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- Witaj nam Wodzu nasz 
W dniu dzisiejszym Marszałek 

Śmigły Rydz obchodzi dzień swych 

Imienin. To też płyną dziś do War- 
szawy, do skromnej siedziby Wodza 

ze wszystkich krańców Rzeczypospo- 

£iej gorące życzenia i wyrazy żołnier 
skiej miłości i wierności. Życzenia, w 
dniach „gdy powiew historii tak wy- 
raźnie przeciąga nad naszymi głowa- 

Jai, a brzemię odpowiedzialności, któ 
> dźwiga Wódz, jest olbrzymie — są 
IAS bardziej gorące, pełne skupie- 
ia i gotowości do ofiar na Jego roz- 
kaz. 

Wśród życzeń tych nie zbraknie i 
naszych. — Z Wilna i ziem naszych, 
vk blisko z Marszałkiem Śmigłym 
związanych w przeszłości, a stanowią 

cych dzisiaj przedmiot Jego trosk i 

przemyśleń płyną słowa szczere i pro 

ste, proste w poczuciu powagi chwili, 

w której są wypowiadane. Życzymy 

Ci Panie Marszałku, by Bóg Najwyż- 

szy dał Ci zdrowia i sił, byś z sytua- 

cji obecnej wyprowadził Rzeczpos- 

politę „Zwiększoną w swej powadze 

1 potędze*. Mówimy to ze spokojem i 
zeufaniem bo znamy Ciebie. Bo ży- 
»o stoją nam w oczach blade dnie 
kwietniowe 1919 roku, gdyś po raz 

ze stanął na naszej ziemi, któ- 

Tazu stałą się Ci drogą i bliską 
2 t dziecinnych oraz młodoś 

ses. chmurnej naszych wiesz- 
rych się > Juliusza, na PB s 

zat =. R. Opowiadałeś to 

Frzeżycjach A BBE ERIĘ sk świe mi czy ae zjes pod Bieniakonia- 

ih zunami, 

SE którąś 

sudskiego 

Jako kraj lą 
„tg 

A potem nigdy 
ana Rezurekcja Wileńska 
Ty na rozkaz Józefa Pił- 
Wilnu odprawił. 

„Pam my. również i te ciężkie dni w końcu kwietnia 1919 roku, w czasie kontrofensywy bolszewickiej 
na Wilno, gdy wróg był na jego A 
mieściach, a w centrum miasta Šai 
icnniecy komuny szykowali się do na- 
Paści. 

: a spokojowi i opanowaniu i = ал wojej niezłomnej wierze w zwy- cięstwo zawdzięczamy, że wróg wów- czas został 22 

WARSZAWA. 

Na najbliżs 
granicznych pr 
tewskich. 

WARSZAWA. 
raficzna dowiaciu u 
Polską, określają, nięcia na pr 

mu dnia 17 dorę 

Mogą o tym powiedzieć najlepiej 

Ci, co meldowali się owej nocy kry- 

tycznej w Dowództwie I Dywizji Le- 

gionów w skromnym hoteliku „Ita- 

lia*, przy ul. Wielkiej, na wprost ko- 

ścioła św. Kazimierza. 

A potem podjęcie Ciebie 

tak drogich nam haseł praojeów na- 

szych „Za wolność naszą i waszą” w 

szeregu zwycięskich walk nad szarą 

Dźwiną, których wynikiem jest nie- 

podległa Rzeczpospolita Łotewska. 

przez 

Dalsze kontynuowanie tych walk nad 

cichym Dnieprem — zdobycie Kijo- 

  

wa i ta zacięta wola jego obrony, ja- | 
ko symbolu polskiej racji stanu na 

wschodzie, która nakazała gen. Śmig- 
temu zażądać potwierdzenia z podpi- 
sem Józefa Piłsudskiego rozkazu 0 

wycofaniu ze stolicy wskrzeszonej do 

samodzielnego bytu państwowego Uk 

rainy. Nie załamałeś się ani na chwilę 

Ty Zdobywco Kijowa ani Twoi żoł- 

nierze, w ciężkich chwilach odwrotu, 

w chwilach powszechnego upadku 

ducha i słabości, jakie Polska prze- 

żyła w lipcu roku 1920. 
A potem, po zwycięskim manew- 

  

rze znad Wieprza, zdobyciu Grodua 

i Lidy, skutecznie osłaniałeś od 

wschodu zarówno marsz gen. Żeligo- 

wskiego na Wilno, jak i dalszy byt 
Litwy Środkowej, aż do chwili jej 

zjednoczenia z Polską. 

"A dalej ścisłe zżycie się Twoje, 

Panie Marszałka, z naszym społeczeń- 

stwem wileńskim w czasie wy'4żonei 

pracy pokojowej w Wilnie, której nie 

jako zakończeniem była najpiękniej- 

sza chyba ze wszystkich akademia 

ku czci Józefa Piłsudskiego w dniu 

19 marca 1926 roku w Uniwersyte- 

cie, na której rektor Zdziechowski 

mówił o tajemniczym misterium ofia 

zy krwi Legionów Piłsudskiego, którc 

.| przyniosło nam Zmartwychwsta "ie, 

a gen. Śmigły Rydz mówił o roli Wo- 

dza, przeprowadzając głęboką para- 

lelę historyczyą pomiędzy wojną 

1530—31, gdy wodza zbrakło i udz:a- 

łem Polski stała się klęska, a roki*m 

1920, gdy Opatrzność zesłała nun Jó-- 

zefa Piłsudskiego, który klęskę pcze: 

kuł na zwycięstwo. 

Niedługo polem przyszedł przew- 

rót majowy, centralną Postacią które 

go w Wilnie byłeś Ty, Panie Marszał 

ku. Twemu umiarowi, spokojowi -i 

zdecydowaniu miasto nasze w chwi- 

1ach ciężkich tak wiele, wiele zaw- 

dzięczało. 

Aż wreszcie przyszła bolesna chwi 

la rozstania. Minęło już lat 12, gdy 

Marszałek Śmigły miasto nasze opuś- 

cił, udająe się na rozkaz Józefa Pił- 

sudskiego do stolicy. A jednak po- 

siać Jego jest zawsze Wilnu bliską i 

i drogą i to nie tylko dla tych, co 

mieli szczęście walczyć pod Jego roz- 

kazami i znali Go osobiście, lecz i dla 

  

Marszałek $migły-Rydz w Wilnie 
Dziś rano przybył do Wilna Marszałek Smigły-Rydz. 
W związku z przybyciem Marszałka uległ zmianom program dzi- 

siejszych uroczystości. Wilno i cała Polska czekają doniosłych roz-   strzygnięć w sprawie litewskiej. 

Polska przesłała ultimatum Litwie 
Gorączkowe narady rządu z prezyd. Litwy 

RYGA. (Pat). W Kownie toczą sią nieustanne obrady 

(Pat). w związku z incydent łanym przez Litwinów na granicy m duda dead] 
Polski poczynił odpowiednie kroki. 

zym posiedzeniu Senatu minister Spraw za- 
zedstawi całokształt stosunków polsko - li- 

(Pat). Polska Agencja Teleg- 
e się, że nota dyplomatyczna 

p <a warunki niezbędne dia unik= 
dla pokor,. zyszłość incydentów niebezpiecznych 

czona została rządowi litewskie- 
Rząd Polski ., g9dz. 21. 

nym terminie. > 
<zekuje odpowiedzi w okreśio- 

ZSRR nie pomoże Litwie 
GDAŃSK. (Pat) „Danai > vau ger Vorposten“ donosi z Kowna, e poseł sowiecki w Kownie oświadczył prezydentowi Sme- 

nej chwili nie może Litwie przy- 
tonie, iż Moskwa w obec 
rzec poparcia. 

litewskiej, Rząd 

  

ministró 

najmłodszego pokolenia, ojcowie bo- 

wiem wychowali swe dzieci w kulcie 

dla pięknej, rycerskiej, owianej ста- 

rem romantycznej poezji i wysokiej 

kultury postaci Marszałka Śmigłego 
Rydza, który po Wielkim Marszałku 

wraz z miłością serc naszych przejął 

brzemię odpowiedzialności dziejowej. 

Mógł się o tym przekcnać sam Mar- 

szałek Śmigły Rydz, gdy jako gość U- 

niwersytetu przybył do Wilna w dniu 

20 maja ubiegłego roku na swą uro- 

czystą promocję. Zapewne pozostały 

Mu w pamięci te objawy żywiołowe- 

go spontanicznego entuzjazmu, oka- 

zywane Mu przez przygodnie spotka- 

re dzieci szkolne ze wsi i z miasta 

prowadzone przez bląde nauczycielki 

lub nauczycieli, z których nie jeden 

jest jego żołnierzem. Zapewne do 

dzisiaj zakwita na Jego ustach do- 

bry uśmiech, gdy przypomni sobie te 

nasze ,„dziadźki* wileńskie, które na 

Jego widok mówiły zdziwione „A wo 

Śmigły*, a potem z rozradowaną gę- 
bą wrzeszczały co sił starczy „niech 

żyje Pan Marszałek Śmigły”. lub ci 

derożkarze zeskakujący z kozłów, by 

przed Nim stanąć na baczność. 

Pamięta zapewne to głębokie wzru 

szenie, z jakim witał Go Uniwersytet, 

a wraz z nim cała elita Wilna zebrana 

w Auli Kolumnowej i niewątpliwie ut 

kwił Mu w pamięci niekłamany dla 

Jego Rycerskiej Postaci entuzjazm 

naszej młodzieży akademickiej. 

To też w dniu dzisiejszym my wil 

nianie pragniemy Cię, Panie Marszał- 

ku zapewnić, że potrafimy na Twoje 

wezwanie usunąć z serc naszych dro- 

bne nałogi i przyzwyczajenia, a na- 

wet sentymenty, że w sercach na- 

szych panuje nepodzielna, wielka, po 

tężna miłość dla Polski i na Twój roz 

kaz Panie Marszałku potrafimy 

rozstrzygnąć najważniejsze zagAłd- 

nienia przeżywanego dziś przez 

nas okresu. To też witając Cię dziś w . 

Wilnie wznosimy okrzyk: Marszałejć 

Fydz Śmigły niech żyje i naród nasz 

do wielkich prowadzi przeznaczeń! 

Witold Staniewiez. 

  

w z udziałem prezydenta Smetony. 

Minister Spraw zagr. Lozarajtis odbył dziś szereg kon- 

ferencyj: 
a ok Estonii i Łotwy w Kownie złożyli rządowi li- 

tewskiemu energiczne demarche, żądając uregulowania sto- 
sunków Z Polską. : 

Dziennikarze niemieccy spieszą do Wilna 
WIEDEŃ, (Pat). W kołach naro- 

о - socjalistycznych Wiednia pa- 
dow: : s 
„uje ogromne zainteresowanie zatar- 
giem polsko - litewskim. Daje się wy 

czuwać nastrój wyraźnie pozytywny 
dla Polski. AA ma 

Cały szereg dziennikarzy niemiec 

kich, którzy zostali przez swoje redak 

cje delegowani do Austrii w związku 

z ostatnimi wypadkami, został cbe- 

cenie przerzucony do Królewca i wil- 

Dat. 

W kołach politycznych Wiednia 

oczekują w najbliższym ezasie wyda 
rzeń o doniosłym znaczeniu. 

BONE 

  

   

Litwa jest skłonna 
de ustępstw 

BERLIN, (Pat). „Berliner Taue- 
biutt* w swoim wydaniu popołudni: 
wym donosi o zwiększonym napięciu 
i pisze o ultimatum polskim do Lit- 
wy. Kowno, sądzi dziennik, zdaje się 
być skłonne do ustępstw. 

Umiarkowane stanowisko 
socjalistów francuskich 

PARYŻ, (PAT). — Naczelny organ par 
tii socjalistycznej „Populaire", omawiając 
zatarg polsko-litewski, zajął wczoraj sła- 
Rówiskó bardźo Umiarkowane. Stanowisko 
ło wyraża opinię, ktėra byla stomutowa 
na w środę na wspólnym posiedzeniu mię   

WAG 

dzynarodówki socjalistycznej i międzyna- 
rodówki związków zawodowych. 

Wiec o godz. 2 gop. 
Wobec doniosłych okoliczności Wielki Wiec Protestacyjny 

organizowany przez Związek Polaków Ziemi Kowieńskiej 
w Wilnie odbędzie się o godz. 14 (2 p.p.), a nie o g. 16, 
jak było poprzednio podawane. Wiec odbędzie się na Placu 
Orzeszkowej. WSZYSCY NA WIEC.



   

TELEGRAM: 
Do Wilnian zamieszkałych 

w Warszawie 

ZY EEE 
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Hołd Dostojnemu | 
Solenizantowi | 

WARSZAWA, (PAT). — Wczoraj o g. | organizacyj b. wojskowych, dalej w czwór 
18 na Placu Józefa Piłsudskiego zgroma 
dziły się niezliczone tłumy ludności sto- 
licy, by zamanifestować swe uczucia dla 
Dostojnego Solenizanta, Marszałka Edwar 
da Šmigtego-Rydza i by dać dowód go 
towości narodu oddania się do dyspozyc 
ji Naczelnego Wodza w każdej chwili, 
gdy Marszałek Śmigły-Rydz łego zażąda. 

Wśród tłumów, liczących kilkadziesiąt 
tysięcy obywateli, widnieją na pierwszym 
planie organizacje b. wojskowych, sfede 
rowane w Federacji Polskich Związków 
Obrońców Ojczyzny. Tłumnei przybyły or 
ganizacje pracowników i. robołników.. 

Organizacje przybyły na Plac Marszał 
ka Józefa Piłsudskiego ze sztandarami, po 
za tym widać liczne transparenty z wypisa 

nymi na nich hasłami, nadającymi wyraz 
uczuciom ludności stolicy, głęboko dot- 
kniętym ostatnimi zajściami na granicy pol 

sko-litewskiej, gdzie na skutek prowoka- 
cji tewskiej padł na posterunku żołnierz 
polski, pełniący ofiarnie służbę dla ojczy 
tny. 

O godz. 19.15 na trybunę wstępuje 
prezes Federacji PZOO gen. Górecki, któ 
ry wygłosił do zebranych iłumów przemó 
wienie. 

Przemówienie to zebrani obywatele 
stolicy przerywali wielokrotnymi okrzyka 

' mi na cześć Marszałka Śmigłego-Rvdza. 

W momencie, gdy gen. Górecki oma- 
wiał ostatnie zajścia na granicy polsko-li 
tewskiej, okrzyki zebranego tłumu prze- 
rodziły się w żywiołową manifestacię, do 
magającą się jak nairychlejszego znorma- 
lizowania wzajemnych stosunków sąsiedz 
kich między Polską a Litwą i położenia 
kresu prowokacjom litewskim. 

Kończąc przemówienie gen. Górecki 
«rzniósł okrzyk na cześć Naczelnego Wo 
dza, Marszałka Śmigłego-Rydza. W tym 
momencie odkryły się głowy, a na placu 
rozległ się jeden wiełki, sponfaniczny ok 
tzyk: „Marszałek Śmigły-Rydz, Naczelny 
Wódz, niech żyje”. Orkiestra odegrała 
Hymn Narodowy. 

Po chwili rozpoczyna się formować po 
chód, który kieruje się w stronę Generał 
nego Inspektoratu Sił Zbrojnych, by prze 
defilować przed Naczelnym Wodzem, Mar 
szałkiem Śmigłym-Rydzem. 

Na czele pochodu jest niesiony olbrzy 
mi transparent z napisem: „Niech żyje 
Wódz Naczelny”. W pierwszej czwórce 
kroczy szef OZN gen. Skwarczyński, pre 
zes Federacji PZOO gen. Górecki, prezesi   

kach kroczą uczestnicy wczorajszej mani- 
festacji. Przy dźwiękach. „Pierwszej 'Bryga 
dy”, granej bez przerwy przez orkiestry, 
przechodzi pochód przez ulice Warszawy. 
Zgromadzone na chodnikach tysięczne iłu 
my publiczności wznoszą nieustanne ok- 
rzyki na cześć Naczelnego Wodza. 

Uczestnicy pochodu w momencie prze 
maszerowania prżez ulice wznoszą okrzy 

ki przeciwko prowokacji litewskiej, W po 
chodzie są niesione dziesiątki transparen 
tów. 

owie skiep przyj ui. 

    

  

  
Polskie dywizie skoncentrowane pod Wilnem? 

LONDYN, (Pat). Reuter donosi z Rygi, iż według informaeyj litew- 
skieh, kilka polskich dywizji skoncentrowanych jest w okręgu Wina. 

Zwracają uwagę na poważny rozwój wypadków. 

Rekonstrukcja gab netu litewskiego 
® PARYŻ, (Pat). „Petit Parisien* donosi z Kowna, że na Litwie zanosi 
się na przesilenie rządowe, celem ułatwienia rozwiązania sytuacji, jaka wy- 
tworzyła się wskutek zatargu z polską. 

Litwa obawia się ciężkich warunków 
ze strony polskiej 

PARYŻ, (Pat). Prasa paryska przy 
nosi sprzeczne informacje na temat 
zatargu polsko - litewskiego . 

Dzienniki podkreślają jednak w 
swych informacjach i komentarzach, 
że Polsce chodzi w obecnym zatargu 
e znormalizowanie stosunków  mię- 
dzy obu krajami. Między Polską i Li- 
twą, jak podkreślają niektóre dzien- 
niki, „na graniey i na torach kolejo- 

inter pzłacia 
LONDYN, (Pat). W izbie gmin og 

łoszono dziś interpelację w sprawie 
sytuacji polsko - litewskiej. 

Poseł liberalny Mander zainte 
lował premiera, czy jest w możności 
złożenia oświadczenia na temat šytua 
cj; polsko-litewskiej, oraz czy rząd 
brytyjski, w myśl art. 11 ust. 2 paktu 
Ligi czyni starania o zapewnienie po- 
kojowego załatwienia incydentu przez 
radę Ligi Narodów. 

Premier Chamberlain odpowie- 
dział, iż odmowa rządu polskiego 

| wych, łączących oba te kraje od 20 
niemal lat rośnie trawa*. 

„Paris Soir* zamieszcza doniesie- 
nie z Kowna, z którego wynika, iż ist 
nieje tam obawa, że rząd polski pod 
naciskiem pewnych kół politycznych 
będzie chciał postawić Litwie warun 
ki, które mogłyby być trudne dla 
przyjęcia dla rządu litewskiego. 

w Izbie Gmin. 
przyjęcia lokalnego załatwienia incy- 
dentu, w którym polski żołnierz stra- 

oraz wiadomość © zamiarze rządu 
polskiego załatwienia przy okazji te- 
go ineydentu nieporozumień istnieją- 
cych pomiędzy obu rządami, wywoła 
ło podniecenie. Ambasador J. K. Mo- 
Ści w Warszawie otrzymał polecenie 
WSKAZANIA NA ZNACZENIE, JA- 
KIE RZĄD J..K. MOŚCI PRZYWIĄ- 
ZUJE DO PRZYJAZNEGO ZAŁAT- 
WIENIA TEJ SPRAWY.   
  

Program dnia jnienin Marszałka (nigłog - Rydza 
w NM/ślszie dim. 148. IF. 238. 

Godz. 12,30 — transmisja radiowa audy- 
cy, żołnierskich z Warszawy, 

Gqdz. 13.00 — składanie życzeń dla Mar 

szzłka Edwarda Śmigłego Rydza na ręce in 

spektorą. armii gen. Dąb Biernackiego w: ofi 

cerskim kasynie garnizonowym -(zbiórka de 

legacyj o godz. 12.40), 

Godz. 13.30 — rozdanie nagród przechod 

nich i dyplomów szkolnym zwycięskim ze- 

społom strzeleckim w sali kina „Mars”, 
Godz. 16.50 — reportaż radiowy z Brze- 

żan, miejsca urodzenia Marszałka Śmigłego 
Rydza, 

Godz. 19.50 — transmisją przemówienia 
szefa OZN gen. St. Skwarczyńskiego. Prze 
mówienie to będzie transmitowane przez 
głośniki, zainstalowane na placach Orzeszko 
wej. Katedralnym, Ratuszowym oraz w świet 
I cach organizacyjnych. 7 

* 

W dniu 18 bm. o godz. 18 odbedzie się 

akademia w sali kina „Mars“, na program 

kiórej złożą się: 

1) przemówienie dr Waleriana Charkie- 
wicza, 

2) hymn państwowy — wykona orkiestra 

Federacji.PZOO, : 1-52 : Kuno 

3) wyjątki z Pism i Rozkazów Marszałka 

36zefa Piłsudskiego — odczyta  Gintowt 
Czyż, 

4) orkiestra cymfoniczna Federacji PZOO 

sykona poloneza A—dur Chopina i menueta 
Paderewskiego, 

2 5) deklaracje utworów Lechonia i Ia. 

kowiczówna — wykonane przez artystów Te 

atru Miejskiego p. p. Biliżankę i Woźniaka, 

6) śpiew solowy p. Rewkowskiego — wy 

kona Eldorado i „pieśń Moniuszki, 

7) Marsz I Brygady. 
* 

W sobotę dnia 19 bm. w sali Federacji 
(św. Anny 2) odbędzie się zebranie wszyst   

kieh p. p. przewodniezących oraz delegatów 

zespołów Obwodu Wileńskiego OZN o godz. 

19.30. : 
Na program zebrania złoży się wspólne 

wysłuchanie przemówienia Pana Prezyden- 

ta. Rzeczypospolitej Polskiej; transmitowane 

go przez radio, oraz przemówienie wicepre 

zesa Okręgu Wileńskiego OZN p. Teodora 

Nsgurskiego p. t. „Sprawa litewska”, 

+ 3 

Związek Zawodowy Pracowników Insty- 

tucji Ubezpieczeń Społecznych Oddział w 

Wilnie urządza Akademię ku czci Marszał 

ka Józefa Piłsudskiego w dniu 18 bm. w lo 

kelu Związku Oficerów Rezerwy o godz. 19 

* 

Zarząd Koła Organizacji Przysposobie- 

nia Wojskowego Kebiet do Obrony Kraju 

wzywa członkinie do wzięcia jaknajliezniej 

szego udziału w uroczystościach imienino- 

wych I Marszałka Polski Józefa Piłsudskie 

go dnia 19 marca b. r. Program uroczystości: 

O godz. 10 uroczysta Msza święta w Bazyli 

ce. o godz. tt hold na Rossie, o godz. 12.30 

uroczysta akademia w Sali Kolumnowej U. 

S Biio godz. 18 uroczyste posiedzen'e Ra 
dy Miejskiej w Teatrze na Pohilance. ^ 

A <> 

Zarząd Koła Wileńskiego Związku Peo- 

wiaków powiadamia członków, że w dniu 
29 bm. o godz. 17 min. 40 w lokalu ZOR (O 

rzeszkowej 11) odbędzie się wspólnie z ZOR 

akademia ku czci Pierwszego Barszatka Pol 

ski Józefa Piłsudskiego. 

Uprasza się o punktaulne przyby: ie. 

Zarząd Koła Wileńskiego ZOR, powiada 

mia, że w dniu 19 bm. o godz. 17 min. 49 u 

rządza „Akademję ku czci Marszałka Polski 

Józefa Piłsudskiego" wspólnie ze Związkiem 

Feowiaków. Akademia odbędzie się w loka 

lu Koła Wileńskiego ZOR ul. Orzeszkcwej 

1la m. 1, przy udziale orkiestcy Wojskowej, 
Wstęp dla członków ZOR'i Zs. Pe wiaków 

z teCzinami. Uprreza się o papktualne przy 

bycie. 

Uniwersytet Stefana Batorego urządza ą- 
kademię dla uczczenia pamięci wskrzesicje 

la uniwersytetu Marszałka Piłsudskiego, któ 

ra odbędzie się 19 bm., o godz. 12.30 w auli 
Kolumnowej uniwersytetu. Akademię wypeł 

nią przemówienia ks. rektora Wóycickiego, 

płk. dypl. Kowalskiego, studenta A. Święcie 

kiego oraz produkcje muzyczne. 
* 

Do Zblokowanych  Organizacyj Kobie- 
cych. Ze szczególniejszym skupieniem przy- 
siępujemy tu w Wilnie do radosnej rocznicy 
Imienin  Nieśmiertelnego Wodza Narodu. 
Chcemy wskrzesić tradycje tych nastrojów, 
wśród których tak dobrze czuł się w swym 
miłym mieście Marszałek, przyjeżdżając tu 
rok rocznie na swe imieniny. Tradycje te są 
s'lne i niezachwiane wśród licznych zastę- 
pów organizacyj kobiecych. 

mialnego wzięcia udziału w uroczystościąch 

w dniu Imienin Wodza Narodu Józefa Pił 

*sudskiego. Delegacje Organizacyj kobiecych 

stawią się na nabożeństwie i akademiach ob 

jęlych programem Komitetu Obywatelsk'ę 

go. Niech nie zabraknie żadnej z członkiń 

w chwili złożenia Hołdu Wielkiemu Sercu 

Wskrzesiciela Państwa Polskiego. 
Zbiórka. na placyku przed cmentarzem na 

Rossie w sobotę o godzinie 11 rano przy wien 

cu Zblokowanych Organizacyj Kobiecych. 

W dniu Imienin Marszałka Polski Edwar 

ca Śmigłego Rydza 18 marca o godzinie, 13 

delegacje poszczególnych organizacyj kobie 

cych składają życzenia na ręce inspektora 

armii gen. Dąb Biernackiego w Kasynie Gar 

nizenowym.   

ży granicznej zabity został 1l marca 

Wzywamy wszystkie członkinie do gre-, 

AiR 

  

| nych polsko - litewskich. 

  

B. P. 

ADWOKAT 
po długich i ciężkich cierpieniach zmarł w Wilnie da. 17 marca 1938 r. wieku i. 75. 

Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby (Gdańska 1) na cmentarz żydowski nastąpi 
w dniu 18 marca 1938 r. o godz. 13. 

. O tej bolesnej stracie długoletniego i powszechnie szanowanego członka władz 
samorządu adwokackiego zawiadamia 

Zataro polsko - litewski 

erta I-go, Króla Belgów, N2 Z 

Rada Adwokacka w Wilnie Ę 

  

    
       

     

      
    

       

    

Liga Narodów nie zajmie się zatargiem 
polska-litewskim 

PARYŻ, (Pat). Havas donosi z Ge- 
newy, że w sekretariacie Ligi Naro- 
dów panuje przekonanie. iż obe"nie 

nie ma mowy o przekazaniu zatargu 
polsko - litewskiego Lidze Narodów. 

Przychylny ton prasy niem.eckiej 
BERLIN, (Pat). Prasa niemiecka 

omawia obszernie zatarg polsko - li 
tewski, podkreślając spokojne i trzeź- 
we sianowisko polskich czynników 
decydujących. 

Podkreślić należy, że relacje nie- 
mieckie nacechowane są powściągli- 
wością zarówno w ogólnej ocenie nie 
normalnych stosunków polsko-litew- 
skich, jak i w rozważaniach na te- 
mat aktualnego stanu tych stosun- 
ków. 

„Deutsche Allgemeine Ztg.“ w ar- 
tykule redakcyjnym p. t.: „Polska i 
Litwa“ stwierdza, iž rząd litewski u- 
chyla sie pedjęcia wszelkich stosun- 
ków dyplomatycznych i wszelkiej nor 
malnej komunikacji. Dziennik przed- 
stawia rozwój stosunków historycz- 

„Koelnische Ztg.* przedstawia tło 
zatargu polsko - litewskiego po wojnie 

światowej, podkreślając, że dla zwią: 
zku trzech państw bałtyckich ciągły 
zatarg polsko - litewski przedstawia 
wielką niedogodność. Litwa musi zde 
cydowač się nie tylko na udzielenie 
satysfakcji za morderstwo żołnierza 
polskiego, lecz i na rozsądne uregulo 
wanie całokształtu stosunków. Zdecy 
dowanie rządu polskiego nie ulega 
wątpliwości. 

„Ostexpress“, omawiając nerwo- 
we nastroje, panujące w Kownie, za- 
uważa, że liczba ineydentów-=na grani 
cy polsko - litewskiej zwiększyła się 
silnie. Podkreślić należy, że Litwa nie 
utrzymuje stosunków dypiomatycz- 
nych, gospodarczych, kolejowych z 
Polską, mimo iż Polska domagała się 
wielokrotnie podjęcia tyeh stosun- 
ków. Po stronie litewskiej zawsze od- 
mawiano uwzględnienia tych żądań. 

„Ostra faza' stosunków polsko - litewskich 
RZYM, (Pat). Koła polityczne, ko- 

mentując przebieg zatargu polsko - li- 
tewskiego, wyrażają opinię, że źzód 
łem tego zatargu jest nienorma!ny 
stan rzeczy, istniejący pomiędzy Pol 
ską i Litwą, począwszy od r. 192) 0-   raz brak normalnych stosunków Av- 
plomatycznych pomiędzy Warszawą ! 

i Kownem. Konflikt ten, który wielo- 

kroinie wywołał głośne echa mię- 
dzynarodowe i uniemożliwiał ściślej- 
szą współpracę pomiędzy państwami 
bałtyckimi, wkroczył dzisiaj w szcz5+ 

gólmie ostrą fazę. : 
Wyražane jest tu również przeko 

nanie, że konflikt ten powinien Zita: 
leźć swój epilog w załatwieniu dwu- 

| s tronnym. 

Litwinow proponuje akcię zbiorową 
przeciw 

MOSKWA, (PAT). — Komisarz spraw 
zagranicznych Litwinow przyjął wczoraj 
korespondentów zagranicznych, którym 
złożył oświadczenie w sprawie sytuacji 
międzynarodowej. 

Łitwinow przypomniał znaną tezę so 
wiecką w sprawie organizacji bezpieczeń 
stwa zbiorowego w ramach Ligi Narodów 
oraz w sprawie regionalnych paktów wza 
jemnej pomocy, po czym oświadczył, iż 
przyłączenie Austrii do Niemiec stworzy- | 
ło niebezpieczeństwo agresji. 

Litwinow w imieniu rządu sowieckiego 
zaofiarował gotowość wzięcia udziału w 
akcji zbiorowej, mającej na celu zahamo- 
wanie dalszego rozwoju agresji. Rząd so 
wiecki gotów jest przystąpić niezwłocznie 
z Innymi państwami w Lidze Narodów lub 
poza Ligą Narodów do rozpatrzenia prak 
tycznych środków, jakie dyktuje sytuacja. 

LONDYN, (PAT). — W brytyjskich ko 

Wczorajsza konfiskata 

„Kurjera Wileńskiege" 
Nasze pismo zostało wczoraj skonfis- 

kowane za przedruk w dziale „Na widow 
ni“ z jednego z pism stołecznych infor- 
macji o kongresie ZZZ. 2 

Poniewaž kbnliskata miafa miejsce O 
godz. 14 — drugiego nakładu nie wyda 
liśmy. 

Czytelników, którzy otrzymują normal 
nie nasze pismo po godz. 14, przeprasza- 

my za to, że wyjątkowo wczoraj w celach 
informacyjnych byli zmuszeni do kupowa 
nia innych pism codziennych. 

Ponieważ w numerze wczorajszym za- 
mieściliśmy zasadniczy artykuł w sprawie 
liłewskiej, którego treść chcielibyśmy po- 
dać do wiadomości wszystkich Czytelni- 
ków, artykuł ten przedrukowaliśmy w ca   łości. na str. 6. 

agresji ® 
łach miarodajnych inicjatywa Litwinowa, 

który proponować ma natychaniwozw a 

najważniejszych moca! z 

as aaa A i Japonii, spotka 
ła się ze sceptycyzmem, graniczącym z po 
traktowaniem wystąpienia sowieckiego ko 
misarza ludowego od spr. zagr. jako nie 
nadającą się do poważniejszego rozważa 
nia. Brytyjskie czynniki miarodajne pod- 
kreślają, że inicjatywa Sowietów w tym 
względzie nie tylko sytuacji nie może po 
móc, lecz przeciwnie, może ją jedynie za 
ognić. Inicjatywa Litwinowa na ogół nie 

"Jest w Londynie brana poważnie i ocenia 
| na jest raczej jako odskocznia Sowietów 
dla dosfania się ponownie w orbitę istot 
nie decydujących czynników doplomatycz 

nych Europy. 

Plenum Seimu 
WARSZAWA, (PAT). — W piątek dnia 

18 bm. o godz. 10 rano odbędzie się ple 
nane posiedzenie Sejmu. 

Odczyt Adolfa 
Bocheńskiego 

Dziś o godz. 20 w lokalu Instytutu Bą 
dawczego Europy Wschodniej w Wilnie, 
ul. Arsenalska 8, przybyły do Wilna na 

zaproszenie Instytutu p. Adolf Bocheński, 
znawca spraw ukraińskich i autor książki 

pł. „Między Niemcami a Rosją”, wygłosi 
odczyt pt. „Sojusz polsko-ukraińsk:". — 

Wstęp wolny. 

Napisy antylitewskie 
Wczoraj w nocy na całym szeregu do 

mów oraz parkanów w śródmieściu w re 
jonach ulic: Zawalnej, Pohulanki, Trockiej 

itd. nieznani sprawcy namałowali zieloną 

farbą ogromne napłsy o treści następu- 

jącej: „Marsz na Kowno”, „Żądamy mobi 
lizacji“.



„KURIER“ (4394) 

Wódz Naczelny a obrona Państwa 

  

  

Zdjęcie z pamięinych uroczystości promocji marsz. Śmigłego-Rydza na dokiora honoris sausae USB w Wilnie. 1) Na Rossie. 2) Arcybiskup Jałbrzykowski, min. 

Świętosławski, marsz. Prystor, Marszałek Śmigły Rydz, rektor USB prof. dr Wiłold Staniewicz, gen. o: 

Stanowisko Wodza Naczelnego w 
hierarchii _ czynników państwo- 
wych w Polsce jest Ściśle związane z 
pojęciem przyszłej wojny. Zadaniem 
bowiem Wodza Naczelnego, włożo- 
nym nań przez ustawę o organizacji 
naczelnych władz wojskowych, jest— 
przygotowanie Narodu i Państwa do 
przyszłej wojny. 

Abstraehując nawet od dzisiejsze 
go położenia międzynarodowego — 
dla ludzi trzeźwo myślących — woj- 
na jest nieunikniona i to w niedale- 
kiej przyszłości. 

Będzie to wojna totalna. 
To znaczy, że w wojnie tej zosta 

hą zaangażowane wszystkie siły mo 
ralne i materialne stron walczących. 
Zarówno stan gospodarcży kraju jak 
i stan moralny, poziom odporności 

duchowej, gotowość do ofiar i poświę 
ceń całego * połeczeństwa — będą de 
tydowaly o wynikach i osiągnięciach 

wojny. 

Wódz Naczelny, na prom ciąžv 

obowiązek przygotowania tej przysz 
łej wojny, musi mieć zatem decydu 
Jący wpływ na wszystkie dziedziny 
życia państwowego. Wszystkie zaś re 
sorty ministerialne obowiązane są sto 
sować się w swej działalności do za- 
dania stok Wodza. 

nia, 

państwie. 

w pływ autory 

nego musi sięgać 
janowicie aż do 

ecznego i sit mor 
bowiem na W. 

tetu Wodza Naczel 
jeszcze głębiej, a 
wnętrza życia spo- 
alnych narodu, al- 

olbrzymi ob odzu Naczelnym dłaży 
Polski d obowiązek przygotowania 
niusi o przyszłej wojny, z której 

WYJŚĆ zwycięsko. 
dań 18 marca, dzień imienin Na 
em $0 Wodza winien być symbo- 

Nierozerwalnego połączenia całe 
Bo Narodu pod jednym sztandarem 
»bronności i rozwoju potęgi Państwa. 
‚ Marszałek Śmigły - Rydz, stawia 
Jac ideę obronności, jako zadanie na 
czelne, któremu podporządkować trze 

A *" zz inne cele, powiedział: 
a   

w sposób jednostronny i zwężony. 
Szeroko pojęte hasło obrony państwa 
-— to gospodarcze podniesienie kra 
ju, uprzemysłowienie go, pchnięcie ca 
lego naszego życia naprzód. 

Akcja uprzemysłowienia kraju, re 
ali 4 ja centralnego ośrodka przemy- 
słowego, szeroko zakrojone prace in- 
westycyjne, zagadnienia komunika- 
cyjne itp. — to nie tylko podniesienie 
życia gospodarczego, ale również pod 
stawa do przystosowania się do celów 
obronnych. 

Obok uprzemysłowienia na czoło 

zagadnień bezpośrednio związanych | cza oraz samorządy wiejskie, budu- 
z obroną Państwa wysuwa się spra- 
wa podniesienia wydajności rolnict- 
wa, od tego bowiem zależy samowy- 

starczalność Państwa na wypadek 

wojny. 
Nowoczesne metody walki łotni- 

czej, zmierzające do niszczenia cent- 
rów dyspozycyjnych, a między inny 

mi centralnych magazynów żywnoś- 

ciowych itp. nakazują rozbudowę 

spichlerzy zbożowych, rozrzuconych 

po całym kraju. Zadanie to wypełnić 

powinna wiejska spółdzielczość rolni 

Marszałek $migły-Rydz 
obywatelem honorowym 96 Gmin i 14 miast 

w wojew. wileńskim 
Dopesza wojewody wileńskiego 

W związku z Imieninami Marszałka Po) 
ski Edwarda Śmigłego Rydza wojewoda wi- 
leński wysłał następującej treści depeszę: 

Marszałek Polski 
EDWARD SMIGŁY RYDZ 

Warszawa. 
W imieniu wdzięcznej ziemi wi- 

Ieńskiej składam Panu Marszałkowi 

Ay dniu Imienin z głębi sere płynące 

życzenia wraz z wyrazami najgłęb- 

szej czci i oddania. 

Równocześnie jako gospodarz tej 
ziemi melduję posłusznie, że 96 gmin 
wiejskich i 14 miast niewydzielonych 
z.powiatów Wileńszczyzny powzięło 
jednomyślnie uchwały nadania Panu 
Marszałkowi obywatelstwa honoro- 
wego tych gmin i prosić Go o przyję- 
cie tego obywatelstwa. 

(-) LUDWIK BOCIAŃSKI płk. 
wojewoda wileński.   

jąc spichrze i elewatory zbożowe dla 
drobnych rolników. 

Usunięcie plagi bezrobocia, rozsze 
rzenie kultury i oświaty na szerokie 
masy doprowadzi do stworzenia Lypu 
obywatela odpornego na wpływy de 
strukcyjne, gotowego w każdej chwi 
li.do zdecydowanej i wytrwałej walki 
o wspólne dobro. 

Trzeba przełamać szkodliwą psy- 
chikę bierności i śmiesznej mądrości 
strategicznej w rodzaju: im gorsze bę 
dziemy mieli drogi, tym trudniej bę- 
dzie nieprzyjacielowi posuwać się w 
głąb naszego kraju. 

Zasadą jedynie godną narodu, sza 
nującego swój honor, wyrobionego 
politycznie, dbającego o swoją przysz 
łość, jest niezłomne postanowienie: 
„nie wpuścimy nieprzyjaciela do na- 
szego kraju, a w razie konfliktu zbroj 
nego stoczymy walkę na jego teryto 
rium, 

Ponieważ zwycięstwo w wojnie 
dzisiejszej zależy bez wątpienia od ko 
ordynacji tak czynników militarnych 
jak i gospodarczych oraz działań spo 
łecznych, przeto budowanie obronnej 
potęgi Narodu od podstaw, jeśli ina 
dać właściwy rezultat, musi być pod 
dane dyrektywom jednej woli, woli 
Wodza Naczelnego. 

K. Wojeicki.   

NA WIDOWNI 
"- RATAJ NADAL REDAKTOREM 

| „ZIELONEGO SZTANDARU*. 

Odbyło się plenarne posiedzenie Naczeł 

nego Komitetu Wykonawczego Stronnictwa 

Ludowego. Na posiedzeniu tym dokonane 

wyboru prezydium NKW. Wieeprezesami 70 

stali wybrani: Stanisław Mikołajczyk i b. 

poseł Andrzej Czapski, ponieważ ady. Zyg- 

munt Graliūski zrzekl się kandydatury na 

wiceprezesa. Sekretarzem Generalnym wy- 

brano Józefa Grudzińskiego, a skarbnikiem 

Sirenniciwa prof. Stanisława Kota. Redak- 
cja naczelna „Ziefonego Sztandaru* pozosta 
ła w rękach prezesa NKW Macieja Rataja. 
МЕМ załatwił szereg spraw natury organi 
zacyjnej a mianowicie regulamin Sekcji Ko 
biecej Stronnictwa Ludowego, regulamin 

Głównej Komisji Gospodarezej. Uchwiiovo 

też obchodzić rocznicę 7-lecia zjeda” nia 

ruchu ludowego w dniu 20 bm. i przeteż 'no 

obchód roczniey racławiekiej z dnia t* na 

24 kwietnia br. 

   

  

B. PREZYDENT WOJCIECHOWSKI 

NA ZJEŹDZIE STR. PRACY W 

TORUNIU. 

Pomorski Zarząd Wojewódzki Stronaict 

wa Pracy wystosował zaproszenie do b. Pre- 

zydenta R. P. Stanisława Wojciechowskiego 

z prośbą o przybycie na Zjazd Wojewódzki 

Stronnictwa Pracy w Toruniu, który odbę- 

й21е się w dniu 3 kwietnia b. r. W Zjeździe 

tym weźmie udział prezes Stronnictwa Pra 

ty gen. Józef Haller, prezes Zarządu Głów- 

nego Karol Popiel, wiceprezes Rady Naczel 

nej dr Izydor Modelski i b. pos. Ignacy Siko 
ra. Przybędą również na Zjazd ten pra- 

wie wszyscy członkowie Rady Naczelnej 

$tronnietwa Pracy z całej Polski. Organiza 

terzy obliczają, że w Zjeździe weźmie udział 

około. 5.000 osób. { 

DROHOJOWSKI WYJDZIE Z 
WIĘZIENIA. 

W sprawie aresztówanych działaczy lu- 

dowych Jana hr. Drohojowskiego i Józefa 

Kasprzaka nastąpił zwrot. Jak wiadomo za 

stali oni za udział w głośnych zamieszkach 

pawlosiowskich zasądzeni przez przemyski 

Sąd Okręgowy: pierwSzy na 3 i pół roku, 

irugi na 3 lata więzienia, lecz nie przyjęli 

wyroku i zapowiedzieli apelację. Sąd aż do 

uprawomocnienia się wyroku na wniosek о- 

brony zwolnił ich z tymczasowego aresztu, 

lecz już po kilku dniach ponownie osadzo 

na ich w więzieniu. 

HR. 

Sąd Apelacyjny we Lwewie postanowił o 

bu zasądzonych wypuścić na wolną stopę aż 

io uprawomocnienia się wyroku przemyskie 

go sądu, przy czym zażądał od hr. Droho- 

jowskiego złożenia kaucji w wysokości 

40.000 zł, a od Kasprzaka 2.500 zł. 

  

0 ulgach inwestycyjnych dla ziem wschodnich 
Na sesję sejmową przedłożony został 

rządowy projekt ramowej ustawy o ul- 

gach inwestycyjnych. Wyjmujemy z n: iego 

rozdział, dotyczący ulg na obszarze wo- 

jewództw wschodnich. 
Ulgi przysługują na obszarze woje- 

wództw: nowogródzkiego, poleskiego, 

wileńskiego i wołyńskiego oraz powiatów: 

bielskiego, grodzieńskiego, sokólskiego 

i wołkowyskiego w województwie biało- 
stockim, osobom, które: a) założą, bądź 
istniejące powiększą lub uiepszą przedsię- 

biorstwa przemysłowe, żeglugi śródlądo- 

wej, chłodni, elewatorów, spichrzy, tar- 
gów, aukcji, hurtowego handlu Inem, ho- 

telarskie lub gastronomiczne, b) dalej oso 

meza "SO nie należy pojmować bom, które przeprowadzą ulepszenia w 

Brzeżany miasto rycerskie 
Chodząc 

Po ulic 
łych i nieruc ach Brzeżan, ospa hawych, gdzie zmrok w. S jakiegokolwiek zuchó 

па Prowincji 
ie nic się nie 

rudno wywo- az. przeszłości Baa miasta. Tak innej Przeszłości! 
jednak z 

у drugie, i zabytkami... 
rzecje, mimo błota, ad 

Zacznij imy 
wa, 1 wycieczkę. Pociąg 

ieloodwłokowa glista, 
na. stawem, Wy. 
prz.j5 Z daleka, 

ciągu co naj aa A Jmnie 
tylko parę kilometgć 
wa, 90 km, odbywać się „ 08% ze Lwo dzin!) ® ® аа 4 g0- 

Stamtąd, z wagonu — mi 
ległym siawem w kolorowe NO ZĄ roz 
Nad stawem jedne na drugiej, ynie. 
o blaszanych dachach, jakoś s AE nie, jasno. Pomiędzy nimi krwa ać 
chówki kościołów na wzgórzach, а warowne fortece. p: Nisko, nier mal tuż oło stawu białe, bezkształtne ruiny 

ze 
led- 

rzucając 
z ok kien 

iais na prawo w 
godziny. A to 

  

zamku z dwiema silnie zarysowanymi 

kupułami. To wszystko. 
Ale to tylko domy. O ileż więcej 

to, co dokoła, co spina miasto wzgó- 
rzami, na które włażą domki-karły 
(np. w dzielnicy „Chaiki“). Falisty, 
ogromnie urozmaicony krajobraz Sło- 
wascki nie przesadził, gdy pisał w „Ja 

nie Bieleckim*: 
Pan Brzeżan w cudnej mieszkał „Sed : у 

okolicy... Nie przesadził choćby przez 
to, że 'bez metafor, a wprost po kobie- 

cemu, w superlatywach swój zachwyt 

wyraził (Choć nigdy Brzeżan nie wi- 
dział). Góry brzeżańskie: Storożyska, 

Zwierzyniec, Rury: ska, Droga do Raju 

— o każdej porze wyglądają inaczej. 

Jedynie „„łyse* — to odkrywki kredy, 

niezmienne przez cały rok. Jeśli cza- 

sem zmieniają kształt, jak ameby — 

te tylko dzięki chmurom i słońcu. Ale 

zalesione inaczej. W lecie josnozielone 

od buków, ciemniejsze od gralėw i 

dębów. Za to w jesieni różnokolorowe 

o milionowej skali tonów. Nie wiem, 

czy jest drugie miasto w Polsce o tak 

wielobarwnym niebie. To zasługa wia 

ru, który całe połacie tego, co wisi 

uad dachami, zabarwia czerwienią 

lab fioletem. Białych „baranków* wi 

leńskich tu prawie nie ma. Rdzawe 

gospodarstwach rolnych, służą ulgi w po- 
datku dochodowym. Osobom ad a) (z wy 
jątkiem czyniących nakłady w. przedsię- 
biorstwach hotelarskich i gastronomicz 

dochodowy kosztów wzniesienia budyn- 
ków (z wyjąlkiem domów mieszkalnych), 
kosztów dobudowy i instalacjj nowych 
maszyn i urządzeń, Ulgi dla inwesłycji w 
przedsiębiorstwach hotelarskich i gastro- 
nomicznych będą ustalane przez ministra 
skarbu. Ad b) osobom przeprowadzają- 
cym ulepszenia w gospodarstwach rol- 
nych, przysługuje prawo potrącenia kosz- 
tów wzniesienia budynków gospodar- 
czych, nabycia nowych maszyn rolniczych, 
przeprowadzenia melioracji, oraz saaa 0 

| kępy na Zierzyńcu trwają do wiosny, 
| pokrywają się białą płachtą śnieżną 
w zimie, kiedy są doskonałe tereny 
narciarskie. To okolica. 

A samo miasto? Brzeżany — to 

Sieniawscy. Śmiało można tak powie 
dzieć mimo demokratyzmu. Centrum 

tworzy zamek — to przyczyna spraw 
Ana podgrodzia. Od życia zam- 

ku wszak i nazwy Wzgórz: Zwierzy- 

niec (terenv łowieckie), .Storożyska 

  

nych), służy prawo potrącenia na podatek. 

| 

  

  Zamek. 

darowania łąk i pastwisk. Potrącenia przy- 
sługują od nakładów, poczynionych do 
dnia 31 grudnia 1942 r. Minister skarbu 
upoważniony jest do udzielenia ulg rów- 
nież gospodarstwom rolnym, opłacającym 
podałek gruntowy niżej niż 110 zł, choćby 
te gospodarstwa nie prowadziły prawidło- 
wych ksiąg. 

Niestety, przewidziane w projekcie 
ulgi dla Ziem Wschodnich nie idą po linii 
dezyderatów sfer gospodarczych. Samo- 
rząd gospodarczy z wileńską Izbą Prze- 
mysłowo-Handlową na czele domagał się, 
aby ulgi polegały — zależnie od woli 
osoby uprawnionej — bądź na potrąceniu 
z dochodu, podlegającego opodatkowa- 
niu według działu 1 ustawy o podatku do- 

chodowym kosziów inwestycji, bądź też. 
na uznaniu przez władze skarbowe | in- 
stancji 200/0 tych kosztów, jako nadpłaty 
podlegającej zaliczeniu na poczet należ- 

ności płatnika w państwowych podatkach 
bezpośrednich. 

Ten jaskrawy błąd, który może fatal- 
nie odbić się na tendencjach industr'ali- 
zacyjnych, przejawiających się na naszym 
terenie, trzeba czym prędzej naprawić, 
Jest jeszcze na to czas. Nasi posłowie 
i senatorowie, którym sprawa podniesie- 
nia gospodarczego Ziem Północno-Wscho 
dnich nie jest obca, powinni na terenie 
parlamentarnym przeprowadzić len mini- 
malny, w porównaniu z innymi dzielnica- 
mi, program uzdrowienia naszych ziem. 

(gdzie pełniono stróżę), Ruryska (od 
szesnastego wieku drewniane rury 
wodociągowe). 

Służebną wieś zamkową Mikołaj 

Sieniawski podnosi w 1530 r. do god 

ności miasta na prawie magdeburs- 
kim, otrzymując przywilej od Zyg- 

munta Augusta. Tym samym wyzna- 
cza nowemu miastu jego rok. To nie 
tyle hale targowe w handlu ze 
Wschodem, przeważnie prowadzone- 

  

go przez Ormian, ale to gród, to for- 
teca, to zamek. Położony na szlaku 
mołdawskim, którędy nieraz ciągnęli 
Turcy i Tatarzy, był ważnym punk- 
tem strategicznym. Otoczony stawą- 
mi, mokradłami i korytem Złotej Li- 
PY onieśmielał w alczących prymityw= 
nie Tatarów, którzy nie odważali się 
nigdy zdobywać zamku. Jeśli dziś w 
ruinie, to nie przez dzikich napastni- 
ków. Zniszczyło go co innego: niech- 
lujstwo spadkobierców Sieniawskich 
i ostatnia wojna „ukraińska*. Posta- 
wiony dla obrony przed hordami, nie- 
spodzianie wynurzającymi się ze ste- 
pów — spełnił swą rolę najarystokra 
tyczniej. Był siłą, którą groził i to Wy, 
starczalo. Niemal nie potrzebował się 
używać i nadużywać. 

Natomiast z arsenału zamkowego 
czerpali Sieniawscy zapasy żelaza'i 
prochu, by NTRZYĆ w pole ,„gromić 
Turki i Tatary". Na nagrobkach ich 
czytamy: „zrodzony do oręża, wojow- 
niczy bohater wielkiego umzysłu* " 
„Ród Sieniawskich wydał najbardziej 
wcjowniczych wodzów, kochających 
obywateli, najgorliwszych obrońców. 
wolności, tak wiele promieni i pod- 
pór Rzeczypospolitej, tak wiele ozdób 

ojczy zny nieprzewyższonych zasługa- 
mi, wiernością...*. 

Gdy mężowie wojowali na polu i 

  

*) Napisy łacińskie podaję w przekładzie,



„KURIER” (4394) 

  

ludność owacyjme wsła oddział wojsk niemieckich, maszerujący przez austriackie miasto Kuistein. 

    

Główne epizody dramatu austriackiego 
od października 1918 r. do 12 marca FDZBrP. 

11 października 1918 roku dawny 
Reichrat stwierdza rozpad monarchii 
austro-węgierskiej i konstytuuje się 
jako Zgromadzenie Narodowe. 

30 października 1918 r. następuje 
proklamowanie Republiki Austriac- 
kiej. 

12 listopada 1918 roku przyjęty zo 
staje z inicjatywy partii socjaldemo- 
kratycznej projekt Unii Austrii z Rze 
szą (prezydentem Rzeszy jest wów- 
czas s. d. Ebert). 

4 marca 1919 róku zebranie Zgro 
madzenia Narodowego, które uchwa- 
ta projekt Unii z Rzeszą. 

10 września 1919 na mocy art. 88 
paktu w St. Germain alianci kładą 
teto przeciw Unii Austrii z Rzeszą. 

1922 rok — Liga Narodów gwa- 
rantuje byt niezależny Austrii. Partie 
Chrz. Demokracja i Socj. Demokr. 
zbroją się i toczą ze sobą ostre wal- 
ki. 

Lipiec 1927. r. — Rewolta socjali- 
styczna w Wiedniu. 

19 marca 1931 r. — Kanclerz Rze 
szy, Bruning i kanclerz Austrii, Bu- 
resch, zawierają umowę o unii celnej 
między Austrią i Rzeszą. Alianci za- 
kładają veto, potwierdzone przez Try 
bunał Haski. 

1932 r. — Liga Narodów gwaran- 
luje na mocy protokułu w Lozannie 
20 raz drugi niepodległość Austrii. 

' Czerwiec 1932 r. — Gabinet Doll 
-fussa. 

12 lutego 1934 r. — Dollfuss wystę 
puje zbrojnie przeciw socjalistom. 
„ _6 marca 1934 r. — Narodowi soc 
jaliści występują na widownię w Au 
strii. 

17 marca 1934 r. — Podpisanie pro 
tokułów rzymskich między Italią, Au 
strią i Węgrami, gwarancje niepodle 
głości Austrii. 

25 lipca 1934 r. — Putsch narodo 
wych socjalistów w Wiedniu, zamor 
EEE 

  

dowanie Dollfussa. Schuschnigg kan | 
clerzem. 

27 września 1934 r. — Anglia i 
Francja gwarantują niepodległość Au 
strii. 

7 stycznia 1935 r. — Deklaracja 
francusko - włoska gwarantuje nie- 
podległość Austrii. 

3 lutego 1935 r. — Tej samej tre 
ści deklaracja angielsko - francuska. 

14 kwietnia 1935 r. — Stresa. Gwa 
rancje Francji, Anglii i Italii dla Au 
strii. 

23 kwietnia 1937 r. — Śchuschnigg 
wizytuje Mussoliniego. 

"Marsz (iermanów ku Morzu Śródziemnemu | 
ldeą Bismarka, już przed 50 laty, był. 

wymarsz potęgi nowych Niemiec na po- 
łudnie, ku brzegom Morza Śródziemnego. 
Wilhelm Il i jego kanclerz zmienili kieru- 
nek Drangu nach Sūden, linia wytyczna 
biec miała z Hamburga do Bagdadu. I ten 
płan, w części już urzeczywistniony, zała- 

mał się w r. 1918 pod ciosami Aliantów. 
Jednocześnie jednak z tegoż samego Ham 
burga, gdzie rezydował „Hapag” i potęż 
ny wówczas przyjaciel Wilhelma II, dy- 
rektor „Hapagu”, Ballin, wyszedł zreali- 
zowany przez Ballina projekt połączenia 
linią komunikacyjną morską Triestu z In- 
diami i Dalekim Wschodem. Triest był 
wówczas porłem austriackim, ale Austro- 
Węgry były wygodnym sojusznikiem Rze- 
szy i nie czyniły żadnych wstrętów Berli- 
nowi. Dzisiaj Triest jest włoski, ałe. Ausi 

ria właściwa jest prowincją Rzeszy, która 
zbliżyła się połężnym skokiem do brze- 
gów Adriatyku, 

Już w 1913 roku okręty transatlantyckie 
Hapagu dystansowały, jako największe, 
na linii Europa — U. S. A. okręty angiel-   skie, a zarazem z Triestu wychodziły okrę 

12 lutego 1938 r. — Schuschnigg 
u Hitlera w Berchtesgaden. Ultima- 
tum Rzeszy. 

7 marca 1938 r. — Schuschnigg za 
rządził plebiscyt. 

11 marca 1938 r. — Schuschnigg 
ustępuje. 

12 marca 1938 r. — Wojska nie- 
mieckie okupują Austrię. 

Chronologiczny przebieg wyda- 
rzeń w 20-letniej historii powojennej 
Austrii, a zwłaszcza niektóre jej da- 
ty, ma wymowę tak dobitną, iż jedy 
nym komentarzem mółgby być tylko 
cyniczny aforyzm Fryderyka II: „Bóg 
sprzyja silniejszym batalionom“. 

  

ty kompanii ausiriackiej pozostającej pod | 
kontrolą Hapagu hamburskiego, które za- 
wijały do Bombaju, Colombo, Singapo- 
re'u, Szanghaju, Jokohamy. Na Morzu 
Śródziemnym, na linii Suezu, flaga handlo 
wa niemiecka konkurowała z flagą angiel 
ską. Wojna 1914 roku przekreśliła te suk. 
cesy. Aneksja Austrii nasuwa dzisiaj wład 

com Ili Rzeszy nęcące projekty urzeczy- 

wistnienia dawnych marzeń Bismarka. Ale 
INTER 

St. Miłaszewski otrzymał 20 tys. złotych 
odszkodowan a za najechanie aulem 

W roku 1936 pisarz Stanisław Miła- 
szewski przejechany zosteł na uł. Ordy- 
nackiej w Warszawie przez samochód na- 
leżący do dyrekcji firmy „Pocisk”, Wsku- 
łek wypadku pisarz doznał powikłanego 
złamania nogi i przez dłuższy czas musiał 
przebywać na' kuracji. 

Sąd karny skazał kierowcę samochodu, 
szorefa Sawickiego za nieosirożną jazdę 

w sejmie, w mieście zaś dbając głów- | bystrością swego umysłu. Oby nasze | wzór, na którym by Sie potomność 
nie o fortyfikacje i fundacje kościo- 
łów — kobiety zagospodarowywały 
Brzeżany, zakładały nowe dzielnice 
(Terłówna — „Adamówkę”), dekoro 
wały, pełniły to, co dziś nazywamy 
„pracą społeczną”. O zabawach i hucz 
wych balach jakoś milczą kroniki. 
Niewątpliwie musiały być, choćby dla 
tego, że zjeżdżał tu „na krotofile* Mi 

kołaj Rej z Nagłowice — lecz nie sta- 
nowiły one osi życia brzeżańskiej 

magnaterii. 

Jak wygląda życie Sieniawskich 
w pamiątkach, co do dziś przetrwa- 

ły? Oto baszta, attyka i arkady rene- 
sansowe, mosty i bramy — to ślady: 

prac mężów, znaki wojenne. ы 

A ślady kobiece? Przez portal 
wspaniałej, późnorenesansowej fasą- 
dy, wchodzimy do wnętrza kaplicy 
iamkowej. Tu sklepienie nad chórem 
z malowidłami i sztukateriami roko- 

kowymi, w głębi — nagrobki, dziś już 
kez metalowych sarkofagów, przewie 

zionych na Wawel. W lewej kaplicy 
wyróżnia się spośród innych podwój 
ny nagrobek: założyciela Brzeżan Mi- 
kołaja w. hetmana i syna jego Hiero 
nima, wojewody ruskiego. Wykona- 

ny przez Henryka Horsta. Czytamy: 
„Te pomniki postawiła teściowi i 

miłemu małżonkowi Jadwiga, zrodzo 
na z domu Tarłów, zarówno potężna 
enotą, którą świeci w ojczyźnie, jak i   

wieki wydawały tutaj i wszędzie wię- | 
cej jej podobnych matron! Kwitnęła- 
by Rzeczpospolita, gdyby każda po 
śmierci męża w ten sposób przywra- 
cała utracone dobra”, 

Idziemy dalej. W prawej kaplicy 
wspaniały barokowy ołtarz, surowy i 
prosty. Krucyfiks na czerwonym ak 
samicie. Obok pod baldachimem naj 
okazalszy nagrobek. Tuż zaraz na- 
stępny potrójny. 

To Katarzyna z Kostków Sieniaw 
ska przeżywszy męża i 3 synów wznio 
sła im te dwa nagrobki, które pod 
względem artystycznym nie ustępują 
najwspanialszym na świecie. Pośród 
marmurów, ciosów i alabastrów, któ 

re tworzą monumentalne zręby i cy 
zelerską dekorację—spoczywają mar 
murowi ryeerze, zakuci w pancerze. 
Twarze odsłonięte, sportretowane, 0- 
Lok porzucone hełmy z pióropiusza- 
mn i rękawice. 

To dzieło Jana Pfistera. W jego 
technice widzimy sprzęgnięcie  nie- 
mieckiej troski o szczegóły z włoskim 
zionumentalizmem. Te cechy jego 
twórczości pasowały go na twórcę mo 
numentalnych panegiryków, o które 
się zatroskała Katarzyna  Kostezan- 
ka. „Aby dać świadectwo swojej czci 
dia zmarłych synów, których po mę 
sku kochała, wstrzymała smutek i po   ieciła wybudować ten pomnik, jako 

kształciła *. у 
Sprowadzony z Niemiec artysta o 

siadł i umarł w Brzeżanach, gdzie za 
łożył swój warsztat. Ślady jego szko 
ły odnaleźć można w farze, założonej 
przez Adama Hieronima w r. 1620 r. 

Ciekawy to kościół! Ciemny blok wy 
rasta niespodziewanie, gdy wieczo- 
rem idzie się nieoświetloną ulicą Zyg 
muntowską. Z boku jedna gazowa la 
tarnia daje zaledwie tyle Światła, by 

  Kaplica zamkowa, 

  

  

  

Konserwacia warownej świątyni w Supraślu 
W. Urzędzie Konserwatorskim Warsz: - 

Białostockim przygotowywany jest plan prace 

remontowo-budowlanych oraz konserwacyj- 

nych pięknego kościoła w Supraślu nad rze- 

ką tej nazwy w woj. białostockim. Foboty 

rozpoczęte zostaną już na wiosnę. 

Kościół dawniej cerkiew, w Supraślu 

wraz ze świątyniami w Synkowiczach (pow. 
słonimski) i Małomożejkowie (pow. lidzki) 

stanowi najciekawszą grupę zabytkowych 

kościołów obronnych. 

Świątynia w Supraśłu, do której przyle- 

ga: klasztor, wygląda zdala rzeczywiście, jak 

zamek warowny. Posiada ona ona 4 wieże, 

zaopatrzone w strzelnice-wyloty do rzuca- 

nia kamieni, wylewania smoły itp. 

Historia kościoła w Supraślu posiada pię- 

kną kartę. Ufundował go w r. 1500 Aleksan- 

der Ghodkiewicz, osadzając w klasztorze po 

dchno mnichów z góry Athos. Od początku 

17 w. kościół przechodzi w ręce unitów. 

Przełożonymi klasztoru bywali zawsze wyż-   si dostojnicy tego kościoła: Gabriel Kalend, 

Cyprian Zochowski, Leon Kiszka. Ten ostat- 

Zmarli 
po 60 latach 

Na cmentarzu Rakowickim w Krako- 
wie odbył się pogrzeb dwojga sędziwych 
małżonków, zmarłych równocześnie, a to 

82-lefniego ś. p. Karola Bani, mistrza 
szewskiego i jego 83-letniej małżonki 

  

Środa Literacka 

ni oddał Supraśl na siedzibę o. о. bažytia- 

Energiczniejsi mnisi stworzyli tu 

wkrótce ośrodek wysokiej kultury, zakłada- 

jąc drukarnię, fabryki itd. Z oficyny klasz- 

tornej wychodziły piękne druki cerkiewne, 

polskie i łacińskie. 

Przy klasztorze mieściła się bogata bib- 

lioteka, zawierająca cenne druki w języku 

łacińskim, polskim, ruskim i francuskim. Naj 

cenniejszym zabytkiem był tzw. rękopis su- 

praślski, obejmujący żywoty świętych na mie 

siąc marzec, pochodzący podobno z jedena- 

stego wieku. 

Prace przy konserwacji tej 

świątyni obronnej pójdą w kierunku wzmoc 

nienia murów zewnętrznych oraz konserwa 

«ji niezwykle cennego wnętrza, bardzo boga- 

te zdobionego, w którym na szczególną uwa 

gę zasługuje piękny ikonosias, pochodzący 

prawdopodobnie z keńca 17 lub pocz. 18 w. 

(Ikonostas w kościełe wschodnim jest to wy- 

suka Ściana, odgradzająca część kościoła z 

altarzem od reszty kościoła, zdobiona obra- 

zami z życia Chrystusa, Matki Boskiej i šwig 

tych — przyp. red.). 

rażem 
małżeństwa 

Anny, zmarłej bezpośrednio po zgonie 

męża. 

nów. 

wspaniałej 

Zmarli w szczęśliwym małżeństwie 
przeżyli ponad 60 lat. 

UIEUTROEZZĄ 

Strug, pisarz i człowiek 
„Środę” poświęconą Andrzejowi Strugowi 

n:cżna by potraktować jako jedno ogniwa 

wiecej w długawym już łańcuchu akademij 

i numerów  pośmiertnych ku czci nutora 

„Dziejów jednego pocisku”. Ale nie byłoby 

tu sprawiedliwe. Poświęcony Strugowi wie- 

czór u literatów wileńskich wyłamał się z ty 

powego banału, a to za sprawą „formali- 

stów*""z USB. — Pani Eugenia Krassowska 

w swym referacie odeszła daleko od przyję 

tego na „akademiach* i w „numerach oko- 

łicznościowych* szablonu, dając rozważania 

staranne, rzeczowe, trącące może nieco at- 

mosferą seminarium, może mało sugestyw | 

ne, ale — sklaniające do myšlenia, co chyba 

między Brennerem i Triestem jest zapora 
— lłalia. Pakty są tylko „świstkami papie- 
ru”, depesze też tylko paskami papieru 
bez względu na treść. A Adriatyk, przed- 
sionek Morza Śródziemnego, nęci i kusi 
wizją wspaniałych horyzontów. Imperia- 
lizm pangermąński, rozbudzony, podjął 
marsz naprzód i nie zatrzyma się tak 

prędko. 

na 3 miesiące areszłu. 

Po uprawomocnieniu się tego wyroku 
pełn. Miłaszewskiego, adw. Jan Nowo- 
dworski, wysłąpił z pozwem cywilnym 
przeciwko właścicielom samochodu o od 
szkodowanie w sumie 55 tysięcy złotych. 

Ostatnio sprawa została załatwiona 

polubownie i Miłaszewski otrzymał 20 tys. 

zł odszkodowt sa.   
utrzymać w światło-cieniu. A stromy | 
dach gotycko wyskakuje w górę. W | 
fortecznych murach otwory strzelni- 
cze. Gdzież więc barok siedemnasto- 
wieczny? Wewnątrz jeszcze arcycie- 
kawe zestawienie! Na jego widok za 
cierałby z radości ręce każdy, kogo 

interesuje zjawisko  pokrewieūstw 
między gotykiem a barokiem. — Oto 
nad eliptycznie sklepioną barokową 
arkadą i balustradą wznosi się ostro 
łukowe sklepienie i gotycki łuk okna 

  

znaczy najwięcej, w dzisiejszych czasach. 

Rozważania te, wsparte całą aparaturą a 

nalizy formalnej, ukazały nam ostatecznie 

Struga jako epigona Młodej Polski, powieś- 

ciopisarza, kształcącego swe środki ekspre- 

sji na Dostojewskim i Żeromskim, ideołoga, 
który do zagadnień społecznych przystępo- 

wał od strony emocjonalnej. Są w Strugu do 

kcnania artystyczne, które powinny prze- 

trwać próbę czasu — do nich zalicza prele 

gentka niektóre rzeczy z „Ludzi podziem- 

nych', „Dzieje jednego pocisku” i „Odzna 

kę za wierną służbę*, większość jednak je 

go powieści cierpi na nieharmonizowanie 

pierwiastku publicystycznego z opisowym, 

psychologizmu z sensacyjnością. Tę sensacyj 

ność właśnie, tak często u Struga podkreśla 

ną przez krytyków, prelegentką demaskuje , 

w pewnym sensie „jako pozorną tylko, by*- 

najmniej nie typową, ani będącą celem dla 

samej siebie. Celem jej było wyrwać autora 

z emocjonalizmu Młodej Polski. 

Wywody te uzupełnił prof. Górski przez 

zaakcentowanie humoru Struga, która to ce 

cha świadczy, że zmarły pisarz mógłby 0- 

siągnąć więcej, gdyby nie wytrwała służba 

celom pozaartystycznym.  Pointą wieczoru 

stałc się jednak przemówienie prof. Kridla. 

Oto „wódz formalistów", teoretyk głoszący 

zbędność niemal wiedzy o autorze przy ba- 

daniu dzieła, uznał za stosowne zabrać głos, 

by mówić tylko i wyłącznie o Strugu jako 

człowieku, podkreślając piękno jego sylwet 

ki moralnej, bezkompromisową wierność — 

własnym przekomaniom, głęboki, czynnie i 

oreżnie zamanifestowany patriotyzm oraz 

szczytność i szlachetność w pojmowaniu idei 

socjalistycznej. 

Fragmenty z pism Struga odczytał z za- 

chowaniem stylu tego pisarza dyr. M. Szpa= 

k'ewicz. jim. 
WEZZUNRIRKOFUZERIRIEE ZEK FET O STACPS 

©opierajcie pierwszą w Kraju Špėl 
dzielnię Przeciwgruźliczą w powiecie 

wileńsko-trockim 

Szczególne połączenie o ileż dziwniej 
sze, niż wileńskie tradycje szkarp go- 
tyckich w renesansowym Kościele św. 
Michała o barokowej fasadzie. Pewien 
typ konstrukcji sklepienia i odprowa 
dzania zeń ciśnienia ku szkarpom łu 
kowej łatwiej mógł „wejść w krew 
budowniczym i przetrwać w tradycji 
nieprzerwanie aż do baroku. Ale tu 
ornamentacje, najłatwiej wszak pod- 
ległe modzie! Tu stoimychvba wobec 
zjawiska wskrzeszenia gotyku w od- 
czuciu głębokich więzi ideologicznych 
z panującym wtedy barokiem. 
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Otóż do tego kościoła, jak wspo 

nietam, szły prace z warsztatu Pfiste 
ra, który stworzył w Brzeżanach rtt- 
chliwe środowisko artystyczne. Deko 
racje na ratuszu i inne pomniejsze 
świadczą, że sztuka stała się powsze 

chrą potrzebą. Wśród burmistrzów i 
ławników tego okresu spotyka się czę 
ste zawód rzeźbiarza. Tutaj wykony- 
wano zamówienia na prace do kapli 
cy Boimów i Kampianów we Lwowie, 
sięgały nawet do Rzeszowa. Nielada 

|więc poziom i wzięcie. 
Czy wśród rozgłosu i sławy Brze 

żan, jako ogniska ruchu artystyczne 
go. zdawano sobie sprawę z początku 
tego ruchu? Kto pomyślał nad tym, 
iż zawdzięcza on swe powstanie ko 
biecie, co „wstrzymała smnutek*? 

1 

) 
4 

i 

Sieniawscy pomarli. Od XVIII w»



„KURJER” (4394) 

Wyrok w procesie petardowym 
w Wilnie 

Oarona w procesie terrorystów endeckich „staje na rzęsąch” 
uążąc do wybielenia Strennictwa Narodowego 

Wczoraj w procesie „pełardowców na- 
rodowych” zapadł wyrok. Sąd uznał winę 
Świechowskiej, Naborowskiego, Ostanów- 
ki i Kropiwnickiego za udowodnioną 
zgodnie z konkiuzją akiu oskarżenia, mó- 
wiącą o działaniu w porozumieniu w celu 
sprowadzenia niebezpiecżeńsiwa powsze- 
chnego dla życia i mienia publicznego, 
| skazał: : 

SWIECHOWSKĄ za každe z popelnio- 
nych przez nią przestępstw na 2 lata wię- 
zienia, wymierzając łączną karę w wyso- 
kości 2 i pół lat więzienia, 

NABOROWSKIEGO na 1 i pół roku 
więzienia, 

GSTANÓWKĘ na 1 rok więzienia, 
KROPIWNICKIEGO na 1 rok więzienia, 
Pozostali oskarżeni Drawnel i Kurczew 

ski zostali uniewinnieni, 
W motywach sąd podał, że wyrok zo- 

stał wydany na podstawie zeznań samych 
oskarżonych, którzy przyznali się do winy. 
Wszyscy oni działali w porozumieniu 
Głównymi sprawcami całej akcji petardo- 
kj byli Olszewscy, oskarżeni zaś byli tyl- 

'© wykonawcami ich rozkazów i inicjaty- 
wy. Z tego też względu sąd wymierzył ła- 
godną karę, biorąc także pod uwagę po 
przednią niekaralność oskarżonych. Sąd 
podkreślił, że postępowanie oskarżonych 
było szkodiiwe dła praworządności | dla 
tej idei, której chcieli służyć. Areszt pre- wencyjny podczas śledztwa. został skaza: 
nym zaliczony. Sąd postanowił pozostawić 
lch nadal na wolności pod dozorem po 
licji. Prokurator prosił o osadzeniu w wię: 
zleniu Świechowskiej, jednakż 
bę tę oddalił. MR 
ŻYCIU PROF. GÓRSKIEJ ZAGRAŽ 

NIEBEZPIECZEŃSTWO. а 
„Przewód sądowy rozpoczął się wczoraj 

przesłuchiwaniem pozostałych świadków. 
Profesor Konrad Górski opisał dokładnie 
swoje wrażenie z zamachu petardowego 
Na jego mieszkanie oraz konsekwencje wy 
buchu. Petarda eksplodowała na kilka mi 
a przed powrofem prof. Gėrskiego do 
Omu. idąc po ul. Mickiewicza prof. Gór: 

ski słyszał huk detonacji, potem zaś wi- dział jak jakiś młody człowiek uciekał ulicą | został zatrzymany przez dwóch in- 
nych, Było ciemno więc twarzy tych mło- 
dych ludzi prof. Góski nie widział. 

w mieszkaniu prof. Goskiego na parę 
minut a Wybuchem projesorowa Gėr- 
kas „ein a swąd | wyszła do kuchni, aby erćzić jego źródło, W kuchni wpuściła służącą z koszem bieli parę sekuni, | chę lelizny, co jej zajęło 
wy szli lała iść do przedpokoju 
za klamkę, sm swądu. Ujęła już 

Y rozległ się ogłuczający wyb: 
+ s przede Profesorowa Góska we- 
śniej, życie jej 9ju o Parę sekund wcze- 

niebezpieczeństwie. 719 by się w dużym 
Sił a wybuchu byłą bardzo duża. Drzwi t Os Wyrwane z zawias. Odłam- 

tak silnie 2 dały c: Pospadały jtd, ee. ТЕНЕ 
извБ:;!пеп!ес prof. Górskiego, stud. | i 3 zeznał przed sądem, że wy ° 2 S audėirės po prostu przedpokój ак laiki schodowej. Dom, w ktėrym Prof. Gėrski, naležy do rodziny 

PRZESZŁOŚĆ „NARODOWA” 

OSKARŻGNYCH. 

Przedstawiciele policji, zeznający przed 
sądem scharakteryzowali poszczególnych 
oskarżonych. 

Drawnel w roku 1934 był zamieszany 
w sprawę peiardową razem z Olszew- 
skim i wyszedł wiedy z niej „suchą nogą” 
Ostatnio policja miała z nim sporo kłopo- 
fu, bo brał udział w awaniurach antyse- 
mickich. Niedawno został skazany na 6 
miesięcy za bicie szyb w sklepie Prużana. 

Również Naborowski i Ostłanówko byli 
znani dobrze jako czynni narodowcy, bio- 
rący udział prawie w każdej awanturze 
antysemickiej. 

Olszewski należał do Sironnictwa Na- 
rodowego i był członkiem o. pewnych 

„zasługach'. Miał za sobą wyrok skazują- 
cy w procesie o podrzucanie peiard. 
Świechowska należała dawniej do Stron- 
nictwa Narodowego, potem wysłąpiła. W 
okresie zamachów pracowała razem z 
Drawnelem w kole zwierzynieckim Str 
Nar. Drawnel był kierownikiem tego kolar- 

TAJEMNICZY ADORATOR PANI ALICJI 

Jeden z funkcjonariuszy P. P. zeznał 
poslczas śledztwa „že zaproponował kie- 
dyś Olszewskiej, aby udzielała policji in- 
formacji za pewnym wynagrodzeniem pie- 
niężnym. Olszewska miała nie zgodzić się 
na propozycję pieniężną, lecz jakoby wy 
kazała gotowość informowania bezintere- 
sownie. Przed sądem jednak funkcjona- 
riusz P. P. zaprzeczył temu. Obrona pro- 
siła o stwierdzenie rozbieżności w jego 
zeznaniach, co sąd uczynił. 

Następnie obrona starała się wszelkimi 
siłami dowiedzeć się czegoś więcej o ta- 
jemniczym przyjacielu Alicji Olszewskiej, 
jakoby współpracownikowi „dwójki”. Os- 
karżeni Naborowski i Ostanówko  twier- 
dzą, że o fym jegomościu słyszeli od Ol- 
szewskiej. Jakoby mówiła im, że pracuje 
w dwójce. Zresztą oskarżeni sami podej- 

rzewali go o robotę dla dwójki, gdyż był 

ponury, milczący i skryty. Poza fym, jak 

mówi Ostanówko, nigdy nie mówił praw- 
dy. To pozwoliło wyciągnąć obu oskarżo- 
nym bystry wniosek, że ów tajemniczy 
adorator czterdziestoletniej pani Alicji jest 
napewno z dwójki, Inni świadkowie o tym 
jegomościu nic nie mogli powiedzieć. 

„CZYNNA MIŁOŚĆ” LUDZI. 
P. Stecka mówi, że Olszewska robiła 

wrażenie osoby nieprzeciętnej. Umiała 
zjednywać i przekonywać ludzi, choć była 
osobą chorą i nerwową. Miała słabe serce 
1 czynna miłość ludzi. 

Siostra Świechowskiej mówiła o przy- 
czynach przyjazdu jej do Wilna. Przybyła 

tu aby pielęgnować chorą siostrę, 
Adw. Sztukowska zna Świechowską od 

dziecka. Wystawia jej b. dobrą opinię. 
Była dobrą córką i siostrą. Zrezygnowała 
z posady nauczycielki, aby pielęgnować 
chorych rodziców. Potem opiekowała się 
chorą siostrą. Jest ona osobą z nafury 
dobrą, wrażliwą i ulegającą łatwo wpły- 
wom, : 

PROKURATOR I OBRONA. 

PROKURATOR KAWECKI w króikiej, 
rzeczowej mowie ocenił dowody winy os- 
karżonych i prosił o surowy wymiar kary. 
Zwrócił uwagę także na swoistą rolę, któ- 
rą odegrało Sironnictwo Narodowe w Wil 
nie w tej sprawie. W okresie wybuchów   BEST RES R pełardowych całe Wilno było podnieco- 

=== MA 
žamek 
Padł, Ww rękach sukcesorów podu- | 

Miasto przestało być podgro- | 
Зя „królewiąt* — straciło 

swoje dotychczasowe podstawy. 
I oto inną rację bytu da mu zno- 

Laja: Izabela z Czartoryskich 
billie)" gą” (vórczyni „Świątyni Sy 
Zbarażą Y W r. 1805 przeniesie ze 
niego TB šimnazjum do Brzeżan. (Z 
Rydz - Sł Marszałek Edward 
polskie 2 Sa oprawdy kobiety 

stydliwą tradycję 

zie 3 
2 więc 

kis ają niew: 
ustoryczną! 

Kończyn й ny wycieczk 
licami „mi ycieczkę. Drepcąc u- 

astą emerytów* trudno dziś 

terenie dowództwa 
ny pomnik ku czci A ci tych e E 
Z 3 Е o inęli w walkach o niepodległośćć mai niała rzeźba Reicherówny. | 

Zestawienie tych dwóch pomni ków rycerstwa może nie jest całkiem Przypadkowe. Miasto nie umie ‹ . się zorganizować handlowo, komunika- 
cyjnie ani kulturalnie. Uroczyście od srażając „Ukraiń > : 

ażając ,, aincom“ na akade- 
miach nie 

, 
umie skutecznie i ambitn: * * 

= re Z nimi ryw 
ć 

czarnie, żądając wyższego poziomu 
&га objazdowego, Ale ky a 
a ž ans „wita entuzjasty-z- gejach. jakiś swoisty styl w tych re 

: Po jednej stronie stara zamkowa 
kaplica z bezcennymi zabytkami szta 

ki woła o restaurację. Po drugiej — 
siedziba pułku domaga się uzbro jenia 
na nową wojnę, którą tu czuć real 
Liej może, niż w innych dzielnicach 
Polski. Po jednej i drugiej stronie ko 
biety wsławiają zabytkami wa: а- 
cych. Obie strony wołają o suba en- 

cje. Co przeważy szalę? Jak się wypo 
wie wola miasta i rządu? Czy pójdzie 
za utwierdzeniem ognisk knłturalno- 
muzealnych, czy umacniać będzie 
punkt strategiczny, sposobić broń, po 
wołując się na tradycje Brzeżan — 
nuasta rycerskiego. Oto nierozwiąza 

| na dotąd zagadka najbliższej przy- 
szłości, tym aktualniejsza, że rodzin 
ne miasto II Marszałka Polski nabra 
ło ostatnio znacznego rozgłosu. 

  

  

Dowiadujemy się, iż problem ten 
*yWy w roku ubiegłym został już roz 
wiązany. Oto za dowództwa pułkow 
ruka Obertyńskiego — wojsko doko 
nało restauracji kaplicy  Sieniaws- 
kich, likwidując tym samym konflikt 
między potrzebami kulturalnymi i   ralizować, stwarzając choć 

a rw: ! rzając choć 'emniej dobre od ukraińskich mle 
obronnymi. 

Janina Zienowiezówna. 

„dowców”. : 
© Teza obrony o prowokaforstwie i o 

  

ne, szukało sprawców zamachów na mie- 
szkanie prof. Górskiego, posła Rubinsziej- 
na i innych. 1 ою gdy wybucha puszka 
w Stronnictwie Narodowym przy ulicy 

Mostowej 1 obecni tam członkowie tego 

stronniciwa zacierają starannie ślady wy- 
buchu, starają się usunąć dowody. 

APL. ŁUCZYWKÓWNA z dużą znajo- 

mością psychołogii kobiefy mówiła o po- 

budkach, którymi się kierowała oskarżona 

Świechowska. Działała ona pod przymu- 

sem moralnym Olszewskiej. Dobrze skon- 

struowane przemówienie apl. Łuczywków- 

ny zawierało ciekawe momenty. 

ADW. ENGEL podkreślił m. ir. że 

proces ten jest procesem ułamkowym. Na 

ławie oskarżonych nie ma głównych wino- 

wajców Olszewskich. Adw. Engel wypo- 

wiada przypuszczenie, że Olszewscy kie- 

rowali się jakimiś sobie tylko znanymi po 
budkami, w każdym razie nie fymi, o któ- 
rych tak pięknie i uwodzicielsko mówiła 

pani Alicja młodym narodowcom. 

PRZEMÓWIENIE APL. DRA KODZIA. 

APL. DR KODŹ, obrońca Naborow- 

skiego i Ostanówki, mówi już niedwuznacz 

nie, że Olszewska była prowokatorką. Ko- 
muś zależało na skompromiłowaniu Stron- 
nictwa Narodowego. Narzędziem była Ol- 
szewska, która podstępem wciągała do 
akcji pełardowej młodych, ideowych na- 

todowców. Apl. dr Kodziowi dziwnym się 
wydaje to, że Olszewski Waldemar zdołał 

uzyskać pozwolenie na wyjazd za granicę 

wtedy, gdy miał przed sobą sprawę kar- 

ną. Olszewskiemu pozwolono wyjechać. 

Dlaczego ! 

Przemówienie apl. dr Kodzia przyjęte 

zosłało przez publiczność, zgromadzoną 

w sali, z dużym zdziwieniem, ponieważ, 

jak dotychczas Oiszewski-narodowiec był 

uważany za ideowego działacza „narodo- 

wego”. Obecnie zaś, jak widać, Stronnici- 
wo Narodowe starając się za wszelką cenę 
oczyścić sieble z zarzutu jakiejkolwiek 

łączności z inicjatorami zamachów peiar- 

dowych, poświęca swego „bojowca”, ska 

zanego już raz za akcję pefardową „naro- 

naiwnych ofiarach tej podstępnej roboły 

wada wiegojącej wpływom Świechow 
oraz znanych z awantur antysemic- 

kich Drawnela, Nakórowikiwijo S od 
ki, była wysłuchana z dużym zaintereso- 
waniem i przez niektórych została okre- 
šlona popularnym dziś powiedzonkiem 
„sławaniem na rzęsach”, jako szczyt wy- 
siłku cbrony, (w). 

POKOJE 
TANIE. CZYSTE i CICHE 

w HOTELU ROYAL 

Warszawa Chmielna 33 

„ czytelników „Kurjera Wileńsk,* 
SR 15% rabatu 
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MARZEC | Dziś Gabriela i Cyryla 

| Jutro Józefa Obl. NMP. 

18 | 
| Wschód słońca — g. 5 m. 20 

| Piątek "4 Zachód słońca —g. 5 m, 24 | ER   

Sposirzeżenia Zakładu Meleorologi USB 
w Wilnie z dnia 17.111. 1938 r. 

Ciśnienie 752 
Temperatura średnia -- 6 
Temperatura najwyższa -|- 8 

Temperatura najniższa -- 4 

Opad 2,8 
Wiatr: zachodni 
Tendencja barom.: spadek, nasł. silny 

wzrost 

NOWOGRÓDZKA 
— Wzorownia handlowa izby Rzem. 

Izba Rzemieślnicza w Nowogródku komu- 
nikuje, że do ułatwienia kontaktu rzemio- 
sła z odbiorcami, uruchomiła specjalna 
wzorownię handlową. 

W dobrze zrozumiałym interesie włas- 

nym, rzemieślnicy pragnący uzyskać no- 
wych klientów, a tym samym poprawić 
swój byt, winni przesłać do wzorowni ory- 
ginalne wzory swoich wyrobów. 

Wzorownia spełni zadanie jedynie 
wówczas, jeżeli tutejsze rzemiosło zare- 

prezentuje swoje wyroby w jak najszer- 
szym zakresie, zainteresowanym instytu- 
cjam i sferom handlowym. 

Instrukcje oraz formalne zgłoszenie 
wyrobów do wzorowni, jako też wszełkie 
informacje, mogą zainteresowani rzemieśl- 
nicy otrzymać w sekrefariałach swoich or- 
ganizacyj lub bezpośrednio w Biurze Or- 
ganizacyjno-Handlowym lzby, które admi | 
nistruje wzorownią. 

LIDZKA 
— Zebranie OZN w  Ejszyszkach 

W dniu 13 bm. odbyło się w świef!icy ZS 
w Ejszyszkach zebranie oddziału OZN w 
Ejszyszkach pod przewodnictwem Serbeje 
Antoniego. Zebranie miaio charakter go- 
spodarczy, Na zebraniu wygłoszono re- 
feraty: 

1) „O uprawach wiosennych w rol- 

nichwie“ 
2) „O hodowli i zakładaniu sadów”, 
Na zebraniu było około 50 osób. 
— Nowy podprokurator w Lidzie, Pod 

prokurałorem XV rejonu w Lidzie — mia- 
nowany został p. Kryczyński z Wilna, któ- 
ry już objął urzędowanie. 

Stanowisko ło zostało opróżnione po 

zmarłym podprokuratorze Michale Pigu- 

lewskim. 
— Konkurs zdrowego dziecka w Lidzie. 

Zw. Pracy Ob. Kobiet organizuje w dniu 27 

mzrca o godz. 12 w prowadzonej przez Z. P. 

O. K. Stacji Opieki nad Matką i Dzieckiem 

konkurs zdrowego dziecka. 
: W konkursie mogą wziąć udział dzieci od 

niemowlęctwa do lat 2 
Najzdrowsze, najlepiej chowane dzieci 

otrzymają piękne i praktyczne nagrody. 
— PROCES DZIAŁACZY LITEWSKICH. 

Przed Sądem Okręgowym w Lidzie roz- 
patrywana była sprawa Michała Czagli 
i Petruneli-Biruto Szyczkowskiej, -oskarżo 
nych o działalność antypaństwową prowa 
dzoną na terenie pow. lidzkiego. 

Na wniosek podprokuratora Kryczyń- 

EDTA 

Posiedzenie Wydziału Wojewódzkiego 
14 bm. w Urzędzie Wojewódzkim pod 

przewodnictwem wojewody L, Bociańskie- 
go odbyło się posiedzenie Wileńskiego 

Wydziału Wojewódzkiego. 
Na posiedzeniu ym załatwiono m. in. 

sprawy następujące: zatwierdzono budżet 

dodatkowy na rok 1937138, uchwały finan 
sowe w sprawach: 1) opłat za leczenie w 

szpiłału, 2) zwiększenie etału łóżek, 3) 
specjalnych opłał drogowych, 4) udziele- 
nia gwarancji dla spółdz. „Rolnik“ į pre- 
liminarz budżetowy na r. 1938/39 w sumie 
ogólnej zł 450.461, Brasławskiego Powiat. 

Zw. Samorządowego: 

Zaiwierdzono: budżet dodatkowy na 

r 1937/38, uchwały finansowe w spra- 

wach: 1) opłat za urzędowe badanie zwie 
rząt rzeźnych i mięsa, 2) specjalnych opłał 

drogowych, 3) zaciągnięcia pożyczki w 

PZUW na zakupienie autopogołowia i pre 

liminarz budżetowy na r. 1938/39 w sumie 

ogólnej zł 371290, Święciańskiego Pow. 

Zw. Samorządowego. 

Żatwierdzóno podwyżkę: 1) podatku 

gruntowego na rzecz Oszmiańskiego Pow. 

Zw. Samorządowego i 2) podatku wyrów 

nawczego na rzecz gminy Postawy. 

Zatwierdzono stałuty etatów słanowisk 

służbowych w gminach wiejskich powia- 

tów brasławskiegor dziśnieńskiego, moło- 

deczańskiego, oszmiańskiego, postawskie 

go, święciańskiego i wilejskiego, 

Ponadto rozpatrzono odwołania po- 

datkowe oraz uchwałę Rady Powistowej 

w Wilnie o przysiąpienie Wileńsko-Troc- 

kiego Pow. Zw. Samorządowego do Po- 

wiatowej Spółdzielni Rolniczo-Handlowej 

w Wilnie.   

Uchwałę Rady Powiatowej w sprawie 
udzielenia subsydium 10 tysięcy zł., mają 
cej powstać czwartej z rzędu Spółdzielni 
Rolniczo-Handlowej w Wilnie konkurencyj 
nej w stosunku do już istniejących uchylo 
no. 

Przeciwko *tej uchwale -jak nam wiado 
mo na Radzie Powiatowej złożyli votum 
separatum gen. Żeligowski i 6 członków 
Rady. 

Na prezesa tej nowej spółdzielni jest 
upatrzony p. Taurogiński. 

Cała pikanteria sytuacji polega na tym, 
że wydział pow. wil-frockiego jest już 
udziałowcem Centr. Spółdz. Roln.-Handlo 
wej w Wilnie i gdyby nie rozsądna uchwa 
ła wydziałn wojewódzkiego byłby _„za- 
awansował się” nie potrzebnie w imprezę 
konkurencyjną w stosunku do samego sie 
bie. 
  

Najkorzystniej i najtaniej kupujemy 
w frmie c rześcijańskiej 

„Bławat Poznański" 
Lida —Rynek 

Ceny stałe Staranna obsługa 
  

Pogrreb podprokuzatora 
X. Pigulewskiego 

W dniu 15 bm. odbyła się eksportacja 
zwłok podprokuratora M.chała Pigulew- 
skiego ze szpitala państwowego w Lidzie 
na cmenłarz parafialny. W eksportacji 
wzięła udział rodzina zmarłego, sędzio- 
wie, prokuratorzy, adwokaci oraz liczni 
przedstawiciele społeczeństwa.   

skiego sprawa została przekazana do roze 

poznania w składzie 3 sędziów, w zamian 
dolychczasowego składu w jednej osobie. 

Oskarżeni odpowiadają z wolnej sto- 
py. Obronę wnosi adw. Jasiński z Wilna. 

*— ARESZT ZA NIEDOZWOLONY ZA- 
BIEG. Na ławie oskarżonych sądu okręgo- 
wego w Lidzie zasiedli Jadwiga Oborska 

(Zamkowa 15) „specjalistka“ od niedozwolo 

uych zabiegów ginekologicznych i jej pac 

jentka Władysława Żołudziówna. 

Sąd skazał W. Żołudziównę na 2 miesłą 

, ce aresztu — J. Oborską uniewinnił. 

BARANOWICKA 
— Pomoc zimowa bezrobotnym w lutym 

b r. objęła 507 rodzin na terenie m. Rarano 

wicz, którym wydano ziemniaków na 585 71 

30 gr. kawy na 107 zł, mąki żytaej na 

1.209 zł. 44 gr., kaszy jęczmiennej na 235 zł. 

96 gr., słoniny na 527 zł. 05 gr., tłuszczu 

roślinnego na 333 zł. 75 gr. i drzewa na 2.059 

ul. 75 gr. Wogóle wydano deputatów w iu 

tym b. r. 5.651 zł. 

— Restauracja Dancing „Ustronie* w Ba 

ranowiczach jest wytwórnią humoru i bez- 

troskiej zabawy. Od dnia 1 marca, nie B- 

cząc się z kosztami, zaangażowano Rewje 

artystycznych występów. 

Światowej sławy taneczno akrobatyczny 

Pvet Konstanti, wprowadza w zachwyt re- 

w=lacyjnymi tańcami. Następnie dystynkcją 

i werwą Helena Podhalańska dodaje humo- 

ru najwybredniejszym gościom, a Nina e 

ri popisuje się ekscentryczno nowoczesnymi 

tańcami. 

Codziennie od godz. 21 przygrywa do 

dancingu kwintet muzyczny jazzowy. 

Na bogaty ten program zapraszam Sza- 

nownych gości Kowalski. 

AAAAAASAAAAAAAAAAAAAAAAAAŠAAAAAMAAA
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iKino „APOLLO“ 
į w Baranowiczach 

Ё 

wyświella przebojowy film produkcji 

wiedeńskiej p. t. 

Ubóstwiana 
W roli głównej MARTHĄ EGGERTH 

FFTYYYYYYYYYYYYYYYYYY
TYYYYTYVYSYYYTYTYVYYY

Y 

OSZMIAŃSKA 
— Gm. oszmiańska zamiast polańskiej. 

Rada gminy Polany, pow. oszmiańskiego, 

na posiedzeniu w dniu 15 bm. powzięła 

uchwałę w sprawie zmiany nazwy gminy 

polańskiej na oszmiańską. Siedziba zarzą- 

du gminy mieści się w Oszmianie. 

WIL.-TROCKA 
— Podziękowanie. P. Helenie Romer- 

Ochenkowskiej składam tą drogą serdecz- 

ne podziękowanie za ofiarowane książki 

i obrazki dla dzieci szkolnych w Skorbu- 

cianach. Jan Hopko, nauczyciel. 

BRASLAWSKA - 
— 3 rejony turystyczne. W związku 

z coraz bardziej wzmagającym się ruchem 

turystyczno-letniskowym w pow. brasław- 
skim, na ostatnim posiedzeniu powiatowej 

komisji turystyczno-letniskowej postano- 
wiono podzielić powiał brasławski na trzy 
rejony turystyczne, a mianowicie: dry- 
świacki, brasławski i przebrodzko-miorski, 

przy czym każdy rejon obejmuje pewien 
kompleks malowniczych jezior  Brasław- 
szczyzny, Rejony te będą posiadały włas- 
ne punkty informacyjne i przewodników 
turystycznych. 

Budowa nowego kościoła 
w pow. brasławskim 
Jody, siedziba gminy tejże nazwy, od 

dziesiątków lat pozbawione były kościoła 
katolickiego i liczna ludność katolicka 
dziesiątków lat pozbawiona były kościoła 

Borodzieniczach. 
Ostatnio zorganizowany zosłał w Jo- 

dach Komitet Budowy Kościoła, który przy 

stąpił już do budowy świątyni. 
Należy zaznaczyć, że w Jodach istniał 

w swoim czasie kościół katolicki, zamie- 
niony później na cerkiew unicką, z kolei 
skonfiskowaną przez rząd rosyjski i zamie- 
nioną na cerkiew prawosławną, o którą 
dłuższy czas po uzyskaniu niepodległości 

ubiegali się katolicy. Obecnie z rewindy- 
kacji tei cerkwi zrezygnowali i postanowili 

wznieść nową świątynię, ufając, że społe- 

czeństwo katolickie całej Wileńszczyzny 
przyjdzie im z pomocą. 

Na co cboruja na Wilństezyź sia 
Inspektor lekarski sporządził wykaz 

zachorowań i zgonów na choroby zakaźne 
i inne występujące nagminnie w woje- 
wódziwie wileńskim w czasie od 6 do 
12iBm._ : 

Zanotowano 79 wypadków odry, 67 
jaglicy, 22 (w tym 5 zgonów) guźlicy, 
18 duru plamistego, 12 krztuśca, 8 duru 
brzusznego, 8 nagm. zapalenia opon 
mózg.-tdzeniowych, 7 błonicy, 6 płonicy, 
6 (w tym 2 zgony) róży, 3 świńki, 2 zaka= 

żenia połogowego, 1 ospówki, 1 grypy 
1 nagm. zapalenia przyusznego. 
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© właściwy stosunek do zagadmiemia litewskiego 
Żołnierska śmierć z ręki strażni- 

ków litewskich strzelca KOP-u ś. p. 
Serafima wywołała wstrząsające wra 
tenie w całej Polsce. W najodleglej- 
szych zakątkach Rzeczypospolitej 
przypominano sobit, że na naszej 
północnej granicy istnieje pań- 
stwo, które nie tylko  prowa- 
Gzi politykę nam wrogą, lecz uparcie 
głosi jakiś stan półwojenny; odmawia 
dopuszczenia normalnego obrotu gra- 
nicznego, prowokuje krwawe incy- 
denty. Cała Polska jest zgodna, że da- 
lej tego rodzaju stosunków tolerować 
rie możemy, że obowiązkiem rządu 
jest zająć wobec tego rodzaju sąsiada 
zdecydowane i pełne poczucia włas- 
rej siły stanowisko. 

Tragiczne wypadki na granicy roz 
bndziły jednocześnie w społeczeńst- 
wie zainteresowanie zasadniczym kie 
runkiem naszej polityki litewskiej, 
Uważamy, że od lat kilku ta polityka 
ma błędne nastawienie. Jest to nasta- 
wienie przede wszystkim na problem 
mniejszości litewskiej jako problem 
wewnętrzny państwa polskiego, wów- 
czas gdy sprawa litewska jest przede 
wszystkim problemem polityki zagra 
nicznej. 

Od dwóch lat jest z dużym uporem 
aktywizowana działalność policyjna 
na odcinku spraw mniejszości litew- 
skiej. Jest to błąd. Mniejszość litew- 
ska nie stanowi żadnej istotnej siły. 
Ludzie, którzy kulturalnej akcji litew 
skiej boją się, są ludźmi małej wiary, 
ludźmi nierozumiejącymi całego na- 
pięcia polskich uczuć patriotycz- 
nych, które żywi ludność Wilna i zie- 
mi wileńskiej. Nasza polskość tutej- 
sza ma za sobą tradycje wieków, tra- 
fycje upartych walk i wielkich wzlo- 
tów woli i ducha. Gdyby ilość lud-   

mości litewskiej, która obecnie w Wil- 
nie wynosi mniej, niż jeden procent, 
wzrasta podwójnie, czy potrójnie, czy 
nawet pięciokrotnie, byłoby to dla 
polskiego charakteru naszego miasta 
bez znaczenia. Wysuwanie na pierw- 
szy plan sprawy aktywności mniejszo 
ści litewskiej prowadzi tylko do za- 
ciemniania szeregu innych znacznie 
bardziej istotnych niebezpieczeństw. 

Lecz polityka restrykcyjna wobec 
mniejszości litewskiej, jak i wszelkie 
go rodzaju wiece w tej sprawie zwo- 
ływane swego czasu w Wilnie, stano- 
wiły błąd i z innego jeszcze względu. 
Odwracały one uwagę od tego, co w 
w tym zagadnieniu litewskim stanowi 
istotę rzeczy. Istotą rzeczy są zadania, 
które państwo polskie ma do spełnie- 
nia na wschodnich rubieżach dawnej 
izeczypospolitej. 

Państwo polskie bowiem nie jest 
— jak się niektórym ludziom dotych- 
czas wydaje — tylko tworem prze- 
ksreślonego już zresztą traktatu wer- 
salskiego. Mamy za sobą tysiącletnią 
kistorię, jesteśmy dziedzicami wysił- 
ku walk i trudów licznych pokoleń. 
Posiadanie takiego spadku dziejowe- 
go jest udziałem każdego wielkiego 
narodu, określa w dużym stopniu je- 
go politykę przyczynia się do wyt- 

worzenia poczucia własnej misji hi- 
storycznej. 

Cała praca Józefa Piłsudskiego by 
ła ciągłym stwierdzaniem zasady, że 
Faūstwo Polskie jest dziedzicem da- 
wnej wielkiej Rzeczypospolitej, a 
więc nie tylko państwowości Polski 
przedjagiellońskiej, lecz również pań 
stwowości dawnego W. Ks. Litewskie 
go. Konsekwencją tego stwierdzenia 
musi być dążenie Polski do zdobycia 

obsza- wpływów decydujących na   

ruch pomiędzy Bałtykiem a Morzem 
Czarnym. Świadomość ta stala się 
źródłem kształtowania się 
mocarstwowych, staje się coraz bar- 
dziej jednym z elementów naszej idei 
narodowej. ` 

Polityka Republiki Litewskiej jest 
jednym z czynników stale usiłują- 
ć;ch pomniejszyć tę rolę Polski. Cią- 
głe sprzymierzanie się z siłami wro- 
gimi Państwu Polskiemu, prześlado- 
wanie ludności polskiej, wytwarza- 
ni: na granicy stanu nawpółwojznne- 
go, którego przejawem jest ostatni 
krwawy incydent, stanowią postępo- 

wanie, które w pewnej chwili musi 
doprowadzić do kresu cierpliwości. 
W tym problemie ułożenia naszych 
siosunków z Litwą, problemie uzgod- 
nienia z nią naszych postulatów, 
względnie w razie konieczności na- 

rzucenia jej poszanowania tych postu 
latów tkwi istota zagadnienia naszej 
polityki litewskiej. 

Nie znaczy to żebyśmy chcieli wy- 
słępować przeciwko narodowi litew- 
skiemu lub jego niepodległości państ 
wowej. Odwrotnie dla litewskiej pra- 
cy kulturalnej, dla- litewskiego języka 
musimy żywić pełny szacunek, jako. 
dla elementów naszej własnej historiii_ 
Podziw szczery muszą wzbudzić w każ 
Gym, kto podróżuje po Litwie, zdol- 
OEEPERKUNCZECKA 

ideałów | 

  

ności do konstruktywnej pracy gos- 
podarczej, które wykazało młode spo 
łeczeństwo litewskie. Sądzimy, że nie 
ma w Polsce nikogo, kto by chciał zli 
kwidowania lub ograniczenia niepod- 
ległości litewskiej. Odwrotnie jesteś- 
my zainteresowani w tym, aby na pół 
nocny - zachód od Wilna nie działała 
żadna inna racja stanu oprócz racji 
stanu narodu litewskiego. Lecz nie 
możemy absolutnie tolerować, zby te- 
ren, którego ośrodkiem jest Kowno, 

.stał by się bazą wypadową sił wro- 
gich Państwu Polskiemu. 

Reakcja na ostatnią prowokację 
litewską musi być zdecydowana i mo 
cna. Mamy jednak pewne obawy, że 
może ona pójść znowu o linii ja- 
kichś nowych zarządzeń przeciwko 
własnej mniejszości litewskiej. Była 
by to polityka słabości, polityka nie- 
godna naszych aspiracyj mocarstwo- 
wych, niegodna wielkich tradycyj, 
które Państwo Polskie na tych zie- 
miach winno reprezentować. Ta u- 
prawiana od dwóch lat polityka sła- 
bości musi się skończyć. Musi przyjść 
polityka zdecydowania i siły. Z torów 
wewnętrzno-politycznych problem li- 
tewski musi się przesunąć na tory ze- 
wnętrzno-polityczne. 

Czy wysunięcie 
głoszeniem 

tego postulatu 
jest natychmiastowego 

Każdy kto jest syty, każdy kto zarabia 

pamiętać powinien o ciężkiej 
doli bezrobotnych 

Konto P. K. O. 70.200 Pomoc Zimowa 

  

  

rozpoczęcia kroków wojennych? Są- 
dzimy, że klucz do rozwiązania sytu- 
acji jest w Kownie. Wojny nie chce- 
my a to z wielu względów. Przede 
wszystkim dlatego że jesteśmy nie tyl 
ko Polakami, lecz również Europejczy 
kami, że mamy poczucie odpowie- 
dzialności za losy nie tylko własne, 

lecz całej cywilizacji zachodniej, z 
którą jest związana zarówno Polska 
jak i Litwa. Iskra rzucona w jednym 
miejscu może łatwo rozniecić pło- 
naień, który nie wiadomo, gdzie się za 
trzyma. Po wtóre — szczerze to przy 

znać musimy — że działają tu rów- 

nież względy sentymentu. Wiemy, jak 
ciężko przychodziła Wielkiemu МАр 
szałkowi decyzja walki z Litwinańńi, 
z jakim trudem na tę walkę decydo- 
wał się gen. Żeligowski. Wiemy, że 
w 1920 roku Marsz. Piłsudski mógł 
zająć Kowno, a jednak tego nie uczy- 
nił, nie chciał bowiem niszczyć tych 
zaczątków twórczej pracy, które tam 
tkwiły. Po trzecie ze względu na przy 

szłość, na możliwość współdziałania 
naszych dzieci i wnuków nie chcieli- 
byśmy, aby pomiędzy nami a państ- 
wem litewskim była krew . 

A jednak jeżeli polityka Kowna 
nie ulegnie zmianom, jeżeli nadał bę- 
dzie polityką prowokacyj, prędzej 
czy później żelazne prawa walki bę- 
dą musiały zacząć działać. Chcielibyś 
my. żeby w Kownie zbudziło się wre- 
szcie poczucie odpowiedzialności za 
losy własnego kraju i losy całej Nad- 
Llałtyki. Chcielibyśmy również aby 
władze nasze właściwiej zrozumia- 
ły, na czym polega istota problemu li- 
tewskiego, i aby dotychczasowa poli- 
tyka szkodliwych i błędnych posu- 
rięć administracyjnych znalazła na 
koniec swój kres. St. Sw. 
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Główne wygrane 
Stała dzienna wygrana 5.000 

zł, padła na nr. 132497 

" 50.000 zł. 39181 
+ 15.000 zł.: 56747 
10.000 zł.: 86750 114319 

_ 5.000 zł.: 8337 24753 81612 
94778 

. 2.000 zł.: 68169 77374 
"1.000 zł.: 22359 50788 83702 

87271 103948 105611 116676 
500 zł.: 3685 8840 38890 49996 

66416 70084 72974 87722 93256 
104183 113936 117175 122227 
128983 130534 132849 136697 
146136 

“Ро 250 zł: 965 1484 3234 3902 
D960 9551 15886 18658 — 20553 
27472 33968 39560 40975 42597 
43770 45221 45555 53010 55435 
59993 68212 69830 76766 83450 
100202 103337 105577 — 115001 
124877 128228 130953 138977 
143733 145358 145524 147308 
150455 159397 159754 
“ 

-Wygrane po 125 zi. 
163 863 11002 401 964 2231 314 

8147 315 462 966 4192 303 488 50 
696 5397 437 12 720 826 940 6159 
431 746 971 7072 120 387 541 606 
45 746 95 874 8299 321 478 38 714 
9002 8 655 10192 520 882 11027 
688 789 964 12197 392 693 13785 
14037 215 86 305 77 428 99 528 
821 55 15287 27 78 324 90 698 804 
89 16006 161 265 393 649 17443 
606 63 18108 86 387 383 998 19462 
740 79 71 29888 471 552 635 79 
976 21057 390 611 610 877 22226 
896 23095 570 695 706 77 971 
24083 331 25024 291 478 97 26648 
54 708 905 68 27003 18 347 641 
28087 252 360 991 29224 34 586 
945 30083 202 564 8927 31520 654 
795 32006 365 559, 
6 38133 47 98 743 34989 35258 540 
86342 715 960 37612 38023 911 39277 
388 98 434 766 936 40126 224 96 417 
707 41442 283 779 42249 6 429 
43084 188 463 748 62 44318 555 59 
B7 45120 46156 276 311 507 954 92 
41147 78 48033 124 683 789 954 
49015 46 223 37 487 567 50080 107 
86 571 730 902 51065 52122 421 557 
53187 516 684 54046 814 55656 56074 
B78 57065 626 791 891 58058 279 
874 59734 824 60401 686 877 900 31 
61198 214 28 321 746 801 62003 224 
808 430 897 63066 238 357 598 706 
64502 
+ 65063 314 81 411 622 75 66095 107 
9 78-715 847 965 67251 99 68804 
907 69276 792 827 87 70044 191 210 
376 86 419 706 71274 491 676 72135 
690 895 929 73005 110 587 762 860 
74003 366 888 75071 309 581 680 
[76015 99 194 544 660 77510 16 809 
18103 299 327 79190 211 71 344 50 
81 71 561 681 910 80153 237 355 
81259 61 493 82067 145 68 96 877 
901 59 69 83079 125 211 385 912 
84140 204 94 554 691 85508 86124 
221 464 660 766 960 87 401 744-924 
87 88345 803 91 89217 335 81 589 
945 90010 607 91095 442 92105 222 
405 42 783 93185 95 79 680 86 767 
94163 534 675 885 95142 330 906 61 
96197 428 53 671 

97184 539 67 716 43 98374 457 642 
26 815 24 100059 106 25 532 62 72 
108 759.904 101029 96 100 205 324 

Tabela ioterii 
klasy 41 Loterii Państw. 

553 969 126 82 840 10334 332 57 9 
49 550 871 984 104170 439 678 69 
853 105359 458 897 938 10317 612 
107212 70 932 108269 315 418 717 
109129 212 574 809 110150 876 
111088 359 81 686 700 10 924 112296 
417 113004 130 400 114468 115364 
620 116346 66 553 118125 435 77 543 
119812 664 766 867 120202 324 618 
121249 491 567 87 967 122521 42 
639 873 123239 331 50 420 553 124175 
435 814 125162 855 120017 429 641 
800 127244 469 41 738 828 930 98 
128148 806 950, 
129113 96 355 559 71 917 130314 

81 800 21 131518 890 133381 460 
650 74 836 59 134324 432 774 
135158 136005 269 399 783 61 974 
89 137468 885 138535 624 171 
189462 898 140124 255 542 74 
141221 775 816 81 142324 734 837 
143471 144002 666 146111 84 98 
188 967 147036 227 350 591 623 
148038 233 921 52 149142 585 694 
150081 305 39 664 924 151126 881 
985 96 152164 554 891 992 153377 
562 154205 335 523 155480 156049 
e. 609 751 157679 158528 159483 

Wygrane po 62,50 zł. 

707 1177 41 382 36 461 526 56 
649 846 982 87 2045 80 139 52 324 
414 577 608 64 793 802 941 83 94 
43024 61 260 396 505 637 722 876 
4013 111 216 519 731 811 939 5081 
440 949 6085 530 754 57 979 8087 
128 405 14 606 774 47 860 9023. 
202 634 968 10509 742 54 814 958 
11067 135 553 722 923 90 87 
12003 445 39 48 66 980 14002 

15161 834 16126 19 332 17091 294 
568.624 999 18007 21 39 113 253 
603 28 47 932 19117 77 67 78 209 
352 437 506 87 619 756 995 20009 
34 74 550 98 21751 821 79 961 
22054 582 705 23008 494 689 
24026 348 665 815 906 25257 655 
808 49 27451 80 555 834 94 937 
28498 542 627 29009 10 661 844 
30704 825 31032 75 210 350.500 
712 90 32056 92 382 427 526 794 

33208 41 450 710 56 833 34152 228 
365 544 781 80 835 35023 61 762 88 
36102 233 67 776 890 903 87061 167 
280 312 53 59 725 965 38523 781 86 
39047 164 300 524 611 793 056 95 
40188 217 367 464 516 80 769 41163 
388 473 649 42159 230 80 369 92 511 
68 940 43170 85 536 773 825 920 55 
44328 424 505 642 806 40 990 45060 
669 46730 930 47479 48240 323 510 
34 46 04 867 49105 21 238 365 680 
850 50063 317 21 51177 897 950 
52026 254 402 44 544 605 764 -75 
907 47 98 58170 91 277 722 54021 
35 719 21 930 55157 760 56220 447 
600 795 57108 266 478 721 48 810 44 
58042 97 566 789 814 40 59166 512 
789 925 46 60007 155 260 317 94 470 
582 789 61232 472 752 62054 84 332 
636 915 44 63101 327 45 50 83 64026 
105 419 845 68 

65054 607 85 710 970 66277 451 
682 88 870 93 67235 456 609 68074 
168 70 491 604 28 70 724 971 88, 
69140 292 588 674 70008 70 247 79 
382 71111 432 741 836 948 50 57 64 
72199 253 305 31 80 531 886 73080 
281 394 536 74050 152 309 70 618 
710 824 75260 652 889 76155 829 
77073 140 211 18 62 94 586 618 953 
78109 235 524 68 82 678 "778 882 
79064 80 277 303 431 48 670 80121 
65 583 81128 273 74 303 434 8 814 
92 82048 309 598 777-826 68 83105 
498 84056 110 244 59 318 575 796 

185005 130 365 548 76 668 69 707 912 
{ 86056 104 336 487 512 637 74 960 
j 87048 143 261 741 895 915 88187 291 
1482 511 89000 139 243 79 477 627 

    

УО10 620 91230 DY 5350 000 90 691 

810 30 946 92629 811 98 93013 259 
431 518 808 12 58 94011 116 784 
95092 143 457 534 42 900 74 96034 
476 908 70 

97044 239 302 95 401 622 726 53 
98340 2 85 407 50 620 799 99060 178 
418 506 648 908 33 100008 495 588 
842 85 907 101000 164 314 412 650 
973 102206 515 28 52 692 818 103036 
97 560 38 75 772 948 104046 118 271 
568 689 72 810 910 105161 512 96 
897 873 932 106573 613 830 107028 58 
345 410 527 636 783 108076 82 95 
409 870 909 13 109103 428 526 604) 
110019 144 224 68 429 48 111081 611 
60 724 112335 72 445 517 70 113538 
T71 812 114024 207 549 115035 532 82 
868 116875 516 692 117507 829 44 
66 943 118514 693 710 119019 115 
73 232 463 4 554 607 26 873 86 
120258 618 24 58 68 869 82 3 910 
34 121030 165 388 476 592 698 747 
845 908 122084 442 648 128237 412 
529 72 96 644 837 124199 421 574 
691 754 848 953 125022 108 515 692 
996 126086 248 623 127148 279 469 
562 72 615 40 860 128021 3 453 627. 

129063 74 227 992 130095 104 67 
227 69 345 673 64 987 131108 84 
204 429 518 132126 202 90 333 93 
610 835 86 991 133170 477 85 720 
134051 405 797 930 135085 568 83 
675 95 760 136256 361 774 818 961 
187050 146 251 310 138209 605 
700 2 920 139092 96 126 317 34 97 
551 964 140056 167 348 469 509 
637 928 141010 .35 137 418 29 84 
598 142249 318 55 984 143074 176 
79 333 470 518 43 998 144262 361 
478 634 717 145081 438 95 645 81 
782 146104 232 533 746 65 78 
147056 136 68 295 377 90 519 76 
672 979 148040 175 402 92 93 515 
91 730 149058 144 215 456 150047 
478 678 798 151851 152021 237 415 
515 646 827 153233 47 93 811 70 
434 844 94 917 93 154004 71 396 
439 942 44 155191 238 52 62 352 
796 156081 242 841 61 92 97 157020 
407 740 888 958 158414 511 12 96 
159003 220 586 638 834 88 

Il ciągnienie 

Główne wygrane 
tała dzienna wygrana 20.900 na 

79423 
10.000 zł. 72005 134635 
5.000 zł. 24830 110330 
2.000 zł. 10454 46669 51811 72662 

86999 105028 120248 
1.000 zł. 28408 44967 51203 51348 

55595 61150 61379 71488 130932 
132804 

500 z. 1043 6930 14077 11668 

19918 
29458 108956 123168 140681 

250 zł, 3988 — 15378 
18073 15520 20161 35345 41933 40891 
45751 50866 51308 57250 58366 70687 
70472 72399 78911 79122 79329 
101089 109287 113648 122299 128473 
128520 132356 140288 143912 
144284 146867 149308 151557 150781 
152355 154000 

Wygrane po 125 zł. 
375 466 705 918 1713 2256 602 721 

3576 676 4073 323 78 618 39 6650 
1252 313 516 8728 10087 378 12040 
714 94 13281 474 707 14706 15100 
664 16033 17020 352 686 798 18024 
650 20975 21564 752 22129 785 23504 
64 24276 808 28827 29712 852 88 
30776 31404 32166 256 500 731 38868 
34078 225 74 319 36435 967 58 318 
38680 38 41729 43648 44781 45024 
230 947 46431 86 706 45 48029 49083 
347 51079 73 82 98 52646 58350 54482 
56345 691 57123 75 579 58052 186 
408 23 58082 59379 795 830 60090 
293 548 61112 390 821 62239 63746 
64122 65103 66666 726 67775 68110 
70267 71979 72041 992 73222 74024 
91 230 306 23 78609 75317 47 826 
16294 724 11095 460 680 701 78911 
19108 635 794 

80231 82240 83029 506 793 84941   

85141 318 718 86193 570 86193 87250 
439 646 89172 215 23 65 541 90064 
357 91144 284 487 92128 211 933 
94114 96122 97716 99101 297 496 599 

100101 865 911 103179 224 676 
104080 105338 684 703 106904 108730 
87 109274 110239 74 345 111291 366 
909 112348 856 113022 114562 115213 
449 116302 117363 118309 833 119552 
704 90 120172 121427 514 123512 
124943 125313 128407 129043 130134 
80 390 131844 967 132508 41 133765 
134562 185404 186491 137080 996 
138192 707 827 139224 140410 736 
141309 142821 25 143838 — 144908 
146901 147216 148768 149160 964 44 
57 150181 82 151271 557 785 

152812 153393 155242 156022 565 
157718 876 158187 97 554 772 

Wygrane po 62,50 zł 
80 811 49 1047 419 724 3279-4802 

16 88 5539 6186 766 7078 139 735 804 
40 8068 361 71 742 816 10034 282 307 
T14 21 853 95096 93 742 876 11069 
761 12807 14134 449 531 58 16008 
682 813 27 17035 478 403 25 684 
18083 644 35 19490 20132 48 21116 
221 543 914 23758 24635 740 972 
25101 26153 27114 321 68 847 27114 
321 68 847 28068 181 485 847 29209 
610 30775 31868 32365 33881 — 999 
34006 573 923 35078 615 36741 37038 
809 38315 738 39294 779 526. 

40924 41665 43075 44436 503 64 61 
86 866 45075 176 552 91 842 53 987 
46454 5561 626 906 47431 99 783 865 
48368 432 36 86 612 93 49118 447 
528 849 99 50019 51646 93 903 52149 
58107 855 997 54297 363 55417 711 
56927 57699 58863 59382 60111 840 
971 96 61379 86 94 62058 263 502 645 
839 63250 647 64062 63295 451 681 
66349 67 63 772 090 68238 807 69318 
480 828 947 70520 713 898 71015 146 
72 707 809 901 73364 799 74668 716 
998 95032 76537 162 77563 689 701 52 78475 79034 447 685 712 929 80050 
284 587 82391 425 45 57 174 83268 
84372 559 85699 753 86549 727 898 STó84 652 976 88661 867 89323 494 

20308 793 83 91042 339 845 92735 
93144 81 404 14 614 774 917 94272 
378 528 95005 622 96067 97605 98195 
99816 100039 582 674 900 101797 
102304 1 431 700 28 103007 20 301 
4 431 104310 985 105037 720 868 84 
106047 872 492 107424 108234 93 499 
721 109006 696 759 110028 266 338 
44 948 74 111460 112208 869 927 
118041 189 518 667 114357 772 
115550 117799 11849 507 964 118964 
119239 49 84 644 735 727 120248 304 
672 801 121123 253 454 86 574 745 
866 121123 253 454 86 574 745 866 122148 62 568 909 123298 527 693 125365 126395 127511 704 128446 
129119 944 130486 668 181736 907 132461 936 133099 137 522 136061 
213 809 575 857 137074 152 417 138 
715 139797 705 140500 664 141018 
976 142452 663 143231 580 144075 83 
694 145828 146162 147385 148100 50 
192 149215 490 34 762 150807 151197 

152084 337 760 905 153407 1544012 
268 476 82 618 748 818 155572 95 
969 156660 802 157291 541 941 
158914 159005 116 226 49 651 853 

W ciągnienie 

Wygrane po 125 zt. 
57 267 683 1274 348 58 588 651 

2012 TT2 3015 38 69g 4475 5263 574 
763 6029 309 870 7337 719 818 53 8629 908 9423 664 10181 515 901 11947 13933 14148 479 937 72 15449 
16188 856 406 19881 20155 468 999 21096 379 22085 641 23179 95 544 25544 675 26773 27519 644 28024 638 782 29242 86 582 90 880 

30362 495 31539 33442 801 34199,143549 611 978 144070 479 
85557 36672 847 81 37047 426 949 
38417 699 40043 787 855 940 41913 
42588 43505 44125 453 563 47606 998 
48289 95 371 560 50113 76 326 51398 
965 53208 56 70 75 54591 55548 57498 

58230 85 542 50255 467 60269 917 
61501 617 62904 63496 971 64193 403 
158 65131 166787 67018 19 572 69041 
217 441 667 809 

70409 500 8 983 71292 461 932 
72046 73140 210 26 303 612 74051 
274 403 985 

76146 77759 79246 515 80024 235 
81048 224 854 82471 83381 642 84354 
421 637 85299 483 86474 940 53 
9110 984 93597 94322 96026 269 636 
90 97774 926 98750 99122 100115 
10172 561 611 69 916 102372 103619 
204930 105001 275 595 106033 108 
574 730 107111 287 109192 408 980 
110472 7 112188 894 980 113291 490 

114210 456 892 115164 400 74 
116149 268 444 117224 118014 216 
119158 120832 123851 124269 125238 
454 126220 630 941 127670 846 900 
57 128511 129294 621 948 130518 629 
49 131290 704 132181 298 135623 
137173 994 139350 646 ! 

141080 98 367 426 792 142090 327 
687 765 920 143142 501 775 144087 
145252 146444 771 811 79 147094 
148068 103 203 

152423 784 153055 02 528 154268 
528 961 155085 512 758 157008 316 
975 158269 159452 665 985 „ug 

Wygrane po 62,50 zł 2 
6 199 455 749 122181 351 428 73 

837 86 981 2570 663 4336 518 4256 
609 99 829 47 4992 782 5102 5 634 
921 6013 72 114 221 490 517 7005 
129 559 91 803 8021 386 655 57 855 
9105 619 10074 332 661 889 11686 
019 93 13163 85 8 88 91 14128 TT 
15149 474 610 55 164416 533 943 
17371 582 7444 18072 408 19090 
193 642 83 906 73 20096 413 58 792 
807 21050 22150 369 436 643 837 84 
909 23094 435 783 876 24070 537 792 
25532 26091 338 95 582 27266 548 
28433 29843 #я 

30182 335 451 686 838 31594 32187 
324 753 817 33245 615 340059 170 
655 73 35482 37125 88806 572 89078 
282 587 768 40108 491 601 41016 
42159 487 542 655 776 48467 602 
44278 406 48 840 966 45786 46056 
833 484 507 955 47683 833 48077 642 
729 49156 979 50258 762 52162 955 
58704 54922 55820 56279 543 711, 
969 57445 884 58464 59886 88 i 

60225 916 61305 605 788 62284 
63123 936 64001 247 720 65614 20 
783 66469 67666 68293 380 69528 747, 
832 98 70063 71108 653 819 912 72374 
93 485 524 74 641 967 78694 704 846 
74434 993 75192 282 977 76764 17840 
78181 457 79174 305 65 645 907 80761! 
824 82304 504 45 83698 84092 525 
85271 637 771 880 86225 722 936 
87293 363 971 85 88495 817 89 89122 
693 823 ' 

90124 903 91145 468 98 92188 497 
852 918 93194 200 24 776 94449 692 
198 95189 242 303 77 927 96672 818 
63 97246 669 900 98623 92 T7 169 
99048 58 99 730 926 

100507 764 101169 356 778 102432 
53 545 682 103086 233 350 536 650 
758 104308 732 105486 983 106161 
237 107920 108505 995 109101 216 

0 531 111244 402 438 72 110170 47! 
530 793 113207 19 364 67 541 114083 
274 374 926 115198 116326 117406 995 
118017 163 422 78 547 938 119045 
278 810 520 954 120635 727 121276 

121276 518 122933 123116 322 432 
780 124320 688 42 903 125042 167 729 
73 126141 500 18 87 880 127389 473 
'128414 805 917 74 129136 293 639 
783 180545 46 671 834 131280 132060 
170 382 529 654 133064 638 828 
184010 200 328 544 604 777 928 
> 187378 138185 449 729 139385 

141229 476 811 978 142312 473 
146756 

832 56 988 147091 198 428 572 893 
148431 39 576 149076 938 150003 
282 86 698 151055 84 145 273 354 

152592 153033 40 102 846 154074   155863 156502 864 157172 851 —— >   

Lotna rewizja 
w stu spelunkach 
Ubiegłego wieczoru złodzie 

je-przedostali się do wnętrza 
mieszkania p. Chodży-Moka- 
med Wajsowa, popularnego 
właściciela kilku <cukierni w 
Wilnie i skradł trzy drogie 
futra oraz ubrana i Inne rzeczy 
ogólnej wartości blisko 7.000 
zł. 
W związku z tą kradziefą 

wydział śledczy wykazał nie- 
zwykłą sprężystość. W ciągu 
nocy dokonano w Wilnie 100 
rewizyj w podejrzanych spelun 

kach i melinach złodziejskich. 
W wyniku aresztowano kilku 
zawodowych złodziei, co do 
których są przypuszczenia,że | 
brali udział w powyższej kra- 
dzieży. Między innymi zatrzy” - 
mano znanych włamywaczy 
Aleksandra Nalewajko, Nejste- 
tera i innych. 

Podczas rewizji na tereni 

jednej z cegielni w dzłelnicj | 
Snipiskiej policja znalazła na_ 
„zielonej melinie'" bor-maszy 
nę oraz inne narzędzia do wła 
mania. (c). 

Ulotki o treści | 
przestępczej d 

w klaie „Pan“ | 
Onegdaj wieczorem w ki | 

nie „Pan” kilku młodych ludzi 
rozrzuciło ułotki o treści prze* 
stępczej. (c). 

Dokoła zajść 
w Mejsz "ole 

Dochodzenie w sprawie 
zajść w Mejszagole trwa, 

Policja, jak się dowiaduje” 
my aresztowała kupca mejsza* 
golskiego Downarowicza, kt 
ry, jak opowiadają mieszkańcy 
przyczynił się w znacznyi 
stopniu do wybuchu ponie* 
działkowych awantur. 

Jak się dowiadujemy mie“ 
szkańcy Mejszagoły postano“ 
wili wystosować do władz Hisl. 
dziękczynny dla policji za /7 
zwykle poprawne | jednoc/““ 
śnie zdecydowane zachowanie 
się w czasie zajść, które mogły 
łatwo przybrać groźne TOK 
miary. (<). 
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PRACOWNIA 

OBUWIA 
M. DRZEWIŃSKI 

ul. Wileńska 55 
(wejście od PI. Orzeszkowej) 

Przyjmuje obstalunki i reperacjo 
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Sprostowanie urzędowe 
w Sprawie p. Taurogińskiego 

Na podstawie art. 21 Dekretu Prasowe- 
go z 1919 r. (Dziennik Praw Nr 14, poz 
185] proszę o umieszczenie w najbliższym 
numerze Kurjera Wileńskiego, w odpo- 
wiednim miejscu i formie, nasiępującego 
sprostowania: 

Wobec ukazania się w Nr 71 „Kurjera 
Wileńskiego” z dn. 13.111 rb, artykułu pt. 
„P. Taurogiński zmienia skórę. Sensacyjne 
posiedżenie Wydziału Powiatowego Wi- 
leńsko-Trockiego”, — stwierdzam, co na- 
stępuje: 

1. Nieprawą jest, że p. Taurogiński na 
posiedzeniu Wydziału Powiatowego w 
dniu 12.11 rb., któremu przewodniczyłem, 
„Zadeklarowat się jako gorący zwolennik 
upowszechnienia samorządu” uderzając 
czołem „przed gen. Żeligowskim”. 

Natomiasf prawdą jest, że na posie- 
dzeniu tym P. Taurogiński niczego nie 
deklarował wobec P. Gen. Żeligowskiego, 
a posiępowanie jego jako członka Wy- 
działu Powiatowego, nie miało charakte- 
ru „bicia czołem” wobec Niego. 

2. Nieprawdą jest, że na fymże posie- 
dzeniu Wydziału Powiatowego p. gen. Želigowski oferty p. Taurogiūskiego 
„Wrecz nie przyjął i wypowiedział się bar- 
dzo ostro przeciwko próbom parodiowa- nia jego akcji”. 

Natomiast prawdą jest, że ani składa- nie ofert przez P. Taurogińskiego, ani od- 
rzucanie takowych przez P. gen. Želigow- skiego na omówionym posiedzeniu Wy- a pok nie miało miejsca. 

-, deprawdą jest, że p. Taurogiński zaczął „wyręczać MU ių ati rego w_instruowaniu zaangażowanych przez Sminy agronomów w drodze oparcia całej roboty po staremu wyłącznie, albo prawie wyłącznie, na kółkach rolniczych”. 
Natomiast prawdą jest, že 

ski w obecności i na ae ak 
z życzeniem odpowiedniej komisji, w dniu 
25 stycznia rb. wygłosił do z. ch 
agronomów rejonowych (gminnychj prze- 
mówienie, uprzednio z tą komisją uzgod- 
nione, które obiektywnie odźwierciadiało 
Słanowisko Wydziału Powiatowego w spra wie technicznego przeprowadzenia akcji 
Pódniesienia rolnictwa w powiecie wiłeń- sko-trockim, zastępując w tym agronoma 
Powiatowego, który wbrew poleceniu Wy działu Powiatowego, do przemówienia te- Go nie był przygotowany. 

Przewodn. Wydz. Pow. 

St. Trytek 
Starosta Powiałowy | 

L 

— Požegnanie gen. iarnuszkiewicza. 
z 23 bm. o godz. 19 w salach Sło- 

die Rodziny Policyjnej w Brześciu 
" em л = t RA ędzie się uroczyste po- 
AE Czesława Jarnuszkiewicza. 

Banku Polskie 3 ": Be Pzyjechał prezes 
Jęty na dłuższej Budy . ОВ в 
dę poleskį ' przez wojewo- 
kiego. *90_ Wacława Kostka-Biernac- 

Pri 
н ВУа Przybył do Brześcia n. B. z ramienia Ogó ы 

mocy Zimowy, 09 Polskiego Komitetu Po 
Komitetų P B „inspekcję lokalnego 

n-Bugiem. omocy Zimowej w Brześciu 
„Z Brześcia 
jechał do K. 
olesia. 

n-Bugiem prezes Byrka wy- 
obrynia | innych miejscowości 

sma Służba Młodych OZN. W tych 
ki: D woj. poleskiego został > śledził, <'egał Służby Młodych OZN sławie w_ Brześciu Szarzyński Stani- 

terenie a Przed dwoma laty na regu organizacj afskiego należał do sze 
mował wysokie Sean 3 gdzie zaj. 
ganizacyjnej, W herarchii or. "Na terenie Brzes 

„Kurjera Poleskiego:: ego" w Brześci w - o» złożoną aa sokości 200 zł 
p : zł na Komi ołniska w Kielcach, fundow = R 
Pracowników KKO w całej Poeta TR odniesieniem rolnictwa Iną uwagę zwró- ‹ 5 podniesienie Bińskim, Z nicjatywy nel instruktorski zaoWskiego, de ReGS 

1 Podezas ywa wycieczki w. fe- sirację robót, kórych Przeprowadza ilu- 
Opieką Dz; * u R l а 

Jest 170 gospodarstw, ав otoczonych 
owniczych. Za łożono 47 ha w. Zoro: 

Ponad 2000 dzi GA łą Zasadzono 
czym przy wydafnej 

X u Rolnego przeprowadzoną AA) >» 

owocoj 

sze. malizowania 
Racz konkursów Z nagrodami byty е wyniki prac, Konkursy ta sikówi 3 dla dorosłych (260 ucze- Ь a zespołów szkolnych (191 

Niektóre akademickie korporacje, w 
szczególności korporacja „Polesia”, której 
filistrem był zesłany do chbozu odosob- 

nienia w Berezie Kariuskiej b. prezes 
Brainiej Pomocy Młodzieży Akademickiej 
Świerzewski, wszczęły ostatnio energiczną 
akcję w kierunku wyjednania u władz 
przedterminowego zwolnienia go z Bere- 
zy. W ramach tej akcji wczoraj na uniwer- 
sytecie wileńskim proklamowany 

ZOSTAŁ STRAJK PROTESTACYJNY. 
Strajk jednak zakończył się komplet- 

nym niepowodzeniem. Wczoraj bowiem 
zarówno w głównym gmachu uniwersyte- 
fu, jak Ii w klinikach oraz innych zakła- 
dach USB wykłady odbyły stę normalnie 
przy dużej frekwencji słuchaczów. Chcąc 
zmusić studentów do powstrzymania się 
od udziału w wykładach organizatorzy 
przy wszystkich gmachach I zakładach uni 
wersyteckich wystawili początkowo pikie- 
ty. Syfuacja została jednak szybko przez 
władze uniwersyteckie i administracyjne 
opanowana I za wyjątkiem paru drobnych 
incydentów panował przez cały dzień 
spokój. 

WIEC W MENSIE, 
Organizatorzy widząc niepowodzenie 

424AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAS 

Teatr muzyczny „LUTNIA“ 

Dziś o godz. 8.15 wiecz 

DIABELSKI JEŹDZIEC 
Ceny propagandowe Ė 

FVYVVYYYVYVYVYVYTYYYYVYV . 

Prdziekowanie 
Przewielebnym księżom Kucharskiemu, 

Czerniawskiemu, Bobnisow. i Jeleńskiemu, 
p. prof. Januszkiewiczowi, p. Emilii Miłosz, 

personelowi Kliniki Wewn. USB, p. dyr. 
Staniewiczowej, gronu nauczycielskiemu, 
uczennicom i niższym funkcjonariuszom 
Gimn. E. Orzeszkowej, wszystkim przyja- 
cielom, kolegom i znajomym, którzy w tak 
ciężkich chwilach choroby i śmierci matki 
naszej ś. p. Romany Wasilewskiej okazali 
nam tyle pomocy, przyjaźni i współczucia 
tą drogą serdeczne „Bóg zapłać” stl>dają 
DZIECI. 

  

Dziś młodzież oirzynia 
nagrody 

Dziś o godz. 13.30 w sali miejskiej przy 
nl. Ostrobramskiej 5 nastąpi uroczyste roz-   

NIKA 
| nej Nagrody rozda kurator Godeck'. 

uczestników) i dla kobiet (183 uczefn.). W 
dziedzinie siewnej rozprowadzono: 450 
mtr ziarna siewnego owsa, 35 mtr Inu, 
5 mir — buraków pastewnych, 100 mir — 

jęczmienia. Obecnie rozprowadza się b 
znaczne ilości żyta. 

Rozstawiono 6 buhai i 20 buhai-cieląi 

rasy czerwono-polskiej. 
Zorganizowano 2 kola koniroli obėr, 

— w Morocznie i Porzeczu. Dla polepsze 
nia rasy trzody chlewnej rozstawiono 60 
prosiąt rozpłodowych rasy wielkiej białej 
angielskiej. W roku ub. eksportowano 
2500 szt, na ogólną sumę około 500 000 

zł. Owce są masowo hodowane w powie- 
cie. Ostatnio rozstawiono 35 tryków. 

Przy pomocy finansowej Poleskiej Izby 
Rołn. i Wydziału Pow. zorganizowano 
3 nowe spółdzielnie: w Plancie Murowa- 
nej, Morocznie i Pohoście Zarzecznym. 
Ponadło powstaje szereg filii. 

— Wycieczka z zagranicy. Komisja 

Turyst. Polsk. Zw. Kajakowego zapocząt- 
kowała w okresie zimowym akcję propa- 

gandową szlaków wodnych Polski. Akcja 
ta daje już pozytywne wyniki w formie 
wielu zapyłań z Anglii, Belgii, Niemiec 

i innych krajów, Ostatnio Oddział Orbisu 

Brukseli powziął projekt zorganizowa- 
nia zbiorowej wycieczki kajakowców za- 
granicznych, przy czym PZK zwrócił się 

w tej sprawie do Wojewódzkiej Komisji 
Turystycznej i Poleskiego Zw. Pop. Tur. 
w Brześciu z propozycją przyjęcia tej wy- 
cieczki. Należy przypuszczać, że egzo- 
tyczne i wspaniałe szlaki wodne Polesia 
wkrółce już ujrzą gości belgijskich, 

у Dowodem popularności poleskich szła 
ków wodnych może służyć również fakt 
zwracania się z prośbą o informacje do 
Poleskiego Zw. Pop. Tur. licznych kaja. 
kowców indywidualnych z całej Polski. 

— ŻONA - TRUCICIELKA, M-ka chut. 
Młyny, pow. pińskiego Pelagia Szkloda, 
46 lat, usiłowała otruć swego męża Dyoni- 
zego, dając mu w kawie nieznanej tru- 
cizny. Dyonizy, po wypiciu kawy, dosfał 
wymiotów i silnych boleści. Lekarz rejo- 
nowy stwierdził objawy zatrucia. 

Dowiedziawszy się, że mąż nosł się 
z zamiarem złożenia skargi do policji, 
Pelagia usiłowała popełnić samobójstwo 
przez powieszenie się, jednak domownicy 
przeszkodzili jej w tym zamiarze. 

Obecnie policja przeprowadza docho- 
dzenie, przy czym wyjaśniło się, że nie- 
doszła samobójczyni groziła spaleniem   gospodarstwa męża. 

danie nagród strzeleckich młodzieży szkol-. 

  

„KURIER” (4394) 

Fiasco strajku na Uniwersytecie 
akcji strajkowej zwołałi w godzinach po- 
łudniowych wiec do lokalu mensy akade- 
miekiej. Na wiec przybyła stosunkowo nie 
wielka grupa studentów. Dodać należy. że 
wiec był nielegalny, bowiem władze uni- 
wersyteckie nie udzieliły zezwolenia na 
jego odbycie. Na wiecu przemawiało kil- 
ku mówców. 
TAKTYKA WPROWADZENIA 'W BŁĄD. 

Ciekawym przyczynkiem dla charakte- 
rystyki organizatorów strajku (o którym 
wyżej] jest fakt zastosowania przez nich 
taktyki wprowadzania w biąd. Mianowicie 
rozesłane zostały do poszczególnych kor- 
poracyj zaproszenia na zebranie na 16 bm. 

Wybuch 
Wczoraj, jak donosiliśmy na innym 

miejscu, zapadł wyrok w sprawie grupy 
terrorystów endeckich, którzy w ciągu ub. 
roku dokonali 14 zamachów petardowych. | sona przy ul. Wileńskiej Nr 7, 

Po upływie kilku godzin od ogłosze” 
nia wyroku dokonano w Wilnie ponowne- 

KRONIKA 
WILEŃSKA 

— Przewidywany przebieg pogody 
do wiecz. dn, 18 bm.: 

Pogoda o' zachmurzeniu zmiennym 
W województwach wileńskim, nowegródz 
kim i poleskim gdzieniegdzie przelotny 
opad. 

Nieco cieplej, 

  

DYŻURY APIEK: 
Dziś w nocy dyżurują 

apteki: 
Sapożnikowa (Zawalna 41); Rodowicza 

(Ostrobramska 4); S-ów Augusłowskiego 
(Mickiewicza 10); Narbutta (Św. Jańska 
2) i Zaslawskiego (Nowogródzka 89). 

Ponadto stale dyżurują następujące 
apłeki: Paka (Anłokolska 42); Szantyra 
(Legionów 10) i Zajączkowskiego (Witol- 

dowa). Е 

KIEK 

BOTEL 

„ST. GEORGES" 
w WIŁNIE 

Pierwszorzędny — Ceny przystępna 
Telefony w pokojach 

nasiępujące 

| Hotel EUROPEJSKI | 
w WILNIE 

Flerwszorzędny — Ceny przystępne 
Telefony w pokojach. Winda osobowa 

Z AAAA AAA AAAA AAA AAAA AAAA AAA AGA AAAA AA 
Pierwszorzędny 

Hotel „Sokotowski“ od 1, tel. 12-25 į 26-59 inti kojų ( ECS orysięnne om. Е 

PRASOWA. 
— Konfiskata „To i owe — Nowe”. 

Ukazała się jednodniówka litewska pod 
wymownym tytułem „To i owe — Nowe”. 
Na mocy decyzji władz administracyjnych 
jednodn'ź'vka uległa konfiskacie, 

UNTWERSYTECKA 
— luiro rozpoczynają się ferie na USB, 

Dziś, 18 bm., nasłąpi zakończenie wykła- 
dów na USB. Od jutra rozpoczną się ferie 

wielkanocne. Ferie trwać będą 5 tygodni. 

ARADEMICKA 

— zarząd Polsk. Akad. Zw. Zbliż. Mię- 

dzynarodowego „Liga* powiadamia, że 19 

marca o godz. 19 w pom terminie, a 

godz. 19.15 w drugim terminie odbędzie się 

walne zebranie. U SoniRi=, 

— Strajk w fabryce „Yifalif". Wczoraj 

w fabryce „Vifalit” przy uł. W. Pohulanka 

wybuchł strajk. Zastrajkował cały perso- 

nel: 11 mężczyzn i 4 kobiety. Robotnicy 
AŠ o 

Rh po Ra się. Skutkiem 

znacznego nasilenia sprzedaży włókna 

Inianego w pierwszej połowie sezonu kam 

panii andlowej zapasy Inu coraz bardziej 
się kurczą. W rejonach wołożyńskim i ba- 

ranowickim zapasy as : 

wyczerpane, gdyż właśnie w tych rejo- 

nach odbywał się intensywny zakup. | 

Nieco większe pariie towaru znajdują 

się w rejonie hoducisko-dokszyckim, aw 
szczególności miorskim rejonie moczeńco- 

A Pi dzisiejszych zakupach można się 

spotkać w wielu miejscowościach z towa 
rem, który był odrzucony przy przyjmo- 
waniu ładunków przez brakarzy-fachow- 

ców. Parlie łe są obecnie oczyszczane 

przez prowincjonalnych dostawców, gdyż 

tylko o łej porze mogą liczyć na zbył. 
Obroty włókna Inianego w chwili obec 

Inu zostały najbardziej |   

dla omówienia ostatnich doniosłych wy- 
darzeń. Większość korporacyj była prze- 
konana, iż chodzi tu © ostatnie wypadki 
w związku z incydentem polsko-litewskim, 
fo też młodzież przybyła licznie. W toku 
dopiero zebrania wyjaśniło się, iż organi- 
zatorom chodzi zupełnie 0 <o innego. 
Po zorienfowaniu się w syiuacji przedsta. 
wiciele szeregu korporacyj m. In. „Polo- 
nii”, „Piłsudii”, „Vilnensii* i „Cresovii“ 
opuścili zebranie. Bez nich już powzięta 
została uchwała o proklamowaniu wczoraj 
strajku na uniwersytecie. Strajk zawiódł 
oczekiwania organizatorów i zakończył się 
kompletnym fiaskiem. 

petardy 
go zamachu petardowego. 

Pefarda podłożona została koło godz. 
6 wieczorem pode drzwiami d-ra G. Wołf- 

Na skutek wybuchu wyleciało 10 szyb 
na klatce schodowej. (<). 

nej są stosunkowo niewielkie. Pojedyńcze 
ładunki towaru są skierowane zarówno na 
eksport, jak i do przędzalni krajowych. 

Ceny są na ogół usłabilizowane. Na 
razie nie przewiduje się tendencji zwyż- 
kowej. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Klub Włóczęgów. Dzisiejsze zebra- 
nie Klubu wewnętrzne odbędzie się, ze 
względu na dzisiejsze uroczystości, wyjąt- 
kowa o godz. 18, w lokalu Referatu Gosp. 
Instyfutu Europy Wschodniej (parter). 

Członkowie i kandydaci proszeni są 
o punktualne przybycie. 

— Powszechne wykłady uniwersytec- 
kie. Dziś, w piątek 18.111 w sali V Uniwer- 
sytetu (ul, Świętojańska) odbędzie się od 
czyt dr T. Szeligowskiego pt. „Muzyka 
ludowa Wileńszczyzny”. Odczyt będzie 
ilustrowany muzyką z płyt. Początek 
o godz. 20. Wstęp 30 gr, młodzież płaci 
20 gr. Szatnia nie obowiązuje. 

— Ksiądz M. Buklarewicz — dowódca 
powstańców brasławskich z r. 1919. Szer- 
sze masy polskiej inteligencji skorzystają 
ze sposobności, aby poznać bohaterskie- 

go i męczeńskiego dowódcę powstańców, 
o którym odczyt pt. „Ksiądz Michał Bukla- 
rewicz, dowódca powsłańców bastaw- 
skich” wygłosi ks. rektor Czesław Falkow 
ski na posiedzeniu Sekcji Historii Najnow- 
szej T-wa Przyjaciół Nauk, dn. 19 bm. (w 
sobotę), o godz. 19 w lokalu Bibl. im 
Wróblewskich. 

Wstęp wolny. 

RÓŻNE 
— 300 profokółów za nieodpowiednie 

szyldy. Urząd Przemysłowy sporządził ok 
300 protokėlėw za posiadanie nieodpo- 
wiednich szyldów. 100 osób już ukarana 
grzywną lub aresztem. Trwają w mieście 
dalsze rewizje. 

Dla informacji trzeba dodać, że na te- 

renie Wilna, jak obliczają władze miej- 
skie, jest przeszło 13000 szyldów — tyle 
bowiem liczy Wilno różnego rodzaju 
przedsiębiorstw. 

— Opieka Rodzicielska przy Gim- 
nazjum im. Kr. Zygmunta Augusia składa 
najserdeczniejsze podziękowanie za ofiar- 
ne zasilenie książkami biblioteki świetli- 
cowej następującym  księgarniom wileń- 
skim: 

1. Gebethnera i Wolffa; 2. Nasza 
Księgarnia; 3. K. Rutskiego; 4. Św. Woj- 
ciecha; 5. J. Zawadzkiego. 

— Zespół amerykańskich Hliputów 
w Wilnie. Dawno zapowiedziany zespół 
rewiowy liliputów amerykańskich, wystąpi 
w Wilnie w sali b. Konserwatorium (Koń- 
ska 1) już w nadchodzącą niedzielę 20 
marca rb. w wesołej rewii pt. „Ta mała 
banda pięknie gra”, 

— Restauracja „Ustronić” — Mickie- 
wicza 24 — zaprasza w dniu 19 marca 
w szczególności wszystkie pp. Józieczki 
i Józefów, a uprzyjemni im mile czas 

Ciotka Albinowa ze swoim nowym reper- 

tuarem i p. Iżykowski. 

W długie zimowe wieczory 
książki z 

Biblioteki Nowości 
*Wilao; ul. Jagiellońska 10. Tel. 13-76, 
OSTATNIE NOWOŚCI —. klasyczne 

literatura szkolna — naukowa. 

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

Kaucja 3 zł. 

  

RADIO 
PIĄTEK, dnia 18.IIL. 1938 r. 

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

Muzyka z płyt; 8,00 — Audycja dla szkół; 

8,10 — 11,15 — Przerwa. 

11,15 — Audycja dla szkół; 11,40 — Dro 

bne utwory fortepianowe Franciszka Scha- 

berta; 11,15 — Sygnał czasu i hejnał; 12,03 

— Audycja południowa; 13,00 — Wiadomo 

śri z,miastą i prowincji; 13,05 — „O czym 

trzeba: pam:ętać przy wychowie prosiąt? — 
Pogad. inż. Rudolfa Mroszczyka; 13,15 — In- 

termezza i serenady; 14,00 Polska muzy- 
ka; 14,25 — „Zaklęty dwór”, fragment z po- 
wieści Walerego Łozińskiego; 14,35 — Mu- 
zyka popularna 14,45 — 15,30 — Przerwa. 

15,30 — Wiad. gospod.; 15,45 — „Od szyb 

ki do okna do szklanych domów* — poga- 

danka Wandy Boye dła dzieci starszych; 

16.00 — Rozmowa z chorymi; 16,15 — oKn 

cert orkiestry wojsk.; 16,50 — Reportaż z 

Brzeżan; 17,00 — „Zwiedzamy ośrodki zdro 

w.a* — —felieton; 17,15 — Nasze pieśni, w 

wykonaniu Heleny Zboińskiej-Ruszkowskiej; 

17.50 — Przegląd wydawnictw; 18,00 — Ko- 

mvnikat śniegowy; wiad. sportowe; 18,10 — 

Wileński poradnik sportowy; 18,15 — Jak 

spędzić święto? omówi E. Piotrowicz; 18,20 

— Dawna muzyka kameralna; 18,40 — 

Ghwilka litewska; 18,50 — Program na so- 

bctę; 18,55 — Wił. wiad. sportowe 19,00 — 

„Gałązka heliotropu“ — komedia Adama 

SŚnyka; 19,30 — Pieśni w wykonaniu Chóru 
Akademickiego; 19,50 — Przemówienie Gen. 

Skwarczyńskiego (w dniu imienin Marszałka 

Śmigłego-Rydza); 20,00 — Koncert symfoni- 

czny; 21,00 — w przerwie: dziennik wiecz. 

| pogad.; 22,50 — Ostatnie wiadom. 23,00 — 

Muzyka na dobranoc; 23,30 — Zakończenie. 

SOBOTA, dnia 19.II1. 1938 r. 

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

Muzyka z płyt; 8,00 — Audycja dla szkół; 

$10 — 11,15 — Przerwa. 

11,15 — Audycja dla szkół; 11,40 — Weso 

ty fortepian; 11,57 — Sygnał czasu i h jnał; 

12,03 — Audycja południowa; 13,00 — Wia 

domości z miasta i prowineji; 13,05 — Mała 

skrzyneczka — prowadzi ciocia Hala; 13,20 

— Koncer Orkiestry Wileńskiej pod dyr. Wł. 

Szczepańskiego; 14,25 — „Zaklęty dwór* — 

fragment z powieści Wałerego Łozińskiego; 

14,45 — 15,30 — Przerwa. 

15,30 — Wiad. gosp.; 15,45 — „O kocie, , 

kióry chadzał własnymi drogami* — słucho 

wisko dła dzieci; 16,15 — Koncert rozrywko 

wy; 16,50 — Pogadanka; 17,00 — Fragment 

ze wspomnień Artura Śliwińskiego o Józefie 

Piłsudskim; 17,15 — Od Aten do Beyruth: 

„Gluck ratuje Olimp“ — audycja; 17,50 — 

Nasz program; 18,00 — Wiadomości sporto 

we: 18,10-— „Muzeum pamiątek po Marszał 

ku Piłsudskim w Wilnie" — pogadanka Ka 

z'mierza Leczyckiego; 18,20 — Występ zes- 

połu opery berlińskiej; 18,50 — Program na 

niedzielę; 18,55 — Wil. wiad. sport.; 19.00 — 

Audycja dia Połaków za granicą: 19,50 — 

Przemówienie Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej. Transmisja z Zamku Królewskiego 

w Warszawie; 20,00 — „Z naszej niwy*: 

20,45 — w przerwie Dziennik wieczorny i po 

gadanka; 22,00 — Koncert popularny w wyk. 

Orkiestry Wileńskiej pod dyr. Władysława 

Szczepańskiego; 22,50 — Ostatnie wiadomoś 

ci: 23,00 — Muzyka; 23.30 — Zakończeni?. 

TEATR i MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. 
— Ostatnie przedstawienia komedii „O- 

sfatnia nowość”. Dziś, w piątek dnia 18 mar 

ca o godz. 8.15 wiecz. ujrzymy komedię 

współczesną znanego francuskiego autora — 

| E. Bourdet'a p. t. „Ostatnia nowość* z wy- 

stępem Stanisława Daczyńskiego. 

— Poranek — koncert symfoniczny! W 

niedzielę dnia 20 marca o godz. 12 w poł. 

cdbędzie się wielki koncert symfoniczny, Wy 
kcnawcy: Irena Dubiska (skrzypce), Tomasz 

Kirsewettur (dyrekcja), orkiestra symfonicz 

na. Ceny miejsc propagandowe. 
— Popołudniówka. Na niedzielne popa 

łudriowe przedstawienie o godz. 4.15 — da 

na będzie po raz 26 doskonała komedia Bus 

Feketego „Jan“. Ceny propagandowe. 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA“, 
— „Diahelski jeździecć* —- Dziś po ce- 

nach propagandowych operetka „Diabelski 
ježdziec“ Kalmana, 

„Trzej Muszkieterowie“ — Jutro opera 
komiczna „Trzej Muszkieterowie*, 

— Popołudniówka niedzielna w „Lutni* 
— W niedzielę o godz. 4 m. 15 po cenach 
propagandowych „Rose Marie*, 3 

— Opera w Wilnie — Czynią się przygo- 
towania do wystawienia op. „Fausta* Gou 
nada. 

— Teatr dla dzieci w Lutni. Z powodu 
uroczystości w dn. 18 i 19 b. m. baśń „Ka- 
pryśna Królewńa 1 zaczarowany krėlėwies“ 
raz jeszcze będzie grana w niedzielę najbliż 
szą o godz. 12 w południe. Ceny zostały usta 
lene specjalnie niskie, a dłą szkół i wycie 
czek stosowane będą zniżki. 

Najbliższą premierą będzie widowisko   Wysyłka na prowincję. 

aig !   

Bociany [uż 
Pierwszy przylot bocianów na terenie 

pow. wil-trockiego zanotowano we wto- 
rek 15 bm. 

  

inuzyczne „Król włóczęgów* Frimla, (komp. 2 Rose Marie). 

przyleciały 
Ma on wróżyć wczesną I ciepła włoe 

snę. 
Daj Boże. 

+
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Kurjer Sportowy 

Fiasko ż mistrzostwami bokserskimi 

„KURIER“ (4394] 

Sprawozdanie finansowe 
Kuratora Litewskiego Towarzystwa Dobroczynności w Wilnie 
za okres pełnienia funkcji kuratorskiej, tj. za czas od 20.XI.1937 do 8.Ill.1938 r- W sobotę o godzinie 19 w sali Ośrodka 

WI rozpoczną się tegoroczne indywiduałae 

mistrzostwa bokserskie Wilna. Mistrzostwa 

nie zapowiadają się interesująco Zzłoszo- 

nych zostało 2 bokserów, ale na 8 walk dwa 

spotkania nie odbędą się ze względu na brak 

zgłoszonych zawodników. Blum w ciężkiej, 

a Uunton w średniej nie-będą mieli ;przecy 
ników. Ponadto w muszej i piórkowej odbę- 
dą się od razu spotkania finałowe. Najwię- 

tej zawodników zgłoszonych zostało do wa 

gi lekkiej. Lista zgłoszeń w kolejności wag 

przedstawia się następująco: 

Waga musza: Lendzin — Furman. Mi- 

strzem w roku zeszłym był Lendzin. 

Waga kogucia: Bagiński, Łukmin, Czar- 

my, Nowieki. Mistrzem był Łukmin. 

Waga piórkowa: Kulesza, Miłosz. Mis- 

trzem w roku zeszłym był Szczypiorek. 

Waga lekka: Krasnopiorow, Szczypiorek, 

Dębski, Radziecki, Snitko i Sazanow. Mistrzem 

w roku zeszłym był Sazanow. 

Waga półśrednia: Stawosz, Maj, Talko. 

Mistrzem w roku zeszłym był Igor. 

Waga średnia Unton. Mistrzem był Un- 

ton. 

Waga półciężka: Poliksza, Polakow i I- 

waszkiewicz. Mistrzem był Polakow. 

Waga ciężka — Błum. W roku zeszłym 

spotkanie w wadze ciężkiej nie było rozegra 

ne. 

Regulamin zawodów o mistrzostwo Pols- 

ki powiada, że uczestniczyć mają prawo tyl 

ko mistrzowie okręgu, którzy tytuł mistrza 

'zdobyli nie walkowerem,. Wyjątek stanowią 
zawodnicy, którzy w roku zeszłym Lyli mi- 

strzami. 

Opierając się na regulaminie można już 

dzisiaj stwierdzić, że Blum nie będzie mógł 

reprezentować Wilna w mistrzostwach Pols 

ki. Co zaś do Untona, to ze względu na to, 

że był on mistrzem w roku zeszłym, a w 

tym roku tytuł zachował walkoweren, prze 

tc będzie mógł pojechać do Białegostoku na 

eliminacje. 

Spotkania finałowe odbędą się w niedzie- 

lę o godz. 18 w sali Ośrodka WF. Do najcie- 

kawszych spotkań zaliczyć trzeba walki w 

wadze koguciej i w wadze lekkiej. 

Po rozegranych mistrzostwach  pięścia- 

rze wileńscy przed wyjazdem do Białegosto 

ku zamierzają spotkać się z boksera: ii Okę-   cią z Warszawy. Pertraktacje trwają. 
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WPLY MA Zł gr WYDATKI: 

Saldo na 20.XI 1937 67471 | Opał we wszystkich agendach 
Wpłaty od wychowanków 4287.55 | Światło я 5 
Komorne za lokale 5.957.25 | Woda i kanalizacja 
Subsydium z Magistratu 193.— 
Wpłaty pracowni rzemieślniczej 2.781.71 
wplaty sklepu konfekcji 3,273 74 
Wpłaty piekarni Towarzystwa 60 82 
Odsetki w K, K. O. 22.83 
Za makulaturę 1,— 
Wpłaty ks. Bielawskiego z ofiar 

do K. K. O.  45.120— 
  

    

  

UWAGA: W kwocie wydatków znajdują się 
nia zaciągnięte przez b Zarząd Т- 
sumę Zl 22.£95.— 

Wilno dnia 17 marca 1938 r. 

Ignacy Budzejko 
Buchalter Towarzystwa 

CASINO | 
Film, ktėry wzruszy mi- 
liony serc ojców, ma- 
tek i dzieci 

  

Dzieje kobiety, która musiała całym życiem okupić jeden bląj. 
Początki seansów punktualnie: 4—6—8—10.20 Bilety honorowe nieważne. 

(posażenia stałego personelu 
Żywność i odzież dla burs 
Leki i leczenie wychowanków 
Zakup inwentarza 
Poczta, telefor, gazety 
Różne podatki 3544.£6 
Ubezpieczenia i šwiadczenia 2.132.49 
Remonty, instalacje, konserwacja 3.481.33 
Pasza dla krów 154 50 
Zaliczki dla burs i pracowni izapom. 2.280.50 
Materiąły dla sklepu, pracowni i biura 2.024 94 
Odsetki w Bznku Ziemskim 1.471 06 
Wyjazdy do Sejn 50.— 
Różni wierzyciele 1.783.51 
Koszta kurateli (uposażenia kura- 

tora, adwokata, sekretarza, 
tłumacza i woźnego) 3.733.— 

Różne 28.12 
Saldo na dzień 9 marca 1938 r. 4.078.97 

62 872.61 
PE   

spłacone przez Kuratora długi i zobowiąza- 
wa przed wyznaczeniem Kuratora na ogólną 

Julian Szwed 
Kurator Lit. T-wa Dobroczyn. 

  

GRZECH tx 
Nadprogram: DODATKI 

  

Dziś. 

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

ss KKEBEESAFREZIE? 
Nadprogram: Atrakcje i aktualności. 

W sobotę dnia 19 b. 
sta premiera. Kino BBARS| Bożyszcze kobiet 

powraca na ekran w najnowszym 
filmie produkcji 1938—*9 p. t. 

m. uroczy- 
Ramon Novarro 

= LRS PA ZA Is, 
Ž 1 : 
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O OO a 

AD и 
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(SZEEK) 
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riękny nadproqiam koiorowy — DM 
darki „Potęga ziota““ 
  

sposób zapobiega tworzeniu 

  PERFECTION 
JORK 

PAN|     
   
    

OJ 2 A 

“r 
które szpecą i posfarzają twarz 
młodej jeszcze Pani. Odżywczy 
i udelikatniający krem Abarid, 2 
zapobiega kurczeniu się warstwy "a 
tłuszczowej, zjędrnia tkanki i w ten 

„zmarszczek, które szpecą najład- 
niejszą twarz. Pamiętajmy: codzien- 
my obowiązek wobec skóry to = \ 

się 

  
  

Nasz nastepny program. 

Prawdziwie piękna kreacja. 
Dramat studentki Lidii. 

BDamielie DARRIEUX 
we wspanialym sukcesie 

ээ ZAWINIŁ AMA? 
(„ABUS DE CONFIANCE“) 

Ostatni dzien 

Kobiety nad przepaścią 
  

Chrześcijańskie kino Tajemnicę połęgi i czaru Japonii odsłania przed nami film 

sWiATÓWÓj CÓRKA SAMURAJA 
Film wyjątkowy i wysoce aktualny. — W roli głównej niezrównany Sessue Hayakawa 

Nadprogram: ATRAKCJE Początek seansów o godz. 5—7—9. W niedz. od godz. 3-ej 
  

Teatr-Rewia QUI-PRO-QUO «l. Ludwisarska 4. Tel. 26-87) 
Dziś, dn. 18.1I1 b. r. 

REWIA p. t. „Publiczność ma głos 
Z powodu wielkiego powodzenia został prolongowany zespół Cyganów (10 osób). Na czele 
zespołu piękna księżniczka Helena, córka króla Kwieka, który pokaże wesele cygańskie 
sprzed 300 lat. Oprócz tego zespół artystyczny w całkowicie nowym bogatym programie 

; Szczegóły w afiszach. Ceny propagandowe: balkon 25 gr., parter od 54 gr. 

o NISK Dziś. Polska komedia muzyczna pełna werwy, do- 
KO | wcipu i niefrasobliwego humoru p. t. 

DWA DNIW RAJU" 35 ; : Bo” З 

W rolach głównych: Bodo, Fertner, $ielańska : ii 
Nadprogram: UROZMAICONE DODATKI. Pocz. seans. o 4-ej, w niedz. i św. o 2-ej. 

  

      
REDAKCJA i ADMINISTRACJA 

Kofiło P,K.O. 700.312. Konto rozrach. 1, Wilno 1 
Centrala: Wilno, ul. Biskupa Bandurskiego 4 
Redakcja: tel. 79. Godziny przyjęć 1—3 po południu 

Administracja: tel. 99—czynna od godz. 9.30—15.30 
Drukarnia: tel, 3:40. Redakcja rękopisów nie zwraca. 

Lida, ul. Górniańska 8, 
Ułańska 11; Brześć n/B.. 
Pińsk, Dominikańska 40, 

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

    

  

   Wydawnictwo „Kuijer Wileński* Sp. z o. 0. 

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

tel. 166; Baranowicze, 
Pierackiego 19, tel, 224; 

Przedstawicielstwa; Kleck, Nieśwież, Słonim, Stołpce, 
Szczuczyn, Wołożyn, Wilejka, Grodno — 3 Maja 6, 

Równe — 3-go Maja 18, 

    

   

   

Sygnatura: Km. 395/35. 

Obwieszczenie 
© LICYTACJI RUCHOMOŚCI. 

Komornik Sądu Grodzkiego w M>łodecz 
nie Feliks Nowakowski mający kancelarię w 
Mcłodecznie, ul. Starościńska Nr 6 na pod 
stawie art. 602 K. P. C. podaje do publicz 
nej wiadomości, że dnia 25 marca 1933 r. 

o godz. 9 w maj. Chołchło, gm. Gródek, pow. 
mołodeczański odbędzie się 1 licytacja ru- 
chomości, należących do Olgi Czajkinowej 
składających się z 1) drągowin sosnowych i 
świerkowych szt. 1030 mtr.* 81.499, 2) żerdzi 
rozmaitej długości od 3 do 7 mtr. b. złożo 
nych w sztable czołowe mtr. 26 pe pniach, 
3) około 1000 kop gałęzi oszacowamych na 
łączną sumę zł 990. 

Ruchomości można oglądać w dniu licy 
tacji w miejscu i czasie wyżej oznaczonya. 

Dnia 14 marca 1988 r. 
Komornik (Feliks Nowakowski) 

Obwieszczenie 
O LICYTACJI 

W myśl par. 83 rozporządzenia Rady Mi- 
nistrów z dnia 25 czerwca 1932 r. o postę- 
powaniu egzekucyjnym władz skarbowych 
(Dz. U. R. P. Nr 62, poz. 580), podaje się do 
ogólnej wiadomości, że dnia 21 marca 1938 
roku o godz. 9 w lokalu. Składnicy Urzędu 
Skarbowego w Lidzie celem uregulowania 
należności skarbowych według „tyt. Nr 2693 
odbędzie się sprzedaż z licytacji 35 skórek, 
lisich oszac. na sumę 700 zł, należących do' 
Bedzowskiego Michała, zamieszkałego w Li 
dzie przy ul. Suwalskiej 50. 

Zajęte przedmioty można oglądać 21 mar 
ca 1938 r. od godz. 8.30 od godz. 9 w lokalu 
Składnicy Urzędu A ak e 

Ind: arbowego 
Nano I KICMAN | = 

ogłoszenie 
о PRZETARGU 

Wydział Powiatowy w Wołożynie niniej 
szym ogłasza przetarg ofertowy na wydzier- 
żawienie drukarni Wydziału Powiatowego w 
Wołożynie na przeciąg 3 lat. Tenuta dzier 
żawna określona na 1.500 zł rocznie. 

Oferty z podaniem nazwiska, miejsca za- 
mieszkamia oferenta należy składać w zam- 
kniętych kopertach w. Wydziale Powiato- 
wym w Wołożynie najpóźniej do dnia 29 
marca 1938 r. : 

Do oferty winno byč załączone wadium 
w wysokości 5 proc. oferowanej sumy w po 
staci kwitu KKO w Woložynie na usprawie 
dliwienie wplacenia tego wadiuntna T-k Wy 

działu. 4 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 marca 

r. b. o godz. 12. 
Wydział Powiatowy zastrzega sobie swo 

bcdny wybór oferenta. 
m. Wołożyn, dnia 14 III. 1938 t 4 

Przewodniczący Wydziału Powiatowego 
(L. GICHY) 

Starosta Powiatowy. 

    

  

  
    

       

      

   
   

  

     
    
    
   
    

  

z odnoszeniem do domu 

scowościach, gdzie niema 

CENA PRENUMERATY miesięcznie; 

3 zł, za granicą 6 zł., z odbiorem w 
administracji zł. 2.50, na wsi, w miej- 

cztowego ani agencji zł. 2.50, 

Higiena — to zdrowie 
Wielu higienistów twierdzi, że jedynie 

mechanicznie wykonane opakowanie prosz- 
ków daje gwarancję całkowitej higieny. 
A BO NOWO r BEZ DOTYKU RĄK *ykonane proszki  „Migreno - in“ 7 KOGUTKIEM W TDRERKACH fewe 3 
kowanie) DAJĄ TĘ GWARANCJĘ. 

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

LEKAR 
AIAAAAAAAAAAAE 

ZE - 
TYYYYYYYYVYYYVVYVYVY 

DOKTOR MED. 

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

    

DOKTÓR MED. 

Zygmunt Kucirewicz 
choroby wenery-zne, skórne ° moczopłciowe 
ul. Zamkowa 15, tel. 19-60. Przyjmuje w godz 

od 8—1 i od 3- © 

AAAAAAA4 AADAAAAAAAAAAAAAAAAŁ 

AKUSZERKI 
YWYYYYYYYYVYYVYVTYVVYYVYVYVVY' 

AKUSZERKA - 

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

3-go Maja obok Sądu. 

      

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAS 

Kupno i sprzedaž 
TYYYVYYYYYP"EVvYvrvv"" ""vY*YYYVYVYVYVYVYYYY BUDOWLANA DZIAŁKA ZIEMI w g nį cach miasteczka, przylegająca do toru kole- Jowego i rampy stacji Soły o obszarze około 

4,5 ha (w tym 3,5 ha lasu) tano do sprze- 
dania. 

Dowiedzieć 
„Działka ziemi”. 

się w Administracji pod 

  

DZIAŁKI BUDOWLANE do sprzedania 
przy ul. Góra Bouffałowa 17. Informacje: ul. 
Piłsudskiego 9c—3 Jacewicz tel. 13-11. 

LOKALE 
VYVVVYVV! РР 

SKLEP z miezkaniem. Wszelkie wygody 
do wynajęcia, ul. J. Jasińskiego 16. Informa- 
€je na miejscu. 

  

AAAAAŁAAA AAAA KAAAAAAAAAAAAAKABAAAKAAAAAAJ 

RACA 
Vy wY”" "YYYVYYYYYYYVYYVYVVYV 

POSZUKUJĘ PRACY do wszystkiego. P) 
ważne referencje. Adres: Mostowa 9—30, 

  

    
    
   

w kraju — 

    

      

urzędu po* 

  
CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem 75 gr., w tekście 60g fe 
za tekstem 30 gr, drobne 10 gr. za wyraz, kronika redakc, i komunikaty 60gf 
za wiersz jednoszp. Do tych cen dolicza się za ogłoszenia cyfrowe tabelarycz” 
ne 50%,. Układ: ogłoszeń w tekście 5-lamowy, za tekstem 10-lamowy. 78 
treść ogłoszeń i rubrykę „nadesłane* redakcja nie odpowiada. Administrac| 
zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzio 
żeń miejsca. Ogłoszenia są przyjmowane w godz. 9.30 — 16.30 i 17 — 

    

Wiadomości radiowe 
RADIO W UROCZYSTE DNI 18 I 19 MARCA 

Specjalny program polskiej muzyki, śpiewu 
i słowa żywego. 

Jak co roku, przygotowało Polskie Radio 

program specjalny na uroczyste dni Imienin 

Marszałka Śmigłego - Rydza, przypadające 

w dn. 18 marca i Marszałka Józefa Piłsud- 

  

skiego — dnia 19 marca. 

Audycje specjalne w te uroczyste dni bę 

   dą wyrazem uczuć i nastrojów ego społe 

czeństwa. Program imieninowy w dniu 18 

marca rozpocznie audycja dla szkół o godz. 

8.00 rano, w której kpt. Koźmiński mówić bę 

dzie o Marszałku Edwardzie Śm:głym - Ry- 

dzu. Audycja południowa tego dnia o godz. 

12.03 została opracowana przez Wojskowy 

Instytut Naukowo - Oświatowy. Będzi» to un » 

ćycja okolicznościowa, treścią związare »5 

dniem Imienin Marszałka Śmigłego - Rydza. 

Po południu © godz. 16,50 nadany zosta- 

nie na wszystkie rozgłośnie reportaż z Brze- 

żan — miejsca urodzenia Marszałka Śmigłe 

ge - Rydza, po czym o godz. 19,50 przema- 
wiać będzie Szef Zjednoczenia Narodowego 

gen. Stanisław Skwarczyński. 

Zgodnie z uroczystym charakterem dnia 

iraienin Marszałka Józefa Piłsudskiego, Pol 

skie Radio przygotowało dn. 19 marca spec 

jalny program, który rozpocznie o godz. 11.15 

audycja dla szkół p. t. „Śpiewamy piosen 

Kędzłe to zbiór ludowych piosenek z Wileń 

szczyzny, z rodzinnych stron Marszałka Pił 

sudskiego. W audycji południowej tego dnia 

u godz. 12.03 felieton o Imieninach Marszał 

ka Piłsudskiego wygłosi Juliusz Kaden - 

Bandrowski. 

Po południu o godz. 17,060 nadany zostan'e 

fragment ze wspomnień Artura Śliwińsk'ego 

c Józefie Piłsudskim. Dla Polaków zagrani 

cą przeznaczona będzie w dniu tym o godz. 

1900 specjalna audycja p. t. „Imieniny w 

Belwederze". 

Cała Polska słuchać będzie w dniu Imie 

nin Marszałka — przemówienia Pana Prezy 

denta Rzeczypospolitej prof. Ignacego Moś- 

tickiego, poświęconego Józefowi Piłsudskie 

mu. " 

Pan Prezydent rozpocznie przemówienie 

  

   

o godz. 19.50 ze swych apartamentów aa 

Zamku Królewskim w Warszawie, gdzie za 

instałowany jest mikrofon. 

Nastrojom uroczystych dni imieninowvch 

cdpowiadać będzie program muzyczny w ra 

dio. Liczne koncerty orkiestr wojskowych, 

chórów, solistów itp. przyniosą utwory %y 

łącznie polsk'ch kompozytorów, w tyra wie 

le okolicznościowych pieśni i melodyj. 

W piątek, dnia 18 marca przed południem | 

usłyszymy fragmenty z „Halki* Moniuszki, 

a o godz. 16.15 — pieśni legionowe i żołnier 4 

skie w wykonaniu orkiestry wojskowej W 

Wilnie; o godz. 17.15 usłyszymy z Krazogii. 

znakomitą śpiewaczkę Helenę Zboińską * 

Ruszkowską w repertuarze pieśni polskich: 
o godz. 19.30 śpiewa Chór Akademicki Mie 
szkańców Kołonii Akademickiej im. Prez. Na | 

rutowicza w Warszawie. i 

Podobnie ułożony jest program muzyc” ) 

ny na sobotę 19 bm. Przed połuda*em usł 

szymy utwory Paderewskiego, po połudnś 
o godz. 16.15 — koncert muzyki potskieje 

Wieczorem, po przemówieniu Pana Prezydef 

ta R. P. usłyszymy wielki konzert pad ha$ś 

iem „Z naszej niwy*. Program muzyczny !8 

rozgło% 

    

   

  

    
   

    

go dnia wypełnią we wszystkich 

niach Polskiego Radia utwory polskie 

AAAŁAŁAAŁAŁAA AAAA AAAA Ł.  AAŁAŁAŁAŁAŁAAAAAA ŁAD 

к о 2 | 
ZGUBIONY dowód tożsamości osoby NE 

6-674 wydany przez DOKP na jmię Anna KO 

lendo, zam. w Baranowiczach, ul. Żwir 

Nr 13, unieważnia się. 

  

    PRZYBŁĄKAŁ SIĘ pies buldog maści # 

tej. Odebrač: Lipowa 6—1. Po trzech dniach 

uważam za własność. 
O S k Sa a a i 

ODDAM DZIECKO na własność, chłopak 
w wieku 2 miesięcy. Zdrowy i ładny. Ochić 
czony. Dowiedzieć się w Redakcji „Kurier 

ы 

Wileńskiego". A 

OBIADY domowe, świeże i nigieniczz? 
Ul. Mickiewicza 15 — 20. Wejście fronto 
od ul. Cichej 4—20. 

‚ RESTAURACJA z wyszynkiem „Pod dzie” 
siętką" — Tatarska 9. Śniadania, obiady: 
kolacje. Przyjmuje zamówienia zbiorowe t0 
warzyskie w -odosobnionym pokoju. Cenf 
konkurencyjne. Pierwszorzędny kucharz 
cukiernik, Teba, radio, szachy. 

     

        
      

    

  

  
      

    
    

  

     
   

Redaktor odp. Józef Onusaitis     



  
  

  

35— 

  

WYDANIE NADZWYCZAJNE 

  

Rok XV. Nr. 67 (4394) Nowogródek, piątek 18 marca 1938 r. Cena 10 gr. 

KURJER WILEŃSKI 
WILEŃSKO-NOWOGRODZKI 
    

CZY RZĄD KOWIEŃSKI ODPOWIE NA ULTIMATUM POLSKI? 
Według otrzymanych przez nas prywatnych informacyj Rząd Polski wystosował pod 

adresem Rządu Kowieńskiego ultimatum, w którym domaga się nawiązania normalnych sto- 

sunków z Rzeczypospolitą Polską, poszanowania Narodu Polskiego i praw Polaków w Litwie, 

uznając w zasadzie niepodległość Litwy., 

Termin nadesłania ultimatum upływa dziś o godz. 21 
Wiadomość ta żywo jest komentowana przez radio Łotwy i Estonii, które zaznaczają, że dawno już uprzedzały Litwę o po- 

trzebie nawiązania z Polską normalnych stosunków sąsiedzkich. Stanowisko Polski znalazło należyte zrozumienie sąsiadów tak na 

wschodzie jak i na zachodzie. 

Wódz Polski Śmigły-Rydz w Wilnie 
Dziś przyjechał do Wilna Marszałek Polski Edward Smigły- 

Rydz, entuzjastycznie witany przez ludność Wilna, która 

wznosiła wrogie okrzyki pod adresem Rządu Kowieńskiego. 

OLBRZYMI WIEC 
„ Dziś o godz. 2-giej odbędzie się w Wilnie olbrzymi ma- 

nifestacyjny wiec, na którym uchwalona zostanie, a następ- 
nie doręczona Marszałkowi Polski rezolucja piętnująca wyczy- 
ny rządu kowieńskiego i domagająca się zmuszenia Litwy do 
pPOoSzanowania praw Polski. 

WOJSKA POLSKIE 
nad granicą litewską 

Dziś przez całą noc maszerowały ku granicy litewskej licz- 
ne oddziały wojska polskiego. 

Koncentracja sił zbrojnych trwa w dalszym ciągu. 

Wyd: i ża = ydawnictwo „Kurjer Wilešski“ Sp. z o. o. Drukarnia Wydz. Pow. w Nowogródku. Tel. 115 Redaktor odp. dózef Onusaitis.
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