów, 
wykonanie budżetu za 1937 r., prelimi- 
narz budżełowy na 1938 r., wniosek Ko- 
misji Rewizyjnej o udzielenie absoluto- 

rium, zamierzenia na przyszłość, 
Budżet na 1937 r. preliminowany był 

w kwocie 72.500 zł, wykonany — w sumie 
67.147 zł. Zawiodły nieco zbiórki na FOM. 
Przekazano do Zarządu Głównego tytu- 
łem składek bieżących 29.905 zł (więcej 
niż preliminowano) i na FOM 16.325 zł, 
Budżet na 1938 r. uchwalony został w su- 
mie 90.000 zł. W roku tym przewiduje się 
znaczne wzmożenie akcji propagandowej 
i zakupienie aparatu filmowego. 

— Przyjazd „Reduty”. W środę 16 bm. 
zespół „Reduły” wysławi w teatrze miej- 
skim. 3-akłową komedię pł. „I co z takim 
robie", 

  

Najkorzystniej i najtaniej kubujemy 
w frmie c rześcijańskiej 

„Bławat Poznański" 
Lida — Rynek 

Ceny stałe Staranna obsługa   

  

ŁIDZKA 
— Inż. Е. Lenczewski - Samotyja upraw 

niony przez Ministr. Spraw Wewnętrznych 

wykonuje: projekty, plany, kosztorysy, kie- 

ruje robotami budowlanymi oraz występuje 

w sądach jako rzeczoznawca budowlany. 

Przyjmuje interesantów codziennie ul. 

mjr. Mackiewicza 26, m 9. 

— Konkurs zdrowego dziecka w Lidzie. 

Stowarzyszenie Opieki nad Matką i Dziec- 

kiem przy Zw. Pracy Obywatelskiej Kobiet 

w Lidzie urządza 27 marca r. b. o godz. 12 

konkurs zdrowego dziecka. 

Najzdrowsze. dzieci otrzymają zagrody. 

Bliższych informacyj udr'ela higienistka 

ze stowarzyszenia opieki nad Matką i Dziec 

kiem — codziennie od godziny 11,30 do go- 

dziny 12,30 przy ul. 11 Listopada 9. 

— Rozwój Oddziału LM i K w Zabtociu. 

Oddział L. M. i K. w Zabłociu k. Lidy. dzieki 

sprężystej i energicznej działalności obecne 

go zarządu z p. J. Puczyłą na czele wykazu 

je b. duża aktywność. 

Szczególna waga zwrócona jest na akcję 

propagandową i werbowanie nowych człon 

ków, których ilość w okresie 7 missięcy 

wzrosła do 45 członków zwyczajnych (skład 

ka 1 zł miesięcznie) 36 członków p»pierają 

cych (składka 50 gr miesięcznie) i 610 człen 
ków zbiorowych zorganizowanych w 1Ł ko 
łach wiejskich, 

Oddział LM i K w Zabłociu jest jednym 

z przodujących w pow. lidzkim i zasługuje 

dzięki ruchliwości zarządu na szcze ;5ine wy 

różnienie i uznanie. В 
— I CO Z TAKIM ROBIĆ? W dniu 7 

bm. o godz. 20 min. 30 zespół teatru ,Reduta* 

w sali kinoteatru „Era* w Lidzie odegra ko 

medię w 3 aktach „I co z takim robić* pióra 

R. Niewiarowleza, 

— NOŽOWNICTWO. W Malych Kaiazi 

kowcach pow. lidzkiego powstala hójka mię 

  

. 

  

dzy 70 letnim Danielem Ostrejką u 48 Jet 

nim synem Bazylim, w czasie której Ostrej 

X0 zadał cios nożem synowi w pachwinę pra 

wej nogi. 

Ofiarę bójki odstawiono do szpitala miej 

skiego w Lidzie. 

! — 

Jan Samosiejko zameldował policji w Bie 

licy że bracia Konstanty i Mikołaj Chryszcza 

nowicze oraz Władysław Kośko będąc w sta 

nie pijanym porznęli nożami na zabawie 

+; kiłka osób, a między in. jego 13 letniego 

Syna. 

BARANOWICKA 
— Dotychczasowy dyrektor szpitala 

międzykomunalnego w Baranowiczach di 
Achmatowicz podaje się do dymisji. Dy- 
rektorem szpitala, według pogłosek, ma 
zostać lekarka z Wilna. 

STOŁPECKA 
Ś. P. DYR. BIALOKOZ. 

Jednostką tak czującą; jednostką 
niemal z epoki romantycznej, z epo 
ki poszukiwania i wcielania wielkich 
ideałów; jednostką brzydzącą się 
wszelkim karierowiczowstwem, po- 

chiebstwem i wszelką nieetyczią dro 
gą w życiu, był na ciężkiej placówce Ś. 
p. Wacław Stefan Białokoz, dyrektor 
państwowego gimnazjum w Stołp- 
cach. — Pracował długie lata w Bia 
tymstoku i w Lidzie. Tworzył nie tyl 
ko zewnętrzne ramy szkoły, jak 

gmach gimnazjum w Lidzie, lecz prze 

de wszystkim — tworzył niestrudze 

nie wartości duchowe młodzieży. Mło 

dzież wychowywał nie przymusem i 

nie demagogią, lecz sercem ojcow- 
skim, które stwarza w ludziach naj- 

piękniejszy gmach na niezachwianym 

fundamencie: — piękno moralne. 

W tej walce i trosce o dobro mło- 

dzieży, serce zatrzymało się na zaw- 

sze dnia 7 bm. : 

Nieprzeliczone tłumy ludności, ro 

dziców i młodzieży złożyły Mu ostatni 

hołd. Delegacje młodzieży i rad peda 

gogicznych gimnazjów lidzkiego i 

stołpeckiego oraz przedstawiciel Ku- 

ratorium Wileńskiego odprowadzili 

ciało na miejsce wiecznego spoczyn 
ku na cmentarzu w Białymstoku, 

gdzie również w oddaniu tej ostatniej 

posługi wzięły udział miejscowe szko 

ły. 
Cześć Jego pars 

4 N. Z. 

OSZMIARSAA 

— W Oszmianie odbył się zjazd Są- 

siedzkiego Związku Kółek i Organizacyj 

rolniczych, na który z 14 kółek rolniczych, 

należących do związku, przybyło 12 przed 

stawicieli. 

Na zježdzie byly omawiane plany pra 

cy na okres wiosenny w zakresie uprawy 

łąk, tępienia chwasłów, zakładania kom 

postu, czyszczenia nasion oraz -zaprowa- 

dzenia odmian szlachetnych i założenia 

kilku doświadczeń nawozowych, Poza tym 

omawiana była sprawa wspólnego zakupu 

nasion zbóż, ziemniaków i roślin pastew- 

nych oraz sprowadzenia drzewek owoco 

wych ze szkółek, zakwalifikwanych przez 

Wileńską Izbę Rolniczą. Celem wyrobu 

we własnym zakresie pustaków na budo- 
wę budynków gospodarczych posłanowio 

no zakupić bełoniarkę i pustaciarkę. 
— W Oszmianie został zakończony 

8-fygodniwy kurs dła pielęgniarek. Wy- 
znaczona przez Wydział Opieki i Zdro- 

wie Wlieńskiego Urzędu Wojewódzkiega 
Komisja Egzaminacyjna pod przewodnic- 

fwem dra Turuły przeprowadziła w tym 

dniu egzamin, do którego przysłąpiło 10 

uczestniczek.  Złożyło Gz R z wyni- 

kiem pomyślnym 9 pielęgniarek. 

— Pani H. B. z Krewa. Prosimy bardzo 

nadsułanie korespondencji. 

' ЦЁ ZAMIERZAŁ. KONKUROWAĆ 7 

MENNICĄ. W czasie rewizji u Bronisława 

Juszki w Kubach, gm. graużyskiej, znale- 

ziono w kufrze z narzędziami ślusarskimi 2 
mafryce stalowe do odlewania monef je 

dnozłotowych. Matryce te nie są zupełnie 

wykończone. Ponadto znaleziono niewiel 
ką ilość metalu przygotowanego do fabry 

kowania monet. 

SZCZUCZYŃSKA 
— Budżety Zw. Samorz. i Szpitala, 

Na posiedzeniu Rady Powiatowej został 
uchwalony budżet Pow. Zw. Samorządowe 
go na r. 1938-39 w sumie po stronie wy- 
datków i dochodów zł 325.954, oraz bud 
že! Szpiłala Powiałowego w sumie zł 

76.251. 
Uchwalony przez Radę Powiatową bud 

żeł na rok 38-39 jesł wyższy o zł 30.000 
niż w roku ub. jak, również budżet szpiła- 

la wzrósł o 12.000 zł. 
Wzrost sumy budżełu administracyjne- 

go tłomaczy się znacznym zwiększeniem 
wydałków na szkolnictwo, powstałych w 
związku z budową 10 szkół powszechnych 
im. Marszałka Piłsudskiego. Powołanie no 

Przygotowania do obchodu 5:0-lecia nadania 
prawa magdeburskiego dia m. Brześcia n. B. 

Przywilejem datowanym w Krakowie 
15 sierpnia 1390 r. król Władysław Jagieł- 
ło nadał mieszczanom brzeskim prawa i 
swobody magdeburskie. W związku z 
przypadającym w dniu 15 sierpnia 1940 r. 
550 leciem nadania prawa magdeburskie 
go Zarząd Miejski na posiedzeniu w dniu 
8 bm. uchwalił wystąpić do Rady Miejskiej 
z wnioskiem wyboru spośród członków 
Rady i obywateli miasta komitetu w skła- 
dzie 9 osób, któremu powierzone będzie 
przygotowanie wniosków w sprawie ob- | 

chodu tego jubiłeuszu. 
Literatura o Brześciu jest dość bogata. 

W szeregu dzieł, wydawanych w różnych 
językach, znajdujemy obszerne urywki 
poświęcone Brześciowi. Wskazanym iest, 

by Komitet, który powstanie w związku z 
obchodzem 550-lecia, zajął się zebraniem 
tego materiału, zwrócił się do większych 
bibliotek oraz do osób prywatnych, które 
posiadają materiały, dotyczące Brześcia, 
z prośbą o wypożyczenie po to by wydać 
drukiem monografię dotyczącą Brześcia. 

Popularna gwiazda ekranu 

  

Barbara Stanwyck, znana artystka filmowa, 

ogromnie lubi się fotografować do zdięć 
prasowych — z ochotą nawet, jak widzi- 
my, trzyma reflektor do oświetlania swej 
posłaci przed obiektywem reportera. 

wych Ośrodków Zdrowia spowodowało 
znaczny wzrost wydatków w dziale zdro- 
wia. 

Zwiększeniu uległy wydałki na rolnict- 
wo, do czego się przyczyniło w znacznej 
mierze przejęcie przez PZS całej dziedzi- 
ny lecznictwa weterynaryjnego, 

Pomimo jednak tak wydatnego zwięk- 
szenia wydatków, obciążenie podatkowe 
ludności zostało utrzymane w tej samej 
wysokości. 

— W Wasiiiszkach odbyło się walne 
zebranie rezerwistów z terenu gminy. 

Zebrani w liczbie ponad 300 osób wysłu- 
chali przemówienia prezesa Zarządu Po- 
wiatowego Z. R. p. Wojewódzkiego — 
wicestarosty, po czym przysłąpili do wy- 

boru zarządu koła. Wybrano: Kownacza 
Michała na prezesa, Szmigiera Witolda 
na wiceprezesa, Sadowskiego Juliana na 
sekretarza, Łysika Słanisława na skarbni- 
ka, Jurewicza Aleksandra na ref. wych. 
ob., Berdowskiego Antoniego na ref. op. 

sp., do Komisji Rewizyjnej weszli: Pief- 
rowicz, Rogaczewszi i Kalinkiewicz. 

— PODPALENIE PRZEZ ODPALONE- 

GO AMANTA. We wsi Zgrzebniki gm. 
Ostryna w stodole Piotrowskiego Józefa 
wybuchł pożar, skuikiem czego spaliła się 
stodoła wraz z niewymłóconym zbożem, 
paszą dla zwierząt I narzędziami rolniczy- 

mi. 
Od płonącej stodoły zapalił się dom 

mieszkałny i spichrz, który również dosz- | 

częinie spłonął wraz z całym urządzeniem. 
Straty pogorzelców wynoszą przeszło 
8.000 złotych. Е 

O podpalenie podejrzany jest 25-let- 

ni kawaler Sosno Adam, który swego cza 

su ubiegał się o córkę Piotrowskiego, lecz 

nie został przyjęty. 

Projekt budowy hengaru 
ra szybowisku w Aosztagirach 

Jak słychać, Związek Kolejowy Kół 
Kół Kobiecych LOPP projektuje kosztem 
10.000 zł wybudować w roku bież. hangar 
na tzybowisku w Ausztagirach pod W:l- 

nem. 
Tenże związek ofiarował 2.000 z! na 

budowę samolotu LOPP'u 

Co mogą intrygi 
Wczeraj Sąd Okręgowy w Wilnie roz- 

poznał sprawę b. komendanta posterunku 
P. P. w Bystrzycy, Adolfa Waltera oraz 
posterunkowego, Wilhelma  Wołczaka, 
oskarżonych o działanie na szkodę inte- 
resu publicznego przez zatajenie przed 
odpowiednimi władzami tego, że niejaki 
Wasiukiewicz, Żyd, kupiec w Bystrzycy 

sprzedaje samogon. Oskarżeni do winy 

nie przyznali się I w wyjaśnieniach, skła- 
danych przed sądem, wyrażali przypusz- 

czenie, że sprawa mogła być wynikiem 

intryg pewnych osób. 

Z zeznań świadków wynika, że przy- 

puszczenia oskarżonych są prawdopo- 

dobne. 
Sąd uznał, że dowodów winy oskarżo- 

nych nie ma i uniewinnił zarówno Wal-   tera jak i Wołczaka. Obronę wnosił adw. 

Engel. iw] 
  

Kurs dla „Starszych 

Wiele zaproszeń przyjmuje się z zadowo 

leniem, niekiedy nawet z malenką dumą. 

Być zaszczyconym zaproszeniem do jakie- 

goś komitetu uroczystości, obchodu, zasia- 

dać wśród możnych tego świata to coś jest. 

Warto wyrzec się „małej* czarnej, partii sza 

chów, nowinek i ploteczek politycznych, tego 

popołudnia nie robić pociągnięć dyploma- 

tycznych na arenie szerokiego świata „pow 

strzymać się z uwagami i upomnieniami pod 

adresem dumnych synów Albionu, nie sta- 

wać hloroskopów co będzie po abdykacji 

królowej holenderskiej na rzecz swej córki 
Julianny, szczęśliwej matki dorodnej córy. 
Tak niekiedy warto. | 

Niekiedy jednak zaproszenia pana prezy 
denta miasta nie budzą tego zachwytu. Tak 

jest np. z zaproszeniem na kursy, urządzane 

przez LOPP dla „starszych panów*. Ponie- 

waż jednak na zaproszeniach pana prezy- 

denta zamieszczane są delikatne wzmianki 

o sankcjach z par. par. takiego to, za ich e- 

went. negliżowanie i tych zaproszeń odrzu 

cać nie wypada. 

Na wyznaczony termin zebrało się więc 

grono zaproszonych. Miny zwłaszcza w dniu 

pierwszym bardzo nietęgie. Temu i owemu 

nasuwają się reminiscencje z lat dawnych, 

komisji asenterunkowych, parad, a ten i ów 

nie mający w ogóle wspofnnień i przeżyć woj 

skowych i wojennych, choć stara się stan 

wewnętrznego zaniepokojenia ukryć, oczy- 

ma duszy upatruje bocznych wyjść. Tych, 

niestety nie ma. Poza tym codzienna lista 

  

obecności... 

Wykład por. P. o bombach burzących 

odłamkowych, zapalających, gazowych, „my 

szkach* różnego kalibru (tona i więcej) tem 

peraturze tysięcy kilku stopni C., środków 
wybuchowych, zasięgu i nośności "płatów- 

ców, nie tylko zajął starszych panów, ale nie 

kiedy nawet wyrywał mimowolne głębokie 

westchnienia, nie wypływające wprawdzie z 

duchowego uniesienia, ile że i towarzystwo 

rćżnowiercze i sprawy nie tak wzniosłe 

Westchnienia te budziło poczucie grozy i 

Bóg wie jakich wizyj. Ręka, głowa, mózg na 

ścianie — to zapewne najłagodniejsza. 

Za innym wykładowcą zapuścili się słu 

chacze w labirynt pogotowia OPG, błądząc 

po uliczkach miast, stykające się z niezliczoną 

ilością komendantów „drużyn, władz, mel- 

dunków, telefonów raportów, aż do zupeł- 

nego prawdziwie wojennego zagubienia się. 

Przestały razić końcówki czasowników, 

tchnące zdaje się szerokimi przestrzeniami 

Podola. Zaginęła całość w labiryncie szcze 

gółów. Zresztą każdy sobić myślał filozoficz 

:je iż kto tam wie, jak to wszystko będzie 

i że nie warto w ogóle biedzić się nad dro 

biazgami które kiedyś zapewne trochę ina 

czej układać się zechcą. 
Maska gazowa. odwracana od strony pod 

szewki .wygumowanej* celem teoretyczne 

go poznania jej doniosłych właściwości, wy 

magająca w najdrobniejszym wypadku usz 

kodzenia — poszukiwania specjalisty do o- 

kitowania, nie wzbudziła do siebie należyte 

go szacunku. Wręcz straciła dla RER swej 

uniwersalności. Jak można w czasie wojen 

nego „bigosu”* oczekiwać czegoś i to tak dro 

nego od kogoś innego. Kto będzie myślał 2 

zamianie błon uszczelniających, kitowaniu i 

t. p. Tak szemraly sobie resztki „cywilnego“ 

krytycyzmu. Ale słuchać trzeba. Może to zre 

sztą tak i będzie. 3 

Dopiero praktyczne przywdziewanie (na 

kładanie maski) ożywiło nieco sennie uspo 

sobiune towarzystwo i przywróciło poderwa 

ny jej szacunek. Miny wielu panów, choć nie 

zyskały w ele na powabie, po dasiuko ja: 

niu ów. pochłaniaczy wyraźnie powese 

lały. Groza skutków pocisków zmia 

najmniej do połowy. W sąsiednich m" 

micdsza generacja konstruuje FO loty. Mo 

że starsi czując, iż bedą skazani tylko do 

obrony „biernej 

    
   

    

widzą swe zaplecze w tych 

młodszych, którzy wezmą na swe barki ob 

ronę bardziej „czynną”, którzy poza obro 

ną w swej ziemi potrafią płacić pięknym = 

nadobne, tam gdzieś daleko w obcych mia- 

i ństwach. 

are p warto sobie kupić, 

ćwiczyć się w nakładaniu jej, przechowywa 

niu, wietrzeniu co pewien czas, byleby nie 

w słońcu, bo maski tego nie lubią. ” 

Kursy dla „starszych panėw“ są dobre 

trzeba dać ich więcej. zek. 

—ч 

Lekarz - dentysta 

M. Lewim : 
Nowogródek, Piłsudskiego 65 podaj: do wia 

domešci, że w jego laboratorium wyrabia 

się porcelanowe korony. 
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Echa radiowe lll 

Dwie epoki w jednym 
garnku 

Słuchacz, który się spóźnił na słucho- 
wisko-reportaż z turnieju średniowiecznegc 
do końca nie mógł zrozumieć o co cho- 
dzi, W tym kapitalnym żarcie, jedynym w 
swoim rodzaju, tkwi jednak pewien cenny 
sposób na ożywienie historii. Reporter 
który wybrał się na Turniej Średniowiecz- 
ny z wizyłą do Jana Aragońskiego i na- 
szego Zawiszy Czamego może również 
dobrze złożyć wizytę w siedzibie alche- 
mików, komnacie Kolumba przed wypra- 
Wą do Ameryki, dokonać wywiadu z ar- 
chiłektem średniowiecznym. 

Wskaszywałem już nie raz w Echach 
na potrzebę ożywienia materiałów histo- 
rycznych, kióre same przez się nie nadają 
się do mikrofonu. Reportaż wczorajszy 
(ogólnopolski) stworzył nową epokę w 
dziedzinie radiofonizacji historii. 

Jedynie tylko ze stroną dźwiękową 
nasza radiofonia nie może sobie jeszcze 
dać rady. Pisałem, aż do znudzenia, że 
dm: tłum jest absolułnie taki sam pod 
o szerokością geograficzną i w każ- 

< a SPoce. Nawet słowa obcojęzyczne 
2 się w jedną całość, Słuchaczowi 

wa. Się zawsze wydawało, że tłum 
= SKI wrzeszczy tak jak polski i odwrot- 

Trzeba koniecznie stworzyć przy P. R. 
RE instrumentów muzycznych. Tych 
ns byle zę ulacych reportaż turnie 

anowczo za mało, wrzasku 
stanowczo za dużo. W stosunku do udał- 
nej całości był to jednak błąd kryt 
efektem samego pomysłu. Suo 

* 

Rozpisałem się tak o 
nieważ teksty historyczne były zawsze sła 
bą stroną R. Wileńskiej, Reportaż pozwala 
braki łe usunąć. Możnaby np. poprosić 
pp. J. i K. o reportaż słowno-muzyczny 
z życia Barbary Radziwiłłówny, J, Nieciec- 
kiemu poruczyć reporłaż ze starodawnych 
igrzysk rycerskich. Naszych aułorów przę. 
Żyć myśliwskich warto pofatygować na ło- 
Wy na tura i żubra z udziałem króla Ja. 

Siełły, P. Elżbietę M. można by prosić 
o rozmowę z piękną panię dworską króla 
Słasią itd. 

Pomysł ożywienia historii przy pomo- 
° |'ерміаіи‚ doskonale nadaje się do u- 
žylkų szkół powszechnych. Maferiał „do 
BIEL może się zmienić w karwną 

‚ "atwą do zapamiętania. 
* 

ledno tylko zastrzeżenie. Nie należy 
€N sposób frakłować tragicznysk mo- 

mentów historii (tj. wojen i powsłań), 
22yz to może wywołać uczucie bagałe- 
'zowania tragizmu, W każdym razie trze- 
ba jeszcze w tym kierunku eksperymenło- 
RAS Ale cały materiał gospodarczy, oby- 
sw i anegdotyczny historii nadaje się 
zupełności do reporażu. 

* 

Mily wiecz : 6r 

Ieiko, Dobrą kon 
sy. Ten wiecz. 

tym pomyśle, po- 

w 

dal nam wczoraj p Wol- 
В feransjerkę i świetne gło- ё Or starych piosenek lud 

2 Ana milym, swojskim SSRRAA. 
ać '€lmy nadzieję, że to nie będzie I ostatni, Trzeba grzebać w archi. > 

oże się coś wygrzebie czy, o których oo Z tych rze- 
„Teatr i muzyka na Litwie") 

ki lud, 
daly. a alew muzyki, gdzieś aż z Afryki, czy 
dzonej, nie powinien si 
monopolem łeraźniejsz 
p OO K ———— 

otel EUROPEJSKI W WILNIE Pierwszorzędny — Ceny przystępne Telefony w pokojach, Winda osobowa 

y się przy. 
zupełnie obcej, 

Honolulu sprowa- 

€ słać wyłącznym 
OŚCIi, 1 

Zakończenie podofic, 
turnieju szachowego 

roku 1937, E ora się jak niżej: 
miejsce i tytuł mi. i istr: j 2 O. K. п 9raz nagrodę 122 E 

ktėrego wyniki 

podof.cerów 
n:zonu Mołodeczno uzyskując 4 BARA 

V miejsce — drużyna podoficerów z garni 
zent Krasne n. Uszą (Baon KOP) — uzyską 
jąc 3 punkty. 

„ O godzinie 16.00 ppłk. Podwysocki w imie 
niu protektora turnieju w towarzystwie ku 
ratorą Kasyna mjr. mgr. Lankau Zbign'ewa 

zaproszony. > 
Ra onych gości rozdał nagrody zwy- 
-€skim druży: Irużynom.   

Przyjazd do Wilna przemysłowców 
holenderskich 

Do Wilna przybyło 4 przemysłowców 

z Holandii. Przyjazd ich do Polski zwią- 

zany jest z dosławą surowca do fabryki 

wały, 
Przy okazji swego pobytu w Wilnie 

przemysłowcy holenderscy zainteresowali 
się wytwórczością Wileńszczyzny. 

Technicy organizu'as'e 
W niedzielę w lokalu ZOR odbyło się 

Walne Zebranie Organizacyjne techników 
Wileńszczyzny. Na zebranie przybyło po- 
nad 100 osób, w tym delegat Nac. Org. St. 
Techników. 

Żywo omawiano szereg ważnych i ak 
łualnych zagadnień, a mianowicie: pro 

jekł nowej ustawy o tytule inżyniera, spo- 
soby i możliwości zdobycia praw do słu- 
diowania w politechnikach, jak i zagwaran 
towanie młodemu „narybkowi” techniczne 
mu odpowiednich warunków pracy i pła 
cy, co szczególnie jest gwałcone przez 
system tzw. praktyk bezpłatnych. Wyraź- 
nie łeż zaakcentowano konieczność zanie- 
chania „pchania” się na posady do insty 
łucyj państwowych, a podnoszono potrze- 
bę dążności do realizowania przedsię- 
biorstw prywatnych lub organizowania ich 
na. zasadach spółdzielczości. Z tempera 
menłem też mówiono o potrzebie prze- 
szerogowania świata technicznego na in- 
ny. szczebel hierarchii społecznej i rozwia 
nia błędnej i krzywdzącej opinii, że tech 
nik jest jakimś półinieligentem. Względy 
obronności i intensywnej odbudowy go- 
spodarczej jaskrawo unaoczniają ze ele- 
ment techniczny wnosi do budowy gospo 
darki narodowej — rzeczy. najkonkretniej 

sze. 
To łeż pozycja socjalna, jak i op:nia 

społeczna muszą się zmienić. 
Po pięciogodzinnych obradach wybra 

no zarząd z prez. Tałarynowiczem na cze- 
le. ©. ) 

  

   

  

WOTEL 

„ST. GEORGES" 
w WILNIE 

Pierwszorzędny = Ceny przystępne 
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Pierwszorzędny 

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

Wykwinine pokoje z telefonami. 
Ceny przystępne. : 

— Praca od podstaw. Wytwórnia dykt w 

Mikaszewiczach przy współudziale m:ej- 
scowego nauczycielstwa prowadzi ożywio 
ną działałność kulłuralno-oświatową. 

Z ważniejszych osiągnięć ostatnich 
czasów podkreślić wypada wybudowanie 
pięknego gmachu domu ludowego i wy- 
posażenie go w nowoczesny sprzęt po- 
mocniczy. 

W domu ludowym w Mikaszewiczach 

zarówno wielkością, jak i celowošcią urzą 
dzeń wybija się duża sala kinoteatralna, 

gdzie odbywają się dość częsło widowi- 
ska šwietlne i przedstawienia teatralne. 

Co czwarłek w sali mają miejsce również 
wykłady, miejscowego uniwersytetu pow- 

szechnego. 
Zorganizowana w osłatnim roku biblio 

teka przy domu ludowym — liczy już po- 
nad 1.000 dzieł i pożycza codziennie w 
godzinach popołudniowych książki ponad 
300 czytelnikom. 

W lutym odbył się kurs kroju, szycia i 
robót ręcznych zorganizowany dla pracow 
niczek fabryki dykł. W kursie łym, bierze 
udział 42 pracowniczek. Szeroką i wszech 
stronną działalność oświatowa prowadzi 
również bezpośrednio nauczycielstwo. W 
szczegóiności kilka zespoiów spośród pra 
cowników fabryki uczy się na różnych po 
ziomach kursów w zakresie programu szko 
ły powszechnej, dwa zespoły uprawiają 
gry i wychowanie fizyczne, ponad to za- 
sługują na uwagę ćwiczenia amatorskiego 
zespołu teatralnego i chóru. 

— Przedpoborowi w szkołe. 12 stycz- 
nia do miejscowości bezszkolnej w Grabu 
niu, gm. Berezów przybył instruktor oświa 
ły pozaszkolnej i zwołał zebranie młodzie 
ży przedpoborowej. Oprócz przedooboro 
wych zeszli się i słarsi gospodarze  Ze- 
branie odbyło się w chacie dziesiętnika 
przy oświetleniu z „gramofonu” (oświe- 
flenie łuczywem na specjalnym urządzeniu 
na ten cel), Zebrani z radością przyjęl: wia 
domość o rozpoczęciu pracy oświatowej z 

przedpoborowymi w Grabuniu. Ofiarowa- 
li samorzutnie dosłarczenie opału na o- 
grzanie izby oraz podwody dla kandydata 
nauczycielskiego p. Miażki, który jedno- 
cześnie w dwóch miejscowościach rozpo 

czął pracę, 

@ тві::?(і Poparciu przez Fundusz Pracy, 
bórSzowikioj 1. Grabów i Zabłocie w gm. 
КИ ej ludność otrzyma upragnione 

— Sceniczne jubileusze. Społeczeńst- 
wo piūskie obchodziło iubileusz 25-lecia 
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„KURIER“ (4391) 

Aresztowanie przyjaciółki Estończyka Paasa 
Donosiliśmy, że w ciągu ostatnich ty- 

godni do policji systematycznie wpływały 
skargi przeciwko niejakiemu A. Paasowi, 
Estończykowi, który zamierzał rzekomo 
otworzyć w Wilnie duży sklep, w lokalu 
przy ul. Mickiewicza, w którym mieściła 
się niegdyś restauracja „Bukief”, a następ 
nie, przez krótki czas „Gastronomia”. 

Paasowi zarzucano, że brał towary na 
raty, wiedząc z góry, że sklepu nie otwo 
rzy i raf nie spłaci, że pobierał od naiw- 
nych kaucje, obiecując im renfowne po- 

sady. Między Innymi w ten sposób potrafił 

KRONIKA 
WILEŃSKA 

PRZEWIDYWANY PRZEBIEG POGODY 

w dniu 15 marca 1938 r. 

W ciągu dnia dość pogodnie. 

Po chłodnej nocy wzrost temperatury 

DYŻURY APIEK: 

Dis w nocy dyżurują 
apteki: 

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

Ponadto stale dyżurują następujące 

apteki: Paka (Antokolska 42); Szantyra 
(Legionów 10) 1 Zajączkowkego (Wiol- 

nasiępujące 

MIEJSKA 

— Budżetowe posiedzenie komisyj гё- 

dzieckich. Odbyły się ostatnio posiedze- 
nia radzieckich komisyj finan.-gospodar- 
czej, technicznej i zdrowia. Na posiedze- 
niach rozpałrywano projekty budżetów 
na rok przyszły. Zosłały one zatwierdzone 
z małymi poprawkami w brzmieniu opra- 

cowanym przez magistrat. 

— leszcze jedna zbiórka na pomoc 
zimową. Wobec projektu wcześniejszego 

uruchomienia robół publicznych, tegorocz 
na akcja pomocy zimowej bezrobotnym 
będzie zakończona po święłach W:elkiej 
Nocy. Do łego czasu zapowiadane jest 
urządzenie jeszcze jednej powszechnel 

zbiórki na ulicach miasta jak to miało 
miejsce w grudniu r. ub. 

AKADEMICKA 

— Rekolekcje akademickie odbędą 
się w kościele Św. Jana w dniach 16, 17 
i 18 marca rb. o godzinie 20. Konferencje 

POLESKA 
pracy artystycznej jednego z filarów Ob- 
jazdowego Teatru Wołyńskiego p. E. Szał 
rańskiego. 

W ub. piątek inny członek tego nad- 
zwyczaj sympatycznego zespołu p. Orłow 
ski obchodził 30-lecie pracy na scenie. 

I fym razem społeczeństwo pińskie ser 
decznie podejmowało sympatycznego ju- 
bilata, wręczając mu skromny lecz gustow 
ny upominek w postaci papierośnicy z mo 
nogramem artysty i rzymską cyfrą XXX. 

— Nowe ulice. Na gruntach maj. Gaj 
w Pińsku powstał szereg ulic nie mających 
dotychczas nazw. Rada Miejska postano- 
wiła nazwać je następująco: Orla, Szczyg- 

la, Gajowa i Leśna. 

Nowopowstałej ulicy na gruntach p. 
Basińskiej postanowiono nadać imię Ada- 
ma Narutowicza, który ujrzał światło dzien 

ne w Pińsku. 

— Smiine historyjki z .„Mascotie” w 

Pińsku. Lokal rozrywkowy „Mascołłe” w 
Pińsku prześladuje jakieś fatum. W tych 
dniach zatrudniona w fym lokalu fordan- 

serka Janina Barcikowska pod wpływem 
nadmiernego spożycia alkoholu usiłowała 
popełnić samobójstwo, wyskakując oknem 
z pierwszego piętra. Na _ szczęście skoń- 

czyło się na lekkich obrażeniach. 
Natomiast druga sprawa nie wróży nic 

dobrego dla właściciela resiauracji A. 
Holcmana. 

Mianowicie miejscowy przedstawiciel 

ZAIKS'u Nestor Jaśkiewicz złożył wła- 
dzom prokurałorskim skargę na Holcmana 
o systematyczne przywłaszczanie potrąca- 

nych na rzecz ZAIKS'u od orkiestrantów 

pieniędzy przez dłuższy okres czasu (od 

1.XII 1933 r.). 

Działo się to w sposób następujący: 
Holcman przy spisywaniu umowy z przed- 

stawicielem ZAIKS'u podał, że cały zespół 
orkiestry (4 osoby) otrzymuje 10 zł dzien- 

nie, od której to sumy zobowiązał się pła- 
cić 30/,. potrącając je z zarobków AIR 

jedawno Z rozmowy z człon- 

ko diam przedstawiciel ZAIKS'u do- 
wiedział się, że orkiestra otrzymuje do 40 
zł dziennie, przy czym należny ZAIKS'owi 
procent zostaje grajkom przez Ho!cmana 
połrącany. Wg obliczenia p. Jaśkiewicza, 

H. przywłaszczył sobie około 1.200 zł na- 

leżnych związkowi pieniędzy. Pomijając 

ło Holcman już od 4 miesięcy zalega z 

uiszczeniem oplat. 
Władze prokuratorskie wszczęły do- 

chodzenie. Ё 

    

on wyłudzić 500 zł u niejakiej Ewy Zającz- 
kowskiej (W. Pohulanka 14), która pozo- 
stała bez posady i bez pieniędzy, gdyż 
Paas ulotnił się z Wlina. 

Za Paasem rozesłano listy gończe, lecz, 

jak dotychczas, bez wyniku. 

Dalsze dochodzenie prowadzone przez 
Wydział Śledczy wykazało jednak, że w 
ciemnych sprawkach Paasa błała czynny 
udział jego przyjaciółka, Linda Kimmel, 
równie Estonka. 

Wczoraj z polecenia władz sądowo- 
śledczych Lindę Kimmei aresztowano. (c) 

ETTWIEBZEDAREJ 

rekolekcyjne wygłosi ks. prof. dr Antoni 
Pawłowski. W sobotę dnia 19 bm, od g. 
17 spowiedź rekolekcyjna, w niedzielę 
dnia 20 bm. o godzinie 9 wspólne nabo- 
żeństwo i Komunia św. 

Z POLICJI. 

— Policjantom nie wolno zawierać 
związków małżeńskich bez zezwolenia 
władz. Ustalony został tekst zobowiązania, 
kióre podpisywane będzie przez wszyst- 
kich kandydatów przyjmowanych do służ- 
by policyjnej. Zobowiązanie to przewi- 
duje zwolnienie ze służby w razie wstą- 
pienia policjantów w związki małżeńskie 
bez zezwolenia władz. 

ZE ZW. I STOWARZYSZEŃ 
— Rekolekcje dla rzemieślników. — 

W dniach 16, 17 i 18 bm. w Bazylice, w 
Kaplicy Św. Kazimierza będą odprawione 
rekolekcje, Prowadzić je będzie ks. kape- 
lan Aleksander Mościcki. Początek o g. 
20. W sobotę spowiedź. W niedzielę 20 
marca Msza św. i wspólna Komunia św. 

ZEBRANIA i ODCZYTY 

— 334 Środa Literacka. W dniu 16 
bm. o g. 20.15 p. Eugenia Krassowska wy- 

głosi odczył pt. „Andrzej Słrug jako po- 
wieściopisarz”. 

— Zarząd Towarzysiwa Polsko Fran- 
cuskiego w Wilnie zawiadamia, że w śro- 

dę 16 marca o godz. 18 w lokalu towa- 
rzystwa przy ul. Uniwersyteckiej 3, odbę 
dzie się walne zebranie wszystkich człon- 
ków. Ze względu na ważność spraw bę 
dących na porządku dziennym posiedze 
nia uprasza się członków o łaskawe przy- 
bycie. 

RÓŻNE. 
— Ryba w oszczędnej kuchni. Szerokie 

masy ludności w Polsce nie znają innej ry 
by, prócz śledzia solonego i szprot wędzo- 
nych. 

Dlaczego? Bo utarło się przekonanie, że 
vyba jest droga i niepodzielna. Płacimy z 

lckkim sercem 2 zł za kilo schabu przy gru 

he; kości, nie pamiętając, że za mniejszą su 

mę bo za 1.50 — 1.70 zł. możemy dostać 

karpia, który zamiast grubych kości ma 

cienkie ostki, a tym samym jest o wiele eko 

nomiczniejszy. 

Oszczędna gospodyni wie dobrze, że ku- 

piwszy kilo ryby, odrzuca z niej hardzo nie 

w'cle, bo i głowę może zużytkować na zupę. 

Z małych, taniutkich rybek można przyrzą 
dzać doskonałe zupy, szczupaka śniętego ro 

bi się „po żydowsku* z domieszką znacznej 

ilcści bułki i marchewki. Sielawy się mary 
nuje albo smaży na oliwie, maśle roślinnym, 

kióre jest tańsze od masła krowiego. 

Dośwładczona gospodyni kupuje ryby 

śrięte, które zasadniczo są tańsze od żywych, 

ckoć karp w tym sezonie jest wyjątkowo ta- 

ni. Ryby żywe są oczywiście najzdrowsze, 

ule kto sobie na nie nie może pozwolić, za 

dowoli się śniętymi, pamiętając, że muszą 

mieć oko wypukłe, skrzela czerwone (nie far 

bkowane) i mięso jędrne pod naciskiem pal 

ca. 
Poza tym panuje u nas przestarzały kcn- 

serwatywizm w sposobie przyrządzania ryb. 

Jada się przeważnie tylko ryby smażone na 

maśle. Jest to może smaczne, ale niesłycha- 

nie monotonne i kosztowne. Masło przy sma 

zeniu pali się, trzeba je ciągle podkładać, a 

więc jest nieekonomiczne. Zastąpi je smalec 
oliwa francuska najzdrowszy i najstrawniej 
szy z tłuszczów. Dobre też rezultaty daje 

smażenie ryb na oliwie z soi i na maśle ko- 

kcsowym. Zrumienioną w ten sposób rybę 
polewa się rozpuszczonym masłem. Banie są 

wreszcie ryby gotowane, zalewane zimnymi 

i gcrącymi sosami. 
— Restauracja „Ustronie“. Jutro w šro- 

dę 16 marca W restauracji „Ustronie“ Mic- 

kiewicza 24 — Ciotka Albinowa z własnym 

repertuarem i p. Iżykowski. 
— „GRZECH MŁODOŚCI*. 

Gchenna kobiety, która musiała całym ży- 

ciem okupić jeden błąd młodości oto tło naj- 

mybitniejszego filmu p. t. „Grzech młodoś- 

ci* który się ukaże jutro na ekranie kina 

„Casino“. Film ten wzruszy miliony sere 

ojców, matek treścią i koncertową grą ar- 

terów. o 

POKOJE 
TANIE CZYSTE i CICHE 

W HOTELU RGCYAL 
Chmielna 31 

  

Warszawa 

Dla pp. czytelników „Kurjera Wileńsk,* 
15% rabatu 

  

7 

Świat przyszłości 

  

Wysława Światowa w N. Yorku, która ma 

być otwarła już w roku przyszłym, ukaże 

zwiedzającym „wizję' świata przyszłości, 
Na zdjęciu projekt fragmentu takiej wizji: 
213-metrowy obelisk i kula o promieniu 

30 metrów. 
RIESERPT ARENA PEPTTZOYE TT REWA TOT 

RADIO 
WTOREK, dnia 15 marca 1938 r. 

76.15 Pieśń por. 6.20 Gimnastyka. 6,40 Mu 
zyka. 7.00 Dziennik por. 7.15 Muzyka z płyt. 

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. 14.25 „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 dła 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. Łopalłewskiego. 

18.50 Program na środę. 18.55 Wil. wiad. 

sportowe. 19.00 „Przy stoliku literackim" — 

gawęda młodych pisarzy. 19.30 Polska twór 

czość chórałna. 19.50 Pogadanka. 20.00 Kon 

cert rozrywkowy. 20.45 Dziennik wiecz. 20.55 

Pogadanka. 21.00 „Sylwetki kompozytorów 

polskich": Apolinary Szeluto. 21.45 Koncert 

muzyki węgierskiej. 22.50 Ostatnie wiad. 

23.00 Muzyka. 23.30 Zakończenie. 

TEATR i MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. 

— Dziś we wtorek dnia 15 marca o go 

dzinie 8.15 wiecz. drugie przedstawienie ku. 

-medii muzycznej w 3 aktach K. Bortwclła 

p. t. Zmieniam płeć", w której wystąpią goś 

cinnie: Ola Obarska. Elna Gistedt, W odzi- 
sław Ziembicki, Wojciech Wojtecki. Piękne 
piosenki, humor, sensacja! Muzyka — A. 

Busz. Kier. muz. Jerzy Lawina. 

— Recital fortepianowy! W czwartek dn. 

17 marca o godz. 9 wiecz. odbędzie si; jedy 
ny występ światowej sławy pianisty Artura 

Hermelina. Program: Schumann, Chopin, — 

4 Ballady, Schubert - Godowski, - Denuszy. 

Ceny specjalne. : 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA“. 
\ — „Trzej muszkieterowie. Dziś grana bę 

dzie po cenach znižonych melodyjna i zą 

bayna opera komiczna Verney'a „Trzej mu- 

szkieterowie*. 

— „Rose Marie*. Jutro po cenach propa 

gandowych „Rose Marie“, 

— „Diabełski jeździec*. W piątek operet 

ka Kalmana „Diabelski jeździec”. 

— Teatr dla dzieci. Z okazji uroczystości 

przypadających w dniach 18 i 19 bm. Teatr 

dla dzieci raz jeszcze wystawia w niedzielę 

20 bm. baśń sceniczną „Kapryśna królewna 

1 zaczarowany królewicz. 

— „Król włóczęgów*, Reżyser Wyrwi:2- 

Wichrowski przystąpił do prób z głośnej vpe 

reiki amerykańskiej Frimla „Król Włóczę- 
gówć, 

Arssztowanie ówóch 
rzemieślników 

za kolperiaż nielegalnych 
ulotek 

W czasie onegdajszego zebrania ma- 
niłestacyjnego w Teatrze Miejskim na Po- 
hulance kolportowane były nielegalne 
ulofni o treści przestępczej, 

W wyniku dochodzenia policja aresz- 
towała wczoraj dwóch rzemieślników, b. 
członków zawieszonego Stronnictwa Na- 

|rodowego w Wilnie, którzy ulotki fe kol- 
portowali.   Obu rzemieślników osadzono w aresz- 
cie,
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CASINO | 
Jutro Premiera 

Film ktėry wzruszy 

  

miliony serc ojcėw, 

matek i dzieci 

BBzi$ś osłtaćmi dzie 
Lui Si AL LS 

fiipmoza cyjś se 
Qd niepamiętnych czasów wywierały cyf. 

ry. magiczny wpływ na ludzi. Pewne cyfry. 

Jeśli chodzi o cyfry fatalne, przynoszą nie 

szczęście, złowróżbne — pierwsze miejsce 

zajmuje sławna trzynastka. Przesądy zwią 

zane z tą liczbą są znane powszechnie; li- 

"czą się z tym gospodarze, hotelarze, spcze 

dawcy etc. 

Wiara w tę lub inną właściwość cyfr, w 

magię ich p sięga często granic hipnozy. 

Trzynastka jest cyfrą feralną w pojęciu więk 

szości. Ale i inne mogą mieć te same właści 

wości w pojęciu ludzi wierzących w harmo 

nię osobliwą własnego losu i danej liczby. 
Przykładów nie brak. 

Do jednego z hateli londyńskich przybył 

niedawno gość prosząc o numer; gdy zna- 

lazł sie tylko jeden wolny pokój oznaczony 
numerem 5, gość odmówił kategorycznie za 

jęcia pokoju twierdząc, że piątka przynosi 

mu nieszczęście. Nazajutrz zjawił się w tym 

samym hotelu ten sam jegomość, dowiadu 

jąc się, czy nie ma przypadkiem wolnego po 

kcju z innym numerem. Dyrektor, dowie- 
dziawszy się o wizycie przesądnego gościa. 

wezwał policję i polecił go aresztować: tejże 

| (Luna LAA 

Arayczimea l muy rmistez #) ай @ 

  

  

samej nocy lokatora pokoju Nr 5 okradzio 

uo. Podejrzenia w stosunku do przesądnego 

gościa okazały się po zbadaniu niesłuszne, 

gle za to jego przeczucia związane z cyfrą 5 

— aż nadto przekonywujące, 

Znany kupiec z Leeds żywił przesądny 

strach przed każdą liczbą, która dawała si; 

dzielić przez 7. Pewnego wieczoru, po przy 

jeździe do Londynu, obszedł po kolei trzy 

hotele; w każdym proponowano mu pokoje 

oznaczone cyfrą pechową według jego prze 

konania. Dawszy więc spokój dalszym p»- 

szukiwaniom, udał się na dworzec i poj*- 

chał z powrotem do Leeds. W kiłka tygodni 

później umarł, a było to 21 lutego! 

Przesądy na punkcie cyfr żywili słynn: 

ludzie. Wagner np. obawiał się zawsze trzy 

nastki, tak samo Rossini, który umarł 13 li- 

stopada. Obawa przed trzynastką jest bar 

dzo rozpowszechniona wśród sportowców; 

wielu dżokejów, automobilistów, bokserów 

nie bierze nigdy udziału w zawodach, które 

wypadają pod datą 13. W Ameryce np. pod 

czas wyścigów automobilowych usuwa się z 

programów trzynastkę. 

Qr. 

    

W angielskiej miejscowości, [insley Green, kwitnie od wielu lat, jako popularny 
sport, gra w kulki, Urządza się tam nawet co roku „mistrzostwa świał." w tej grze. 
Od 50 lat tytuł mistrza dzierży pewien staruszek, którego widzimy na zdjęciu w 
chwili, gdy wprowadza w arkana swych umiejętności 

    młodziutką  zwolenniczkę 
gry w kulki. 

  

  

Całe Wilno TE Mino zaczaycóne 

9 КОНЕТ НОМЕТИ МИ 
Stępowski, Nora Ney, Bogda. 

OGNISKO Dziś. Polska komedia muzyczna pełna werwy, do- 
OGNISKO | wcipu i niefrasobliwego humoru р & 

„DWA DNI W RAJU" 
W rolach głównych: HBodo, Fertmer, SielańSkKi | inni 
Nadprogram: UROZMAICONE DODATKI. Pocz. seans. o 4-ej, w niedz, i św. o 2-ej. 

+ „KURJER” (4391) 

Szedł kreść z nożem 
w ręku 

O A. Stiepanowie da się tyle powiedzieć, 

że jest zawodowym złodziejem. Jeszcze co 

prawda, „nie dorósł* do recydywisty, lecz 

dwukrotnie odpowiadał przed sądem za kra 

dz'cże. Obecnie „wsypał” się po raz trzeci i 

to w dodatku poważnie. 

Onegdaj Stiepanow, korzystając z otwar 

tego lufcika przedostał się do mieszkania pew 

nego szewca zam. przy ul. Piwnej i zaczął 

pzkować do torby buciki i inne rzeczy. 

Szewce akurat miał w swoim warsztacie 

kilka wykończonych par obuwia, to też Stie- 

panow był całkiem zadowolony z „wyciecz- 

ki“ i zamierzał już dyskretnie opuścić okra 

dziony warsztat, gdy nagle ujrzał przed sobą 

sylwetkę nieznajmego osobnika: 

— Stėji 

— Puść, bo będzie gorzej. W ręku Stiepa 

nowa błysnęła stal. 

Szewc i brat jego rzucili się na Stiepano 

wa i po krótkiej walce obezwladnili go. 

Wczoraj Stiepanowa osaczono w więzie 

niu. 

Grozi mu do 10 lat więzienia. 

Rybak złepał... 8 ka- 
czek i kaczora 

Rybak Władysław Brzeziński (Nadleśna 

55) łowił na Wilii, niedaleko Elektrowni miej 

skiej ryby gdy nagle spostrzegł na środku 

rzeki dość oryginalną „flotyllę": 6 bezpań- 

skich kaczek i kaczora. które płynęły w dół 

rzeki. 

— Widocznie ktoś będzie miał stratę, po 

myślał rybak i postanowił kaczki wyłowić. 

Polowanie trwało parę godzin,. Brzeziń 

ski nie mało poniósł trudu zanim wszystkie 

kaczki wyłapał i zapakował do swei łodzi 

„Połów* Brzeziński odniósł do VI Ко- 

misariatu prosząc ,by policja odszukala wiai 

ciciela złowionego przezeń ptactwa 

  

""LEKARZE 

  

3 DOKFOR MED. 

J. ; istrowicz-Jlurczenkowa 
Ordynator Szpitala Sawicz. Choroby skórne 
weneryczne i kobiece, ul. Wileńska Nr. 34, 
tel. 18-66. Przyjmuje od 5—7 wiecz. 

  

DOKTÓR 
M. Felgenberg 

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

tel. 27-90. Ordynuje od 4—7. 

  

DOKTÓR 

Zeidowicz 
Choroby skórne, weneryczne, syfilis, narzą- 
dów moczowych, od godz. © -1 i 5—8 w. 

DOKTOR 

_Zeldowiczowa 
Choroby kobiece, skórne, weneryczne, narzą- 
dów moczowych od godz. 12—2 i 4—7, ul. 
Wileńska 28 -m. 3, tŚlefon 211. 

DOKTÓR 
Wolfson 

Choroby skórne, weneryczhe i moczo - 
płciowe Wileńska 7, tel. 10 67. Przyjmuje 
od godz. 9—12 i 5—8 wiecz. 

  

  

NZEPKOGI 
Początek punktualnie: 4—6.10—8.15—10 20 

Tania sprzedaż poinwentarzowa 

z 20% aaa z m fabrycznych 
od 2 marca do 2 kwietnia r. b. 

wyrobów Fabryki Niemeńskiej : 
albumy fotograf., biuwary, podkłady, 

portfele, teki, notesy, papierośnice itp. 

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

MŁODOŚCI 

  

Dzieje kobiety która musiała całym 

życiem okupić jeden błąd 

„CIEŃ SZANGHAJU 

  

Wiadomości radiowe 
OSTATNIE DNI WIEJSKIEJ AKCJI 

KONKURSOWEJ. 

W tych dniach zakończy się wielka ak- 

cja konkursowa, prowadzona na terenie wiej 

skim w ciągu trzech ubiegłych miesięcy zi 

mowych: grudnia, stycznia i lutego. Szeroko 

rozbudowaną akcję oparto na zasadzie wy 
różnienia osób, które w okresie od 1 grud 

nia r. ub. do 23 lutego r. b. — przyczyniły 

się szczególnie do zradiofonizowania wsi i 

mogą się wykazać odpowiednimi wynikami 

pracy na tym polu. 

Za“ jednanie nowych abonentów radio- 

wych przewidziane są liczne premie pienię 

żne w postaci wkładów na książeczki oszczę 

dnościowe oraz odznak i dyplomów honoro 

wych. Jak można stwierdzić z dotychczaso 

wych wyników, zainteresowanie wsi wielką 

akcją konkursową jest bardzo żywe. 

Ostateczny termin nadsyłania do Społe 

cznego Komitetu Radiofonizacji Kraju w 

Warszawie przy ul. Moniuszki 2a, wykazów 

zjednanych abonentów wiejskich, upływa w 

dniu 15 marca b. r. Zatem, odpowiedzi na 

konkurs, zawierające wykazy, będą ważne 

jeszcze z datą 15 marca b. r. na kopercie ja 

ko ostateczna. 

SATYRA I HUMOR POLSKI PRZED 

MIKROFONEM RADIOWYM. 

"Dnia 15 marca o godz. 19.00 w audycji 
„Przy stoliku literackim* wystąpią tym ra- 

zem młodzi, utalentowani satyrycy i humo 

ryści, czyniąc niejako przegląd satyry i hu 

rworu polskiego od jego początków, aż do 

naszych czasów. Humoryści ukażą nam w 

krzywym zwierciadle oblicze czasu, przypom 

ną swych antenatów, przedstawią swój styl. 

Wędrówki szabli 
Napolsona 

W Londynie wystawiono w tych dniach 
na sprzedaż historyczną pamiątkę po Na- 
poleonie: jego szablę egipską. Historia 
szabli datuje się od wyprawy Napoleona 

do Egiplu. Joachim Murat zdobył piękną 

szablę na dowódcy. egipskim, Murad Beju 
i ofiarował ją Napoleonowi. Cesarz przy- 
wiązał się bardzo do pięknej szab!!, kłó- 
rą miał też w bitwie pod Waterloo Po 
klęsce cesarza szabla dosłała się lsięciu 
Wellington. Po zgonie księcia otrzymał 
ją w spadku markiz Anglesoa, który zro- 
bił z niej prezent lady Frazer. Obecnie 
wystawiono orientalny oręż na sprzedaż; 

sporo amatorów stanęło do licytacji chcąc 

zdobyć do swoich zbiorów piękny okaz; 
za dużą sumę nabył wreszcie historyczną 
szablę z polecenia króla Faruka radca 
legacyjny posłlstwa egipskiego. W ten 

sposób zdobyta przez Murat'a w Egipcie 

wraca szabla z powrołem do Egip':. 

„AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAS 

Handel i Przemys! 
TYYYYYYYYYYYVYYYYYVYVYVYVYYYYYYVYYVVYYVYYY 

KARBOLINĘ SADOWNICZĄ do opryski- 
wznia drzew owocowych oraz nasiona in- 
spektowe poleca W. WELEL., Wilno, Sado 
wa 8 — tel. 10-57; Zawalna 18 — tel. 19-51. 

  

NASIONA kontrolowane przez Stację 
Oceny Nasion poleca Centrala Zaopatrzeń 
Ogrodniczych, Wilno, Zawalna 28, tel. 21-48, 
Wielki wybór środków do opryskiwania sa- 
dów. Cenniki bezpłatnie. 

GEETZENKIEEZERZA 
  

Ogłoszenie 
„PAPIER SPÓŁKA AKCYJNA" w Wilńie 

zawiadamia pp. akcjonar.uszów, że w dniu 
31 marca 1938 roku o godz. 6 po poł. w loka 
lu S-ki przy ul. Zawalnej 13 w Wilnie odbę 
dzie się Zwyc. jne Walne Zgromadzenie Ak 
cionariuszów z następującym  porząd- 
kiem dziennym: 1. Wybór przewodni czące- 
go. 2. Zatwierdzenie sprawozdania i bilovsu 
za rok operacyjny 1937; 3. Sprawozdanie ao 
m/sji Rewizyjnej; 4. Podział zysków; 5. Za- 
twierdzenie budżetu i planu działań na rok 
operacyjny 1938; 6. Wybór jednego członka 
zarządu i dwóch zastępców; 7. Wybór dwóch 
członków Rady Nadzorczej; 8. Upoważnienie 
zarządu do kredytowania się w instytucjach 
finansowych, jak również i u osób prywat- 
nych, oraz do zapisywania ewikcji hipotecz- 
nej na zaciągnięte zobowiązania; 9. Wolne 
wnioski, $ 15 statutu. PP. Akcjonariusze, ży- 
czący sobie wziąć udział w Walnym Zgroma 
dzeniu, winni na 7 dni przed terminem zło- 
żyć Zarząddowi (Zawalna 13) swoje akcje, 
względnie świadectwa, $ 17 statutu. 

   

Sygnatura 764/37. 

Obwieszczenie 
O LICYTACJI RUCHOMOŚCI. 

Komornik Sądu Grodzkiego w Lidzie 

I rewiru Wincenty Gruźdź, mający kancela- 

rię w Lidzie ul. Suwalska 64, na podstawie 

art. 602 k. p. c. podaje do publicznej wia- 

dcmošci, że dnia 28 marca 1938 r. o godz. 

10 w m. Lidzie, ul. Suwalska 91 odbędzie się 

druga licytacja ruchomości, należących do 

firmy Bracia M. i M. Polaczek, składających 

się z urządzenia sklepowego, oszacowanych 

na łączną sumę zł 700. 

Ruchomości można oglądać w dniu licy- 

tacji w miejscu i czasie wyżej oznaczonym. 

Dnia 8 marca 1938 r. 

Komornik 

WINCENTY GRUŻDŹ 

MAAAAAAAAAAAAAAAAAAADAAADAAAAAAABADAAAAAAŁ 

AKUSZERKI 
YYYYYYYYYYYYYVYTYYYVYYVVVYYYYYVYVVYVYVYYYYVYY 

AKUSZERKA 

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

3-go Maja obok Sądu. 
  

AKUSZERKA 

Smialowska 
oraz Gabinet Kosmetyczny, odmładzanie 
cery, usuwanie zmarszczek, wągrów, pie- 
gów, brodawek, łupieżu, usuwanie tłuszczu 
z bioder t brzucha, kremy odmł. qzające, 

wenny elektryczne, elektryzacja. Ceny przy 
stępne. Porady bezpłatne. Zamkowa 26—6. 

„AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAS 

POSZUKUJĘ mieszkania z 5—4 pokoi że 
wszelkimi wygodami, lub przy rodzinie 3 
oddzielnych poki bez mekli. Zgłoszenia do 
Administracji „Kur. Wileńskiego". 

  

PIĘĆ RODZIN poszukuje mieszkań 3-po- 
kojowych ze wszystkimi wygodami, ciepłych 
i słonecznych. Najchętniej w dużym domu 
z ogródkiem przy ulicach: Piwnej, Wiełkićj, 

Zamkowej, Królewskiej, zaul. Вегпагауй- 
skim, Arsenalskiej, Šw. Anny i Zygmuntow- 
skiej. Zgtoszenia pisemne do Pedagogium — 
Ostrobramska 9 

  

MIESZKANIE 6-pokojowe z wszetkimi 

wygodami z centralnym ogrzewan**n do wy 

najęcia. Gdańska 6. 

"RÓŻNE 
TYYYVYYYYYVYYYYYVYVYYTYYYYYYYYYVYYYYYVYVYVY" 
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. 

  

AAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAS 

Kupno i sprzedaż 
YVVYYYYYYYP"YTYYY"YV"REPYRYYYVYYYTYYYYYTYY 
SPRZEDAM dom murowany, 6 mieszkań. 

Dowiedzieć się ul. Tyzenhauzowska Nr 10a 

m 1. 

  

  

Teatr-Rewia MUI-PRO-aUo (al Ludwisarska 4 Tel. 26-87) 
Dziś, wtorek, dn. 15.IIL b. r. 

REWIA p. t. 
w 2-ch częściach 14 Aaa Z powodu wielkiego powodzenia został prolongowany ze- 
pół Cyganów (10 osób), który odtworzy wesele cygańskie sprzed 300 lat. Na czele ze- 

społu piękna księżniczka Helena Kwiek oraz cały zespół artystyczny. We środę i czwar- 
® tek ceny propagandowe: balkon 25 gr., parter od 54 gr. Szczejėly w afiszash, 
  

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

ээ Ё& @) Е ® /А ВВ # Е < 
Nadprogram: Atrakcje i aktualności. 
  

Chrześcijańskie kino 

SWIATOWID | 
w gigantycznym 

Arcydzieło, które podziwiają obecnie wszystkie stolice świata. 

Największy tragik świata 

Emil Jannings Władca 
Nadprogram: ATRAKCJE 

filmie 

Początek seansów o godz. 5—7—9, W niedz. od godz. 3-ej 

  

REDAKCJA i ADMINISTRACJA 

Konto P.K.O. 700.312. 
Central Wilno, al. 

  

Administracja: 

Drukarnia: tel. 3-40. 
   

Konto rozrach. l, Wilno 1 
Biskupa Bandurskiego 4 

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

tel. 99—czynna od godz. 9.30—15.30 

Redakcja rękopisów nie zwraca. 

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

   

Lida, ul. Górniańska 8, 
Ułańska 11; 
Pińsk, Dominikańska 40. 

Przedstawicielstwa; Kleck, Niešwie2, 

tel. 166; 

Suwałki — Em. Plater 44, Równe 
Wołkowysk — Brzeska 9/1, 

   

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

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

Szczuczyn, Wołożyn, Wilejka, Grodno — 3 Maja 6, 

Baranowicze, 

Słonim, Stołpce, 

— 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, па wsi, w miej- 
scowościach, gdzie niema urzędu po- 

cztowego ani Agne zł. 2.50. 

           
                 

             
          
        żeń MIĘS         

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem 75 gr., w tekście 60g r. 
za tekstem 30 gr, drobne 10gr. za wyraz, kronika redakc, i komunikaty 60 gr 
za wiersz jednoszp. Do tych cen dolicza się za ogłoszenia cyfrowe tabelarycz= 
ne 507, Układ ogłoszeń w tekście 5-lamowy, za tekstem 10-łamowy. Za 
treść ogłoszeń i rubrykę „nadesłane* redakcja nie odpowiada. Administracja 
zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrze= 

a: są e w 22 9.30 — 16.30 i 17 — 19 
       

adsktai a dzaj Omscąttie      
       


