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Deklaracja min. Becka 
„W parę godzin po zażegnaniu nie- 
bezpieczeństwa konfliktu zbrojnego 
pomiędzy Polską a Litwą — Minis- 
ter spraw zagranicznych Józef Beck 
złożył na konferencji prasowej de- 
klarację w sprawie stosunków polsko 
litewskich. 

Deklaracja ta jest jednym z naj. 
ważniejszych wypadków dni ostat- 
nich nie tylko w polityce litewskiej i 
polskiej, lecz i europejskiej. I dlatego 
słów parę pragniemy jej poświęcić. 
„Min. Beck na wstępie podkreślił, 

że w stosunku Polski do Litwy nigdy 
nie było chęci robienia krzywdy na- 
rodowi litewskiemu. Że w sprawach 
aktualnych, Polska stoi na gruncie 
Tzeczywistości dzisiejszej — Naród 
Litewski chce mieć swoje państwo, 
Jest to jego prawo i rząd polski to 
Jego prawo szanuje. 

Stwierdził on również, że ostatnio 
> Litwą a Polską zaistniał 

ча 1 izolacji i milczenia, nie prowa- 
PE w stosunkach międzynarodo- 
ania, SM do niczego dobrego. W 
mao wczorajszym został on definity- 
оа NY. i stworzone możli- 

któr PY nad lepszym jutrem, do 
z €] wezwał Pan Minister zebranych 
ziennikarzy, 

W tych kilku wypadkach jest tyle treś 
Ci, dla nas tak radosnej i porywają- 
cej, że musimy jej poświęcić odrazu 
słów parę. 

A więc uznaje państwo polskie 
„prawo narodu litewskiego do samo- 
dzielnego bytu państwowego tak jak 
bez zastrzeżeń uznało je dla narodu 
łotewskiego, któremu wojska polskie 
dopomogły wywalczyć swą niepodleg- 
łość. ‚ о 

2 ga nasz wbrew tym, którzy prag 
a o na Kowno i aneksji Lit- 

MIEĆ Dod. ly do tego nie dążył i dążyć 
2 zie. Słowa Min. Becka wypo- tma w chwili dziejowej, gdy = a wykazała swe znaczenie mię- czynarodowe i moc nie tylk ; NETducha —* : ylko oręža 

; > Winny wywolač odpręže- nie i rozproszyć nieje, 
wątpliwości. PB + 

W;   ydaje si Kena is 5 4 NES SĘ również, że słowa na I więe nie była to jakaś niechęć w sto 

szego ministra będą kojącym bal- |jutra — którą niestety od lat wielu 
samem dla tych Litwinów, 
są cebywatelami Polski. Powinny one 
ich przekonać, że dni najgorsze dla 
nich minęły. Dla Ministra bowiem, 
który słowa te wypowiedział, to co się 
działo w latach ostatnich na zietni 
naszej, mogło być ciężkim, przykrym, 
może nawet niezbędnym . środkiem 
prowadzącym do celu, ale nigdy celem 
samym w sobie. Tak samo jak dekla- 
racja Min. Becka szerokim echem od- 
biła się w sercach Polaków obywateli 
litewskich, budząc w nich wiarę, a 

nawet pewność lepszego, jaśniejszego 

WARSZAWA, (Pat). Onegdaj wie- 
czorem w Ministerstwie Spraw Za- 
granicznych odbyła się konferencja 
prasowa, na której Minister Spraw 
Zagranicznych Beck wygłosił prze- 
mówienie w sprawie stosunków pol- 
skc-litewskich. 

Konferencja zgromadziła około 
100 dziennikarzy polskich. 

Pojawienie się ministra Becka po- 
witane zostało hucznymi okłaskami 
zgromadzonych dziennikarzy. Owa- 
cja na cześć ministra Becka trwała 
przez dłuższy czas. я 

Minister Beck zabral glos, ošwiad 
czając co następuje : 

„Szanowni panowie, pozwoliłem 
sobie zaprosić panów dzisiaj nie tyl- 
ko dłatego, że jesteśmy wobec wyda- 
rzeń nie banalnych, ale i dłatego. że 
miałem w stosunku do panów trochę 
wyrzutów sumienia. W trudnej pracy 
ostatnich dni — przyznaję uczciwie, 
że nasze komunikaty były więcej niż 
skromne. Chciałbym się z tego wytłu- 
roaczyć. 

Cel, który postawił sobie Rząd 

Rzeczypospolitej w ostatnich swoich 
pracach w stosunku do Litwy, był ja- 
sny i prosty, ale droga była trudna. 
Wydawało się nam, że najkorzystniej 
sze być może będzie dla przebiegu ne 
gocjacji, jeżeli publikowanię wiado- 
mości o naszych propozycjach pozo- 
stawimy naszemu partnerowi. A   

którzy | im odbierano i niszczono. 
Min. Beck w swej deklaracji stanął 

na gruncie rzeczywistości: dzisiejszej, 
a jak ta rzeczywistość wyglądała w 
Wilnie w dniach ostatnich, to wszys- 

cy wiemy dobrze. : 
Tón trzydziestotysięczny tłum, któ 

ry odprowadzał Marszałka Śmigłego 
Rydza na dworzec i w niepodzielnej 
mocy którego wbrew wysiłkom 

władz bezpieczeństwa był Wódz Na- 
czelny pomiędzy Pałacem a dwor- 
cem, świadczy chyba najlepiej o na- 
strojach Wilna i jego aspiracjach po- 

* * * 

sunku do pracy panów, którą to pra- 
cę w tym okresie bardzo wysoko ce- 

nię i szanuję. 

Proszę panów, sprawy polsko-li- 
tewskie mają historię długą — właś- 
ciwie dwa etapy: historię dawnej Rze 
czypospolitej, historię nową — ostat 
nich 20 lat. Nie będę długo mówił o 
bistorii _ dawnej Rzeczypospolitej, 
chcę tylko podkreślić, że w stosunku 
Polski do Litwy nigdy nie było chęci 
robienia krzywdy narodowi litew- 
skiemu. Jeżeli chodzi o sprawy ak- 
tualne, stoimy na gruncie dzisiejszej 
rzeczywistości. Naród litewski chce 
mieć swoje państwo. Jest to jego pra 

wo i ja to prawo, mówię io w imie- 
niu Rządu polskiego, szanuję. 

„Jednak tak się złożyło, że na prze 
strzeni obszernych granie Rzeczypos- 
politej istniał fragment nie żyjący ży- 
ciem normalny, . To, proszę panów, 
było zgóry zarodkiem niebezpieczeń- 
stwa i zła. Lepiej jest z kimś dobrze 
się wykłócić, aniżeli się obrazić i nie 
nie mówić. W tym pierwszym wy- 

padku można się dogadać. Z kłótni 
I z różnicy zdań może wyjść jakaś 
twórcza myśl. Z milczenia w życiu 
międzynarodowym nie dobrego nie 
wychodzi. Dlatego scharakteryzowa- 

łem ten fragment naszej polityki za- 
granicznej, jako fragment większego 
*naczenia. Zdejmuje on ostatecznie 

anomalię z granie Rzeczypospolitej i 
przerywa to złe milczenie. 

Wilno entuzjastycznie witało 
wracające do garnizonu wojsko 
Wczoraj Wilno & zające 4 2 sm Witało wra 
działy wojskowe. Miasto od il ga: 
rana przybrało uroczysty wyśląd. No 

wszystkich domach powiewały ka: 
Tagwie o barwach państwowych w witrynach okien, przybrane w zieleń 
widniały portrety Marszałka Piłsuds- 
kiego obok portretów Pana Prezy- 
denta Rzeczypospolitej ; Marszałka RBydzą Śmigłego. 

Dzień był promienny i jasny. Uli- 
a a sarolły się tłumami publicz 

2 aj na powitanie woj- s = a murach miasta widniały 0- 
a, A Z. N., radośnie obwieszcza 

: „Mur nienawišci miedzy Litwą a 
Polską po 20 latach sočiai aiódlenyć. 
wzięcia „+zYWały ludność Wilna do 
Tank, wa alalnego udziału w powi- 

cającego wojska. Pow. 
na do AE nie znany OBOMA Już przed godaj ag wiódł i Sia 
panice, odziną 11 we wszystkich 

wować tamy: 8 R było m ul. Mi ekiewiezą.. A lų 
я 

e 
filada "Te P odbyć się sA de 
o Bre к 'Ш,‘: pokryłą zieleń i flagi 
2! й wach państwowych. 

Nastrój a- <a al podniosły, uroczysty, a sede ы Ro radosny, Widzieliśhy 
ro- ы п;* twarze i wiązanki kwiatów pagę 20! Pań, które ха chwilę miały = stopy żołnierskie. 

Miekie zee Przed godziną 12 na ul. a zaczął tworzyć się szpa- 
- W miarę zbliżania 

"Wi 

się defilady tłum coraz bardziej rósł. 
Nadjechały wreszcie auta z generali- 

cją, władzami i przedstawicielami 
społeczeństwa i prasy. Za chwilę przy 
był Inspektor Armii gen. Dąb Bierna- 
€ki, zajmując miejsce na trybunie, 0- 
ok stanęli wojewoda Bociański, pre 
Ydent Maleszewski, gen. Dreszer i in. 

Z dal Marszą eka dolatały radosne dźwięki 
2 ierwszej Brygady, towarzy- 

M okrzyki wiwatującej pub- 
"— to znak, że ukazały sie już pi już pierwsze oddziały i rozpoczęła się defilada, 

Za chwi 
ska avinėliai „ukazała się piękna, mę 
p: a Jadącego konno z obna- żoną szablą dowódcy dywizji im. M. 
szałka Józefa iPłsudskiego | B ar 

Kowalskiego. Wśród chwiiow . 

głej ciszy płk. Kowalski Kodi ta 
trybuny i salutując szablą Kok, 
rowi Armii złożył mu raport, Poczym 
zajął miejsce obok trybuny, : 

Ukazują się pierwsze oddziały, Je. 
dnocześnie potężny huk motorów 
skierowuje wzrok wszystkich ku nie 
bn. W nienagannym szyku szybują 
eskadry samołotów. Publiczność о- 
garnia niebywały entuzjazm. Co chwi 
la padają okrzyki: 

„NIECH ŻYJE ARMIA POLSKA, 
NJECH ŻYJE NACZELNY WÓDZ:, 
Wilnianki dają wyraz sentymentowi 
do bohaterskiej armii przez rzucanie 
kwiałów na oficerów i żołnierzy. Ma-   szeruje piechota. Dudni asfalt pod po 
teżnym miarowym krokiem. Wygląd   

wszystkich żołnierzy świetny, tak ja- 

kby nie odezuli wcale uciążliwego 

marszu z nad granicy. 

Piechotę zamienia artyleria. Ten 

sam świetny wygląd, te same radosne 
spontaniczne okrzyki. Dalej — ułani, 
ci już są tradycyjnie entuzjastycznie 
witani. Na końcu maszerują zmotory 
zowane jednostki (tankietki), szybko 
majestatycznie sunąć w kierunku pla 
eu Katedralnego. 

Defiladzie trwającej b. długo to- 
w arzyszyły niemiłknące okrzyki tłu- 
mów. 

Tak uroczystego i radosnego po- 
witania wojska Wilno dawno już nie 
przeżywało. 

  

litycznych. A jednak Wilno jest jed- 
nako drogie dla obu narodów. Do 
dnia wczorajszego dzieliło ich ono — 

jutro może złączyć w wielkiej ku 
sobie miłości. — Wilno, ten symbol 
naszej wspaniałej przeszłości, z której 
czerpać trzeba będzie nie jedno wska- 
zanie na przyszłość. To też wez- 
wanie Min. Becka do współpracy dla 
lepszej szczęśliwej przyszłości tu w 
Wilnie na pewno nie pozostanie bez 
echa i oddźwięku. 

Dla nas praca ta będzie radosnym 
obowiązkiem i dalszą służbę Temu, 
który w dniu wczorajszym z zaświa- 

I tak, jak w trudnych momentach, 
w których zaangażowana była i god- 
ność naszego państwa i jego życiowe 
interesy w najszerszym zakresie, w 
prasie polskiej znajdowało się od- 
dźwięk zrozumiałych reakcyj naszej 
Gpinii publicznej, tak niech mi będzie 

wolno wyrazić nadzieję i prośbę do 
panów, aby z chwilą, gdy istniejące 
zło zostało usunięte i kiedy się ot- 
wiera droga do lepszego życia, aby 
panowie w tej pracy twórczej zech- 
cieli współpracować z wszystkimi ty- 
mi czynnikami, które tej pracy swój 
czas i uwagę poświęcają. 

Jestem przekonany po doświądcze 
niach z wczoraj, że takie będzie rów- 
nież jutro. | 

Dziękuję panom*. 
Przemówienie p. ministra Becka 

przyjęte zostało przez zgromadzonych 
dziennikarzy głośnymi i długimi okla 
skemi. 

Na zakończenie zabrał głos w i- 
mieniu zgromadzonych  przedstawi- 
cieli prasy prezes Związku Dzienni- 
karzy R. P. płk. M. Ścieżyński, który 
złożył ministrowi Beckowi serdeczne 
gratulacje spowodu osiągniętych suk 
cesów. Prezes Ścieżyński oświad- 
czył, że prasa polska zajęła w stosun 
ku do ostatnich wydarzeń stanowisko 
zgodne z uczuciami całego narodu, 
który w ostatnich dniach zjednoczył 
się w jednym rytmie poparcia rządu 
Rzeczypospolitej w hołdzie dla Armii 
i jej Wodza Naczelnego. 

  

Prezydent Litwy Smetona 
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Min. spraw zagranicznych Litwy Łozorajtis 
podał się do dymisji 

LONDYN, (Pat). Reuter donosi z 

Rowna, że min. spr. zagr. Łozorajtis 
podał się do dymisji. Dymisja ta jesz 

TULUZA, (Pat). Wykryto tu ol- 
brzymią organizację szpiegowską. W 

ciągu nocy aresztowano 5 osób w Pa- 
ryżu i Bajonnie. 

W. mieszkaniu jednego z aresz-   

cze nie została przyjęta przez prezy- 
denta Smetonę.   

tów kierował i błogosławił poczyna- 
niom swych uczni i spadkobierców, 
a droga do dnia dzisiejszego była dłu 
ga i ciężka. 

Rozpoczęto ją jeszcze 
Wielkiego Marszałka: ° 

Genewa — pakty o nieagresji z Ro 
sją i Rzeszą Niemiecką, nadanie wlaš- 
ciwego sensu i treści naszym sojuszom 
obronnym z Francją i Rumunią — 
praca bałtycko - skandynawska Min 
Becka, przyjaźni nad Dunejem i Adria 
tykiem, pogłębienie stosunków polsko», 
angielskich, a wreszcie wizyta rzym- 
ska — oto poszczególne etapy na dro- 
dze do radości dnia wczorajszego — 
gdy Min. Beck uzyskał normalną fi- 
zjologię współżycia polsko-litewskie- 
go. Deklarację Min. Becka cechuje 
największa cnota męża stanu, umiar 

w chwili powodzenia, co pozwoli 
mu niewątpliwie w najbliższej przy- 
szłości znaleść wspólny język z tymi, 
którzy ponoszą odpowiedzialność za 
losy Państwa i Narodu Litewskiego 
Jeżeli jednak wspaniała polityka Min. 
Becka, osiągnęła pożądane wyniki, to 
zawdzięczamy to naszemu ustrojowi 
państwowemu, na czele którego stoi 
obdarzony pełnią władzy Prezydent 
Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki 
swą władzę dzielący z Wodzem Na- 
czelnym, Marszałkiem Śmigłym Ry- 
dzem. Mamy rząd przez Nich powo- 
łany, którego chlubą jest Min. Beck, 
a którego wicepremier Eugeniusz 

Kwiatkowski potrafił przygotować 
Państwo w ciągu 2-ch lat gospodar- 
czo i finansowo do wczorajszej sytu- 
acji. Mamy wreszcie  spoleczen- 
stwo polskie, które pomimo waśni 
w szarzyźnie dnia codziennego, potra- 

fi zawsze w chwili dziejowej zjedno- 
czyć się koło Pana Prezydenta i Wo- 
dza Naczelnego i wyzwolić olbrzymią 
siłę moralną, zdolną do wykonania 
rzeczy wielkich i wzniosłych. To też 
w dniu wczorajszym, gdy dzielne woj 
ska nasze powracały z nad granicy do 
Wilna, z głebi serc naszych wznosi- 
liśmy okrzyk: 

Prezydent Rzeczypospolitej, Wódz 
Naczelny i wspaniała armia nasza, 
Rząd i jego Minister Spraw Zagranicz- 
nych niech żyją. 

za życia 

Przed uruchomieniem 
komunikacji 

między P iska i Litwa 
Wileńska Dyrekcja Kolejowa roz- 

poczęła przygotowania do uruchomie 
nia komunikacji między Polską a 
Litwą. 

Wczoraj w Zawiasach bawiła spe- 
cjalna techniczna komisja kolejowa, 
która badała rozebrany przez Litwi- 
nów przed 18 laty tor. 

Keppler komisarzem 
Rzeszy na Austrię 
BERLIN, (Pat). Dotychczasowy 

dyr. dep. w ministerstwie gospodarki 
Rzeszy Keppler został mianowany 
przez kanclerza Hitlera sekretarzem 
stanu do spraw szczególnej wagi w 
ministerstwie spr. zagr. Rzeszy oraz 
komisarzem Rzeszy na Austrię z sie- 
dzibą w Wiedniu. 

Aresztowanie członków żydows. 
gminy kulturalnej w Wiedniu 
WIEDEN, (Pat). Władze dokonały 

wczoraj aresztowania członków zarzą 
du tzw. żydowskiej gminy: kultural- 
nej Wiednia. Członków zarządu gmi 
ny osadzono w areszcie, a lokal jej 
opieczętowano. 

Plany fortyfikacyj francuskich w rękach szpiegów 
towanych znałeziono wielkie archi- | kumientów 
chiwum dokumentów, planów fortyfi 
kacyj na graniey pułn.-zach. Francji, 
piany rozłokowania bateryj przeciw- 
lotniczych i stacyj radiowych iraz do- 

dotyczących uzbrojenia, 
stanu liczebnego i mobilizacji wojsk 
w okręgach nadgranicznych, W śle- 
ilztwie okazuje się iż organizacja szpie 
gowska posiadała liczne odgałęzienig
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„Po przyjęciu ultimatum przez Litwę 
Manifestacje w calej Polsce 

WARSZAWA, (Pat), W związku z 
przyjęciem ultimatum polskiego od- 
były się w licznych miastach Polski, 
przy masowym udziale ludności, wie 
ce i zebrania, na których w uchwalo- 
nych rezolucjach wyrażano radość z 
pomyślnego załatwienia zatargu pol- 
sko - litewsikego. Przemówienia mów 
ców były wielokrotnie przerywane o- 
wacjami tłumów na cześć Pana Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej, Pana Mar- 
szałka Śmigłego Rydza i armii. 

W Krakowie na manifestacji pa- 
triotycznej, zorganizowanej przez za- 
rząd O. Z. N. uchwalono rezolucję, 
stwierdzającą, że przyjęcie przez Lit- 
wę warunków rządu Rzeczypospoli- 
iej jest następstwem jednolitej, zde- 
cydowanej i mocnej postawy całego 
narodu, następstwem głęboko prze- 
niyślanej polityki rządu polskiego, a 
przede wszystkim wynikiem siły uko 
chanego „dziecka narodu* armii na- 
rodowej i niezłomności Naczelnego 
Wodza Marszałka Śmigłego Rydza, 

W Poznaniu. Okręg Zjednoczenia 
Narodowego na okręg: wielkopolski 
zorganizował dziś w Auli W. S. H. 
akademię ku czci Marszałka Śmigłe- 
go Rydza. Akademię zagaił prezes O. 
Z. N. na Wielkopolskę dr Surzyński, 
który w swym przemówieniu podkre 
Ślił m. in., że ostatnie zwycięskie za- 
łatwienie konfliktu z Litwą, to zasłu- 
ga Marszałka Polski, który jest kon- 
tynuatorem idei Wielkiego Marszałka 
Piłsudskiego. Mówca zaznaczył, że 
Marszałek Śmigły Rydz jest ojcem 
duchowym O. Z. N., który pod no- 
wym kierownictwem rozwija się co- 
ra zlepiej. 

W Łodzi. Na organizowanej mani 
festacji publicznej przez O. Z. N. dla 
oddania hołdu pamięci Marszałka 
Śmigłego Rydza żywiołowo manifes- 
towano na cześć armii i Naczelnego 
Wodza. Manifestacja zgromadziła kil 
ka tysięcy osób. 

W Toruniu odbył się wiec, zorga- 
nizowany przez Federację Polskich 
Związków Obrońców Ojczyzny, na 
którym uchwalono rezolucję, stwier- 
dzającą, iż społeczeństwo pomorskie 

Zwłoki $. p. Stanisława Serafima 
spoczną na cmantarzu we wsi rodzinnej 

KOLBUSZOWA „woj. Iwowskie), (Pat). 

W Dzikowcu, pow. Kolbuszowa, miejscowo- 

Ści rodzinnej ś. p. Stanisława Serafima, po- 

ległego na posterunku w czasie incydentu 

na granicy litewskiej, odbyła się dziś olbrzy 

mia manifestacja. Z powiatowego miasta Kol 

buszowej wyruszył do odległego o 7 klm Dzi 

kowca pochód, na czele ze starostą Janem 

Ścherffem. Na pochód złożyły się organiza- 

cje, przedstawiciele władz i ludność okolicz- 

nych wsi w liczbie około tysiąca osób. W 

Dzikowcu oczekiwały olbrzymie tłumy włoś 

cian, na czele z Gminnym Komitetem Ucz- 

czenia Pamięci ś, p. St. Serafima. Po przyby 

ciu pochodu z Kolbuszowej, odprawione zo- 

stało żałobne nabożeństwo, które celebrował 

ks. prob. Fr. Wojtyna. W nabożeństwie 

Wc WZFE RO PSY 

PARYŻ. (Pał.) Sprawozdawca polityki 
wewnętrznej dziennika „Epoque”  zapo- 
wiada, że przed upływem 15 dni należy 
oczekiwać powołania do życia gabinetu 
Unii Narodowej pod przewodnictwem pre 
zesa lzby Deputowanych i jednego z prze 
wódców partii radykalnej P. E. Heriota. 

Największą frudnością, jaka leży na dro- 
dze do powołania do życia kom>inacji 
rządu Unii Narodowej, jest udział komu- 
nistów w rządzie. Udział ten miałby być 
м/ еп sposób usunięty, iż przedstawiciele 

komunistów nie weszliby do gabinetu, 
lecz udzieliliby mu tylko swego poparcia 
na terenie parlamentu, tak jak to czynili 
dotychczas w stosunku do wszystkich rzą 

. dów Frontu Ludowego. Sprawozdawca 
„Epoque” zaznacza, iż dotychczas orezes 
Herriot stale uchylał propozycję objęcia 
kierownictwa rządu Unii Narodowej, jed- 
nakże nacisk z różnych kół, a przede wszys 
fkim ostatnia konferencja, jaką odbył z 
prezydentem Republiki pozwala przypusz 
czać, iż nie będzie on dłużej trwał w swo 

    

im oporze. 

Powyższa informacja sprawozdawcy 
parlamentarnego „Epoque” jest najlep- 
szym świadectwem nastrojów, panujących 
we francuskich kołach politycznych, które 
nie porzuciły bynajmniej nadziei dopro- 
wadzenia do realizacji rządu Unii Naro- 
dowej, który by miał zastąpić obecny ga- 
binet Bluma, 

Cały szereg publicznych wysłąpień wy 
bilnych parlamentarzystów w ciągu nie- 
dzieli na terenie Francji był jednym ape- 
lem na rzecz utworzenia rządu Unii Na- 
rodowej. 

  
  

ancja czeka rząd Unii Narodowej 

  

jest gotowe do jak najgorętszego po- 
parcia wysiłku rządu, zmierzającego 
do normalizacji stosunków polsko- 
litewskich. 

W Lublinie, po uroczystym zebra- 
niu członkowie Obozu Zjednoczenia 
Narodowego udali się pod pomnik U- 
nii, gdzie złożono wieniec. 

Normalizacje stosunków 
między Poiską i Litwą 

witają z radością członkowie O. Z. N. 
okręgu Warszawa Centralna 

WARSZAWA. (Pat.) Wczoraj odbyło 
się zebranie członków OZN okręgu War- 
szawa—Centralna z udziałem przeszło 
1500 osób, Zebranie było poświęcone za- 
gadnieniom obrony państwa. Przemawiali 
płk. dypl. Różycki, b. min. Kamieński i 

W myśl tych przesłanek zebrani członko- 
wie Okręgu Obozu Zjednoczenia Narodo- 
wego wyrażają wyrazy hołdu I uznanie 
Marszałkowi Śmigłemu-Rydzowi i dekla- 
rują gotowość karnego stawienia się w 

szeregach pod Jego dowództwem. Jedno- 
red. Laudyn. cześnie uchwalają: 

W zakończeniu uchwałono następującą 1] Szerzyć | rozwijać czynnie ustosun- 
rezolucję: 

kowanie się do armii polskiej I zagadnień 
Zebrani w dniu 20 marca członkowie obrony narodowej. 

OZN witają z radością zapocząikowanie 
współpracy z narodem litewskim. Normali- 
zicja dofychczasowych siosunków Polski 
! Łitwy jest wyniklem zdecydowanej woll 
Prezydenta i mocarnej postawy naszej ar- 
mii pod wodzą Marszałka Šmiglego-Ry- 
dza. Tylko zespolony I entuzjastycznie аК- 
fywny naród jest zdolny dać państwu siłę 
konieczną do wywierania mocarstwowego 
wpływu na bieg wypadków w świecie, 

SEN TT TSS 

2) Pepierać moralne materialnie wszel 
kle poczynania mające na celu zwiększe- 
nie sił zbrojnych na lądzie, morzu I w po- 
wiefrzu. 

3) Powitač z radością. projekt znoweli- 
zowanej ustawy o obowiązku powszechnej 
służby wojskowej, stwarzającej szeroką 
płaszczyznę przeszkolenia wojskowego 
obywatela Państwa Polskiego, 

ETTRERRTRO CJ RE 5 EMS 
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Ognisko ciągłych niebezpieczeństw 
ma Północnym Wschodzie wygasło 

Niemiecka i francuska prasa o pomyślnym załatwieniu zatargu polsko-litewskiego 
BERLIN. (Pat.) Pomyślne załatwienie 

załargu polsko-litewskiego zajmuje dziś 
dużo miejsca w całej prasie niemieckiej, 
która zimieszcza wyczerpujące informacje 
z Warszawy, Kowna i innych stolic euro- 

pejskich. 

opinie polskich kół politycznych, iż intrygi 
pewnych mocarstw, którym zależało na 
zaostrzeniu zatargu zostały udaremn:one. 

„Berliner Tageblaft" pisze, iż „ukryty 
stan wojny” między Polską i Litwą zakoń. 
czył się. . 

„Voeikischer Beobachter“ podkrešla za- 
dowolenie panujące w Warszawie i cytuje 

„Lokal Anzeiger* stwierdza, iż dekla- 

racja min. Becka jasno nakreśliła linię po- 

liyki Polski wobec Litwy. Dziennik zwra- 
ca również uwagę na intrygi niektórych 
państw, które zmierzały do utrudnienia 
porozumienia polsko-liftewskiego, zazna- 
czając ironicznie, iż „dzisiejsi doradcy 
mieli 20 lat czasu, aby zaofiarować swe 

i lowaniu konfliktu”. 
wzięła udział rodzina zmarłego z jego oj- pna we k t 

cem i matką. 5 

Po nabożeństwie starosta kolbuszowski 

złożył wyrazy współczucia rodzicom poleg- 

łego żołnierza, oddając hołd matce jego przez 

ucałowanie jej ręki. Rzewnej scenie przypa- 

trywał się 8 1 pół tysięczny tłum wzruszonych 

do głębi włościan ziemi kolbuszowskiej. Na- 

stępnie ze specjalnie przygotowanej trybuny 

wygłosił przemówienie p. An. Kościółek, na- 

uczyciel miejscowej szkoły powszechnej, któ 

ry w imieniu rodziny i Komitetu Gminnego 

złożył na ręce starosty prośbę o to, aby zwło 

ki ś. p. St. Serafima sprowadzone zostały do 

Dzikowca i spoczęły na rodzinnym cmenta- 

rzu, gdzie będą otoczone szczególną czcią 

i opieką. 

„Deutsche Allgemeine Zeitung“ pod- 
kreśla zainteresowania Poiski sytuacją nad 
Bałtykiem. Państwa bałtyckie oceniają no- 
wą wytworzoną sytuację pozytywnie, pod- 
kreślając, że normalizacja stosunków pol- 
sko-litewskich ma doniosłe znaczenie nie 
tylko dia tych krajów, ale i dla całej Eu 
ropy. 

„Hamburger Fremdenblaf" pisze, ża 
ognisko ciągłych niebezpieczeństw na 
północnym wschodzie wygasło. Pismo 
podkreśla, że Litwa znalazła się w obliczu 
ulłimatum polskiego w izolacji 1 była zda- 
na tylko na własne siły. ‚   „National Zig.” zwraca uwagę, że roz. 

  

Były premier Chautemps przemawiając | życia takiej kombinacji rządu. Koniecznym 
w swym okręgu wyborczym na temat przy | jest — zakończył Chautemps — aby apele 

czyn, jakie skłoniły go do dymisji oświad | na rzecz Zjednoczenia Narodowego zosta 
czył, iż utrzymując się nadal przy władzy | ły wysłuchane i aby partie polityczne zdo 
i odrzucając socjalistów do opozycji uczy- | łały się zdobyć na wzajemne ustępstwa. 
niłby niemożliwe utworzenie Unii Naro- | Koniecznym jesł, aby Francja potrafiła się 
dowej. Taktyka p. Chautempsa była skie | zjednoczyć dokoła rządu ocalenia publicz 
rowana wyłącznie pod kątem widzenia | nego i obrony narodowej. 
umożliwienia na przyszłość powołania do 

670 zabitych i 1200 rannych w Barcelonie 
BARCELONA. (Paf.) Ministerstwo obro | wincji Tarragona, W prowincji Castellon 

ny komunikuje: Lotnictwo gen. Franco po- | szczególnie wielka ilość ofiar padłt w Ve- 
nownie bombardowało Barcelonę. Ofiarą | nicarlo, Vinaroz I San Carlos de la Rapita. 
nowego bombardowania padło 18 zabi- Oficjalne cyfry ofiar bombardowania 
tych i około 50 rannych. Około 40 budyn | powietrznego Barcelony od dnia 16 marca 
ków jest zniszczonych. Zostały zbombar: | wynoszą: 670 zabitych, 1200 rannych, 48 
dowane również liczne mejscowości w pro ! budynków zniszczonych 

Co zdobyli powstańcy podczas ostatniej ofenzywy 
SAN SEBASTIAN. (Pat.) Wojska gen. | dział, 56 czołgów, 11 dział przeciwlołni- 

Franco posuwają w dalszym ciągu na- | czych i przeciwczołgowych, wielką ilość 
przód, wyrównywując linię frontu aragoń- | broni ręcznej i maszynowej. Strącono 35 
skiego. Ogłoszono łu, że w czasie ostaf | samolotów rządowych. Wojska powstańcze 

niej ofenzywy powstańcy zdobyli 93 miejs | obsadziły teren ogólnej powierzchni 2350 

cowości, wzięli do niewoli 1000 jeńców, 76 ! mil kw., liczącej 160.000 !udności, 

Japończycy zbombardowali 
kościoł i budynki m sylne 

HANKROU, (Pat). Misja protestane | japońskie. Bomby uszkodziły kościół 
ka niemiecka w m. Lingyi zawiado- | i okoliczne budynki. 4 Chińczyków zo 
miła telegraficznie ambasadę niemie | stało zabitych, zaś 13 rannych w obrę 
cką w Hankou, że 19 bm. z rana zo- | bie zabudowań misyjnych. 
stały zbombardowane przez samoloty 

Marszałkowa Aleksandra Piłsudska 
na walnym zjezdzie P. w. K. 

WARSZAWA. (Paf.) Walny Zjazd Or- 
ganizacyj Przysposobienia Wojskowego 
Kobiet do Obrony Kraju obradował w dn. 
20 bm. od rana w gmachu 2 Gimnazjum 
Miejskiego przy ul. Rozbrat 26, 

Walny Zjazd uchwalił szereg rezolucyj, 
w których m. in. wyraża radość, iż nowa 
ustawa o powszechnym obowiązku służby 
wojskowej daje możność kobietom pel- 
nienia służby żołnierza (służby pomocni- 
czej). 

Zjazd uchwalił, iż organizacja PWK 
oddaje się do całkowitej dyspozycji władz 
wojskowych w dziele tworzenia wojsko- 
wej służby kobiet. 

Ošw'adczenie 
Dziekanatu Wydziału 

Lekarskiego U. S. В. 

Dziekanat Wydziału Lekarskiego 
Uniwersytetu Stefana Batorego  za- 
wiadamia, że notatki, które ukazały 
się w prasie codziennej dotyczące 

biegu badań nad mózgiem Ś. p. Mar- 
szałka Józefa Piłsudskiego nie są ści- 

słe i nie odpowiadają istotnemu sta- 
nowi rzeczy.   

  

Dnia 18. III. 1938 r. 

(-) Pelczar 

Dziekan 

  

wiązanie zatargu z Litwą wywołało w Lon 
dynie wielkie zadowolenie i uczikie ulgi, 
poprawiając ogólne nastroje. 

„Koelnische Ztg." stwierdza, iż koń- 
cowy sukces usprawiedliwia ten niezwykły 
środek, jakiego chwyciła się Polska w po- 
słaci ultimatum. Dotychczasowa syłuacja 
między Litwą a Polską kryła bowiem w 
sobie niebezpieczeństwo dla pokoju w 
Europie. 

PARYŻ. (Pał.) Niedzielna prasa parys- 
ka poświęca wiele miejsca omówieniu sy- 
tucji politycznej, wynikłej wskutek norma- 
lizacji stosunków między Warszawą a Kow 
nem. 

Szereg publicystów precyzuje ze zro- 
zumieniem stanowisko Polski, z drugiej 
strony niechętne Polsce czynniki występu- 
ją z wyraźnie nieprzyjaznymi publikacjami 
skierowanymi przeciwko Polsce, 

„Excelsior" podkreśla, iż żądania Pol- 
ki n'e były wygórowane, cytując rozma!- 

'a fantastyczne pogłoski na temat zamia- 
*ów wobec Litwy, dziennik stwierdza, że 
nic nie pozwala przypuszczać, aby łe hi- 
połezy odpowiadały zamiarom rządu pol 
skiego. 

„Le Pefit Bleu” występuje przeciw kam 
panii fałszywych wiadomości oraz przeciw 
komentarzom niektórych publicystów fran 
cuskich, którzy usiłowali w nieprawdziwym 
i niechętnym świetle przedstawić stanowi- 
sko Polski. 

„Epoque” cytuje deklarację min. Becka 

Na zakończenie obrad przybyła Panł 
Marszałkowa Alekstndra Piłsudska, hono= 
rowa przewodnicząca organizacji PWK, 
której lcznie zebrane członkinie PWK 
zgołowały serdeczną owację oraz wręczo 
no jej wiązankę kwiatów. 

    

  

Apel żołnierzy Legii 
Akademickiej 

WARSZAWA. (Pat.) W dniu wczorajs 

szym we wszystkich orśodkcah akademic- 

kich odbył się uroczysły apel żołnierzy 

Legii Akademickiej i młodzieży akademie 

kiej. 

W. Warszawie apel odbył się na Placu 

Marszałka Piłsudskiego. 

Zmarł Aleksander 
Malinow 

SOFIA, (Pat). Dziś rano przemawiając ną 
jednym z zebrań przedwyborczych zmarł 

nagle na atak sercowy Aleksander Malinow,. 
były przewódca partii demokratycznej, wies, 
lokrotny premier, minister spraw zagranicz=j 

nych i przewodniczący parlamentu. Zmarły, 

by: ojcem chrzestnym księżniczki Marii Lie] 

dwiki, pierwszej córki bułgarskiej pary Кгб- 
lewskiej. Przypomnieć należy, że w r. 1908, 

gdy Aleksander Malinow stał na czele rządu 

została ogłoszona niepodległość Bułgarii. W) 
roku 1934 Aleksander Malinow wycofał słę 

z życia politycznego i obecnie zamierzał po 

wrócić do czynnej polityki. af 

Rewizja procesu 
Otto Pianetta 

BERLIN. (Pał.) „Voelkischer Beobach- 

ter" donosi, że niebawem nastąpi rewizją 

procesu przeciwko Otfo Planefta, który 

po zamachu narodowo-socjalistycznym w 

Wiedniu w roku 1934 został skazany na 

śmierć i powieszony. Planeffa ma być o= 

becnie zrehabilitowany. Zwłoki Planetta. 

mają być ekshumowane 1 pochowane w 
grobie honorowym, 

1 powoda śmierc! pzowosą 
esłonkowie kłobu ueiłowali 

popelaič samobójstwo 
TOKIO, (Pat). Zmarł na gruźlicę prezėg 

słynnego „Klubu samobójców" Szuji Egis' 

wa, Podczas jego pogrzebu kiłku członków, | 
klubu usiłowało popełnić samobójstwo, 60 
zostało udaremnione przez policję. Mimo 6. 

kilku członków zaginęło w tajemniczy spės | 
sób. Dotychczas znaleziono zwłoki jednego 
z członków tego stowarzyszenia. 

Dezerterem z pola 

obowiązku 
obywatelskiego - 

jest ten. kto uchyla 
się od ofiary   na konferencji prasowej, zaznaczając, że 

deklaracja ła obala wszelkie pogłoski krą- 
żące na temat zamiarów polskich. ! 

  

Konto P. K. O. 70.200 
Pomoc Zimowa 

W czasie wizyty Hitlera w Rzymie 
odbędzie się wiełka rewia wojskowa 

RZYM, (Pat). Dzienniki informu- 

ją, że z okazji zbliżającej się wizyty 

kanclerza Hitlera w Rzymie odbędzie 

się w stolicy Włoch wielka rewia woj 

skowa. Przez Via del Impero przedew, 
filuje 400 dział i 400 czołgów i samóz 
chodów pancernych. 

Wojska austriackie przybyły do Berlina 
BERLIN, (Pat). Dziś w godzinach 

popołudniowych przybyły do Berlina 

pierwsze bataliony wojsk austriac- 

kich. Bataliony w drodze z dworca 

były witane owacyjnie przez tłumy. 

BERLIN, (Pat). Dziś popołudniu 

przybył do Berlina batalion b. au- 

striackiego 15 p. p. im. Babenberga; 
Gości powitał na dworcu komendan 
m. Berlina gen. Seifert oraz kompa* 
nią honorowa berlińskiego pułku wart 
towniczego. Oddział Austriacki wśród 

entuzjazmu ludności, „rzemaszerował 
na kwatery do starego moabitu. 

32 tysiące złotych przeznaczyły Siedlce 
ma Fundusz Obrony Narodowej 

WARSZAWA. (Pat.) Społeczeństwo | Niezależnie od tego pracownicy umyt 

miasta Siedlec chcąc dać wyraz swemu | słowi w Siedlcach oraz młodzież szkół 

przywiązaniu do armii zadeklarowało w 

dniu imienin Marszałka Śmigłego-Rydza 

kwołę zł 32.000 z przeznaszeniem na Fun-   dusz Obrony Narodowej. 

średnich postanowili ofiarować jednemu £ 

miejscowych pułków dwa karabiny maśzy” 

nowe. 
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Kurjer Sportowy 

Jak długo bedziemy czekać 
na wzgledy P.W.W.F. i P.W. 

; Od kilku już lat zwracamy uwagę na 
niezbył właściwą formę propagandy wy- 
chowania fizycznego i sporłu na wsi. Pod 

adresem PUWF i PW pisaliśmy szereg 
artykułów, zwracając uwagę, że sport na 
wsi pozbawiony jest jakiejkolwiek opieki 
1 fachowego kierownictwa. Niestety, na 

tym odcinku pracy nie widzimy żadnego 
polepszenia. Z przykrością musimy stwier 
dzić „że PUWF i PW kieruje się jakąś 
dziwną, niezrozumiałą polityką, jeżeli 
chodzi o Wilno i Wileńszczyznę. 

Przecież PUWF i PW mając swoich za 
Ulanych ludzi w terenie powinien być bar 
dzo dobrze poinformowany o stanie rze- 
Czy. Tymczasem stwierdzić należałoby, że 
PUWF i PW nie zna życia wsi i boi się 
Poprostu na tym odcinku jakiejś zasadni- 
czej zmiany. Wprowadzenia szeregu re- 

domaga się samo życie, które idzie 
roca Praca zaś przy stolikach w 
UW Fi PW skoncentrowana jest dokoła 

zagadnień mało istotnych. 

Życie wyprzedziło program PUWF i 
PW. Trzeba to sobie wyraźnie powiedzieć 
ł z tego zdać sprawę. Sytuacja jest bar- 
dzo poważna. 

Słyszałem, że PUWF i PW w referacie 
w: nie posiada ani jednej gazety 
soi „Ten mały szczegół mówi nam 

S Prasa dla PUWF i PW jest 
ASS tylko w Warszawie do dru- 

BR oficjalnych przemówień i wytycz 
ycn. Prasa prowincjonalna — to jak ten 

przysłowiowy groch przy drodze. 

e można zgodzić się z takim stano- 
iem. Jeżeli PUWF j PW 'stać na opła- 

canie urzędnika-referenta prasowego i ma 
szynistki, to w takim razie niech znajdzie 
się kilkadziesiąt złotych rocznie na zapre- 

e ola prasy prowincjonalnej, która 
= nieniom sportu poświęca nieraz o 

а e więcej miejsca i czasu, niż niektórzy 
ygniłarze sportu polskiego. 

: PUWF i PW nie ma więc łączności z 
erenem, Brak łączności z prasą wileńską 
skazuje PUWF i PW na orjentowanie się 
tylko na podstawie „urzędowych” rela- 
cyj z terenu. Nie chcemy bynajmni i 
kogo obrazić, ani też nikomu z SERA 
urzędników PUWF i PW zrobić przyk- 
rości, ale wiemy przecież bardzo dobrze, 
Jak sporządzane są niektóre sprawozda- 
nia urzędowe. Twierdzimy stanowczo, że 

opinii swojej nie można opierać tylko na 
„nurzędowych” zestawieniach. Ten głos 
społeczeństwa, ta opinia prasy ma także 
swój wyraz i dlatego piszemy o tych rze- 

<zach, Jesteśmy przekonani, że od dnia 

biję elszego PUWF i PW zehce nawiązać 

pcz kontakt z Wilnem I od czasu do 
Е Asu wysłuchać nasze skargi, pochwaly, 
EW też projekty pod adresem PUWF i 

ama na akterystyczną jest rzeczą, že taka 
kich = ej więcej sytuacja Jest we wszyst 

1 T życia sportowego. Związ 
czele ich a nie liczą się z Wilnem Ne 
p ide PUWF i PW, który daje 

walczyć Piękny Przykład, Musimy z tym krzywdy 003 inaczej zawsze będziemy 

szych e Wilna nie otrzymuje więk- nam ją | «e pieniężnych. Przydzie!ane 
x z = 7 ai budžetowe, 

nas obietnicami, że fo już w Przyszłym roku nikt nie zapomni o wi nie i 

dowany zostanie palnia kryta, wybu- 
unami. Powstanie sportowy z try- 

są już gotowe, Wszysiłć = ortowy, Plany 
ko zabrakło tych trochę Pisak * tyl- 
Przykładu pragniemy wspomnieć „/; Pla 

wie, który jest przez PUWF i PW ae 
nie faworyzowany w inwestycjach, e 

Wileński Komitet Tow. Wioślarskich 

zgłosił osadę VRS Śmigły do nagrody prze- 
chodniej Miejskiego Komitetu WF i PW im. 
płk. Zygmunta Wendy. 
‚ Osada wioślarzy WKS Śmigły zdobyła, 
Jak wiemy, tytuł mistrza Polski w biegu 

p wyścigowych. Osada startowała w 
aw w następującym składzie: Wier- 

©, Karwecki, Ki } Za- wadzi, ecki, Kiedel, Jurkowski Za. 

sai Komitet Tow. Wiošlarskich, na 
Sa aa stoi mjr. Zbigniew Lankau, mo 

o ibis WEJ wniosek zgłoszony do Komitetu 
cdi —— nagrody wiošlarzom, tym, že 

Lista = mistrzostwa jest niezwykle trudne. 
oboje strzów Polski w wioślarce za lat 18 

a je zaledwie 13 klubów przy 7 konku- 
ucjach branych pod uwagę. Jeżeli zaś cho 
= nazwiska mistrzów, to na liście figu- 

sn tylko 120. Wioślarze wileńszy zu- 
= słusznie uwypuklają swój cenrcy suk- 

arai wiošlarzy do zdobycia nagrody 

w act piłkarzy WKS Śmigły, który 
Trzeba eszłym zakwalifikował się do Ligi. 

Przyznać, że piłkarze odnieśli też 

  
  

Kuchar troszczy się o ło najbardziej I nie 

zdziwię się, jeżeli przeczytam w którejś 

lwowskiej gazecie, że inż. Kucharowi po- 

sławiony został na którymś boisku pom- 

nik z ciosanego marmuru. 

Chętnie postawilibyśmy i w Wilnie nie 

jeden, a kilka pomników tym, którzy by 

przyczynili się do uzdrowienia stosunków 

sportowych na prowincji. 

Nie jest fo żadnym sekretem, że tam, 

gdzie iść ma praca, potrzebne są pienią- 

dze i odpowiednie warunki techniczne, 
Wilno nie ma ani pieniędzy, ani warunków 

technczrych. 

Jeżeli tak jest w Wilnie, to cóż do- 
piero mówić o naszej prowincji, gdzie na 
boiskach sportowych pasą się krowy. Te- 
ren nie został do dnia dzisiejszego opa- 
nowany i bardzo mało się robi w tym 
kierunku, żeby zmienić dzisiejszą sytuację 
na lepsze. Słale się czeka, Od kilku lat 
karmieni jesteśmy obietnicami, że odcinek 
życia młodzieżowego zostanie nareszcie 
uregulowany, a tymczasem zmieniają się 
ludzie na naczelnych stanowiskach w spor 
cie, a Wilno jak klepało biedę w sporcie, 
tak klepie 1 nikomu nie leży to specjalnie 
na sercu. Brak jest u nas ustosunkowanych 
działaczy sportowych, którzy potrafiliby 
w sposób zdecydowany wypowiedzieć 
swój pogląd i tak zreferować sprawę w 
Warszawie, w PUWF i PW, żeby zakoń- 
czył się nareszcie okres ciężkiej wegełacji 

Jeżeli dłużej tkiwć będziemy w tym 
marazmie, to marnować s'ę będzie ener- 
gia młodych sił sportowych, a przez to 
samo niszczyć będziemy wysiłki akcii pro- 
pagandowej, która stosunkowo łatwa jesi 
do pokierowania, ale chcąc ją pokiero- 
wać, trzeba rzucić w teren ludzi zdolnych 
i zamiłowanych w pracy. Rzecz oczywista, 
że trudność polega na znalezieniu takich 
ludzi, ale skoro PUWF i PW subsyd:uje 
CIWF i skoro w wyższych zakładach nau- 
kowych istnieją lektoraty wych. fiz., to po- 
winien być i jakiś wynik tej pracy Rok 
rocznie mury CIWF opuszczają absolwen 
ci. Niech się oni nie pchają do miast, 
niech pójdą na prowincję, jako ludzie 
inteligentni i wykwalifikowani w swoim 
zawodzie. Rzecz oczywista, że nie można 

ludzi tych skazywać na nędzę i wegetację, 
bo nic tak nie zniechęca do' pracy, jak 
złe uposażenie. 

PUW Fi PW chcąc odrobić stracony 

   

I 

  

„KURJER” (4397) 

feren powinien sobie nakreślić plan pracy 
z nastawieniem wybiłnym na prowincję. 
Niech to będzie plan wszystkim dobrze 
wiadomy. Nie powinno tutaj być żadnych 
sekretów. Chcemy być dobrze poinformo- 
wani, jaki jest program PUWF i PW, a 

niestety z urzędowych komunikatów nad- 
syłanych do redakcji nie można zorjento- 
wać się w sytuacji, Coś tam jest niby, ale 

ło tak jakoś mętnie wszystko przedsta- 

wione, że nie można najbardziej nawet 

zaawansowanemu w tej dziedzinie zorjen- 
łować się. Nie trzeba z rzeczy społecz- 
nych robić jakiejś urzędowej tajemnicy. 

Sprawy sporłu i wych fiz. nie są zapewne 

zaliczane do spraw mobilizacyjnych. 

W końcu 1937 r. odbyła się w War. 

szawie słynna już dzisiaj konferencja. zwo 

апа przez PUWF i PW, na kłórei przy 

drzwiach zamkniętych radzono na tematy 

sporlu prowincjonalnego. Jak mogłem u 

<znajomych działaczy sportowych nietylko 

Wilna, ale całej niemal Polski wysondo- 

wać, nikt prawie z nich nie ofrzymał za- 

proszenia, O sprawach prowincji decydo- 

wali ludzie, kłórzy prowincji nie znają. 

Jeżeli zaś twierdzić będą, że znają ją le- 

piej od innych, to dlaczego nie widać te- 

go w ich pracy? 
Zdajemy doskonale sprawę z tego, że 

jednym jakimś okólnikiem nie da się zmie- 

nić dotychczasowej sytuacji sportu pro- 

wincjonalnego. Chcemy jednak, żeby o 

tym wiedział również PUWF I PW I jeżeli 

coś uchwała | nad czymś radzi, to żeby 

był na tyle łaskaw i zaprosił tych kilku 

ludzi, którzy mogliby dorzucić ze swej 

strony dwa, trzy cenne zdania. 

Nie chcemy, żeby ktoś nas posądził o 

jakieś osobiste względy, a mnie, jako auto 

ra tego artykułu, o chęć zasiadania w jesz 

cze jednej jakiejś radzie sportowej czy 

zarządzie. Nie wysuwam bynajmniej swo- 

jej osoby, ale jeżeli PUWF i PW zachciał- 

by usłyszeć moje zdanie na temat wdro- 

wienia stosunków sportowych na wsi, to 

z przyjemnością służę. W Wilnie można 

pisać, mówić, radzić I uchwalać, a PUWF 
i PW o niczym się nie dowie. Dla władz 

cenfralnych sport wileński jest rzeczą obo- 

jętna, tak jakby wcale nie istniał. 
Nie wiem, czy stanowisko takie jest 

słuszne. Sądzę, że nie. Jestem przekonany, 
że czytelnicy nasi zgodzą się całkowicie 
z naszymi wywodami.. 

Jarosław Nieclecki. 
Lik i iii CERES 

Polska— Finlandia 10:6 
Wezoraj odbył się mecz bokser- 

ski Polska — Finlandia zakończo- 
ny zwycięstwem Polski 10 : 6. 

Punkty dla Polski zdobyli: Sobko- 

wiak, Koziołek, Czertek, Doroba, Pi- 
łat. 

Spotkania przegrali: Kajnar, Wa- 

siak, Pisarski. 
Sędziował Matsow (Estonia). 

Reprezentacja Polski remisuje z kombino- 
wznym zespołem węgierskim 

Na stadionie Wojska Polskiego w 

Warszawie rozegrany został między. 

narodowy mecz piłkarski pomiędzy 

reprezentacją Polski a kombinow 
zespołem węgierskich drużyn Ujpest 

i Hungarii. Mecz wywołał ogromne 
zainteresowanie i zgromadził na sta- 
dionie przeszło 15.000 widzów. Była 
to bowiem pierwsza międzynarodo- 
wa impreza piłkarska w sezonie, poza 
tym mecz miał charakter generalnej 
próby przed wyjazdem naszej repre- 
zentacji do Białogrodu na mecz re- 
wanżowy o mistrzostwo świata z Ju: 
Sosławią. 

е TT 

Wioślarze Czy piłkarze? 
= ba zwycięstwo. 

zwołania ZE czasie trzeba oczekiwać 

L PW, na kinis Miejskiego Komiletu WP , rym zapadnie ostateczne decy: zja. Na referenta spra: wy przyznani: dy zaproszony został red, w ios. 
ki, który w swoim czasie był iniejatorem o 
fiarowania nakoUS przechodnie; Pzyznawa 

nej rok rocznie zawodnikowi, względnie ze- 

społowi osiągającemu najlepszy Wynik spor 

towy. Ž ‘ 

Dotychczas posiadaczami nagrody byli 

wyłącznie członkowie WKS Śmig!y. Pierw- 
szy raz nagrodę im. płk. Wendy zd>był st, 

sierżant Jan Wieczorek, w nastęnnym reku 
nagroda powędrowała do p. Plewakowej, 

która po trzykrotnym zdobyciu mistrzostwą 
Polski zasłużyła na uwzględnienie jej pięk- 
nych rezultatów wioślarskich. W oslatnim 

roku posiadaczem nagrody była osada ctim- 

pijska WKS Śmigły, która w tvm roku rów. 

nież pretenduje do zdobycia. Regulamin na. 

grody powiada, że przechodzi ona na włas- 

ność po trzykrotnym kolejiym zdobyciu, 
względnie po pięciokrotnym złobscią w ok- 

resie 10 lat.   

Występ naszej reprezentacji mógł 
zadowolić jedynie po przerwie. Przed 
przerwą bowiem górowali znacznie 
Węgrzy, którzy prowadzili nawet 2:0. 

Wynik ogólny 2:2 (2:0) naegół odpo- 
wiadał przebiegowi gry. 

Odwołanie meczu 
piłkarskiego 

Projektowany wczoraj mecz piłkarski 

między WKS Śmigły a Ogniskiem KPW z0- 

stał przez organizatorów odwołany z przy- 

czyn od nich niezależnych. Pierwszy trening 

piłkarzy wileńskich odbędzie się w tygodniu 

Przesunięty został również termin zapo- 

wiadanego turnieju wiosennego o puchar 

Wil. Okr. Zw. Piłki Nożnej. Turniej rozpo- 

cznie się w sobotę ? kwietnia. Spotkania de 

cydujące rozegrane zostaną w niedziełę $ 

kwietnia, w tydzień po tym turnieju ligowy 

zczpół WKS Śmigły walczyć będzie w Wiel- 

k'ch Hajdukach r Ruchem o mistrzostwo 

Ligi. 
с AAŁAŁAK. 

* 

  

   

  

     

  

Pierws70rzedny 

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

Intne pokoje z telefonami. 
Wykwi Ceny przystępne. 

De"aracla zasłuż nych 
w Urzędzie Wolewódzkim 
W dniu 20 bm. wojewoda wileński 

Ludwik Bociański dokonał dekoracji w 
Imieniu Pana Prezesa Rady Minis!rów sze- 

regu osób z terenu m. Wilna i W!'eńsz- 

czyzny — zasłużonych na polu pracy spo- 

łecznej, państwowej, zawodowej, za za- 

sługi w służbie bezpieczeństwa publicz- 

nego i służbie kolejowej. 

Dekoracja odbyła się w sali konferen- 

cyjnej Urzędu Wojewódzkiego. 
  

Jak się to nazywa? 

    
To nie jest żadna bujda, ale aufentyczny moment z zawodów bokserskich. Czy tę 

jest zwycięstwo przez K. O., czy też na punkty... to 

4 K. ©. na 5 walk 
Tegoroczne mistrzostwa boksers- 

kie. zakończyły się fiaskiem. Sala nie 

mal pusta. Poziom niski. Na 8 walk 

rozegrano tylko 5. Cztery spotkania 
zakończone zostały nokautami. 

Rekord co? Cóż to powinni być 

za mistrzowie pięści, którzy wygrywa 

ją mistrzostwa przez k. o. i to w pier 

wszych rundach. 

Lendzin rozgromił beznadziejnie 

słabego Furmana, który przegrał 

przez techn. k. o. 
Nowicki pokonał na punkty Łuk- 

mina. 
Kulesza wygrał z Miłoszem przez 

techniczny k. 0. 
Snitko zdobył mistrzostwo przez 

dyskwalifikację Sazanowa. W grun- 
cie rzeczy wygrał Sazanow, który gó- 
rował nad Snitką, ale został uka- 
rany dyskwalifikacją. 

KRONIKA 
— W dn. 18 bm., jako w dniu imienin 

Marszałka Śmigłego-Rydza miasto Pińsk 
przybrało wygląd odświętny, Wszystkie 
domy zostały przybrane flagami, a okna, 
balkony i wystawy portretami Marszałka, 
przystrojonymi kwieciem. Sklepy i zakłady 
do godz. 12 były pozamykane. 

We wszystkich szkołach odbyły się u- 

roczyste akademie. 
W katedrze katolickiej pontyfikalne na- 

bożeństwo za pomyślność państwa i na 
intencję Wodza odprawił J. E. ks. biskup 
ordynariusz piński Bukraba. W katedrze 
prawosławnej nabożeństwo odprawił JE. 
arcybiskup Aleksander. W świątyniach in- 
nych wyznań również odbyły się nabożeń 

stwa. 
Dowódca miejscowego garnizonu przyj 

mował od władz adminis'racyjnych i spo- 
łeczeństwa życzenia dla Marszałka. 
W godzinach południowych odbyła się 

rewia wojskowa, < 
— Ofiarnošė społeczeństwa Pińsczyzny 

na LOPP. Społeczeństwo powiatu pińskiego 
doceniając doniosłą rolę Ligi Obrony Po- 

wietrznej i Przeciwgazowej nie szczędzi 0- 

far, czego jest zapisanie się w ostatnim mie 

siącu niżej wymienionych na dożywotnich 

członków LOPP: Roman Skirmunt z Porze- 

cza, Bazyli Bakunienko z Podhacia, Kazi- 

mierz Turczyński z Mikołajowa Holje, Ste- 

fam Bartoszewski z Pińska, Gromada wsi 

Wujwicze, Gromada wsi Wielatycze, Groma- 

da wsi Dzikowicze, gm: lemieszewickiej. 

Wszyscy nowoprzybyli członkowie wpła- 

cili składki członkowskie po 150 zł. 

Ogółem Obwód Pow. LOPP w Pińsku do 

dnia 20. III. br. posiada 62 członków doży- 

wotnich. 

Gromadzone tą drogą kwoty wysłane zo- 

stały władzom centralnym. 

— Szkodliwy projekt. Jak się dowiadu- 

jemy w Berezie Kartuskiej ma być zlikwido 

wany Sąd Grodzki. Należy podkreślić, że ok 

ręę sądowy przydzielony do Berezy Kartus- 

kiej jest b. duży. Obecnie pracuje stale 2—4 

sedziów, pomimo to jest około 2000 spraw 

  

  

а 

Talko pokonał przez k. o. w pi 
wszej rundzie Zyka. % 

W ringu sędziował mgr. Cochi. 
Punkty obliczał Hołownia. 

Mistrzowie Wilna walczyć będą w: 
Białymstoku w eliminacjach z pięś: 
ciarzami Warszawy i Białegostoku. 

Gruźlica 

płuc 
jest nieubłagalna i corocznie, nie robiąc róże, 

picy dla płci, wieku i stanu, pociąga bardzo, 
wiele ofiar. Przy zwalczaniu chorób płuca 
nych: bronchitu ,grypy, uproczywego męczą+ 

cego kaszlu itp. stosują pp. lekarze 

„BALSAM TRICOLAN - AGE* 
ktćry ułatwia wydzielanie się plwociny, usu* 

wa kaszel. 1 

POLESKA 
zaległym. Projekt przeniesienia Sądu Grodz- 
k.ego z Berezy do Telechan, odległych od 

Berezy o 110 km, gdzie przy niedogodnej ko, 
munikacji jedzie się 2 dni, jest conajmniej, 
nieżyciowy, oraz w wysokim stopniu krzyw 
dzący dla Berezy Kartuskiej. Bereza Kartus= 

ka obecnie liczy ponad 5000 mieszkańców i 

grupuje cale žycie gospodarcze, kulturalne 4: 

spoleczne okolicy. W sprawie tego krzywdzą 

cego projektu burmistrz Jasnowski i dele+ 
gaci byli u Ministra Sprawiedliwości i u pre 

zesa Sądu Okręgowego w Wilnie, gdzie pod: 

kieślili potrzeby i konieczność utrzymania 

  

| istniejącego stanu rzeczy. 

— Zamiast rautu na FON. Jak się dowia 

dujemy, raut pożegnalny b. Dowódcy Okrę: 
gu Korpusu Nr IX gen. Jarnuszkiewicza, któ 
ry był projektowany w dn. 20 bm. w Brześ-! 
ciu n. Bugiem nie odbędzie się i zgodnie a, 

życzeniem gen. Jarnuszkiewicza pieniądze 

przeznaczone na ten cel przekazane zostały, 

na F. O. N. ; . 
— Czyn godny naśladowania. Z oz | 

imienin Marszałka Śmigłego Rydza, ks. prob, 

jerzy Piskanowski złożył na FON na ręce 

wojewody poleskiego kwotę zł 100. ” 

— Pobicie. Maria Litw'niuk, zam. w 

Biześciu n. Bugiem przy ul. Sienkiewicza ы 

zameldowała, że w nocy na ul. 3 Maja obok 

restauracji „Zacisze* zatrzymana został 

przez Jana Skrzyjka i Helenę Nadworską, 

znm. w Brześciu n. Bugiem, którzy pobił ja 

ł zabrali z kieszeni kożucha 13 zł. i 

— РоЫе!е. Na polu w pobližu wsi Zad“ 

worze pow. brzeskiego został ciężko pobi 
mieszkaniec tejże wsi Jan Nesteruk przez brt, 

ta swego Karola. Pobit yodstawiony został 

do szpitala w Kamieńcu Lit, gdzie stwier= 

dzono złamanie czterech żeber i kości pro- 

mieniowej. Stan jego zdrowia jest groźny. 

— ZWŁOKI NOWORODKA W RZECE 

W odległości pól klm od wsi Goły Borek, gm. 
Kam. Lit, ryb.cy wydobyli z rzeki Leśnej 

zwłoki noworodka płei żeńskiej w stanie zn- 

pełnego rozkładu. Sekcja zwłok nie wyka« 

zała przyczyny zgonu. 
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KRONIKA 
Dziś Benedykia Op. 

Jutro Katarzyny W. 

  

| MARZEC | 

21 Wschód słońca — g. 5 m. 23 

DR: Zachód słońca — g. 5 m. 30 

  

  

sposirzeżenia Zakładu Meteorologi USB 
y Wilnie z dnia 20.II1. 1938r, 

Ciśnienie 761 
Temperatura średnia -- 10 
Temperatura najwyższa -- 13 
Temperatura najniższa -- 7 
Opad — 
Wiatr zachodni 
Tend.: lekki wzrost 
Udagi: dość pogodnie. 

Przewidywany przebieg pogody w dniu 
21 bm. wg PIM'a: 

Po chłodnej nocy dniem pogoda sło- 
neczna i ciepła. Temperatura około 17 st 

Wiatry południowo-zachodnie i połud 
niowe, dolne słabe, górne z szybkością 
do 35 km na godz. 

Widzialność rankiem osłabiona z po- 
wódu przyziemnych mgieł, w ciągu dnia 
dobra. 

WILEŃSKA 

DYŻURY APTEK: 
Dziś w nocy dyżurują następujące ap- 

teki: Nałęcza (Jagiellońska 1); Augustow- 
skiego (Kijowska 23); Romeckiego (Wileń 
ska 8); Frumkinów (Niemiecka 23); Rost- 

kowskiego (Kalwaryjska 31). 
Ponadto słale dyżurują apteki: Paka 

(Antokolska 42); Szantyra (Legionowa 10); 
Zajączkowskiego (Witoldowa 22). 

MIEJSKA 
— Kontrola szyldów frwa, Urząd Prze- 

mysłowy m. Wilna w dalszym ciągu bar- 
dzo intensywnie przeprowadza na terenie 
miasta kontrolę szyldów. Sypią się nadal 
protokóły, ponieważ bardzo znaczna ilość 
właścicieli przedsiębiorstw, nie zastosowa 
ła się ćo nowych przepisów. 

— Bezrobocie osiągnęło w Wilnie 
kulminacyjny punkt. Bezrobocie w Wilnie 

osiągnęło swój punkt kulminacyjny, za- 
trzymując się na cyfrze około 8.000 osób. 
W najbliższych już tygodniach spodziewa 
ny jest spadek bezrobocia w związku z 
rozpoczynającymi się już wkrótce robota- 
mi inwesłycvinymi 

  

RANIA I ODCZYTY 

— Zebranie T-wa Krajoznawczego — 
Dnia 3 kwietnia rb. w lokalu Polskiego 
T-wa Krajoznawczego (Osłrobramska 9) o 

„ogodz. 18 w pierwszym terminie, a o g. 
18.30 w drugim odbędzie się walne zebra 
nie Oddziału Wileńskiego Polskiego T-wa 
Krajoznawczego. Porządek dzienny prze- 
widuje: sprawozdanie zarządu, uzupełnia- 
jące wybory zarządu i wolne wnioski. 
— Powszechne wykłady uniwersyteckie. 

Dziś, w poniedziałek dn. 21.III w sali W 
Uniwersytetu (ul. Św. Jańska) odbędzie się 
odczyt dra T. Szeligowskiego p. t. „Mu- 
zycy wileńscy". Początek o godzinei 20. 
Wstęp 30 gr., młodzież płaci 20 gr. Szał- 
nia nie obowiązuje. 

Jutrzejszy odczyt dra Wł. Barańskiego 
pł. „Gospodarka współczesna Wileńszczyz 
ny“ zoslaje odwotanv. 

ROŽNE 
— Choroby zakaźne. Następuiące cho- 

roby zakaźne zanotowane w ub. tygodniu 
na terenie Wilna: tyfus plamisty 1; pło- 
nica 8; btonica 6; nagminne zapalenie 

opón mózgowych 1; odra 13; róża 2; 
krztusiec 3; gruźlica 14 (zgony 3); iaglica 
3; ospówka 1; świnka 1. 
Ogółem chorowały 53 osoby. Zmarły 3, 

TEATR i MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. 

— Dziś, w poniedziałek dnia 21 marca z 

powodu gróby generalnej — przedstawienie 

zawieszone. 

— Jutrzejsza premiera. Jutro, we wto- 

rek dnia 22 marca o godz. 8,15 wiecz. odbę- 

dzie się premiera doskonałej komedii Fr. 

Molnara, w przekładzie B. Gorczyńskiego — 

„Wielka miłość* z gościnnym występem p. 

Celiny Niedźwieckiej i Mieczysława Węgrzy- 

na. Jednocześnie będzie to jubileusz 30-let 

niej pracy scenicznej Klemensa Puchniew- 

skiego. 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*, 

— Tydzień cen propagandowych. Dziś 

jedna z najpiękniejszych operetek repertua- 

ru współczesnego „Diabelski jeździec*, 

— „Trzej muszkieterowie". Jutro komi- 

czna opera Verney'a w świetnej obsadzie ról 

t partii. 
«- 

   
REDAKCJA i ADMINISTRACJA 

Konto P.K.O. 700.312. 
Centrala: 

Administracja: 

Drukarnia: tel. 3240. 

anauiciėo "KM Wileński" Sp. z 0. 0. 

  
Konto rozrach. ł, Wilno 1 

Wilno, ul. Biskupa Bandurskiego 4 

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

Redakcja rękopisów nie zwraca. 

S
u
 

A
G
 

Dziś ostatni dzień: 
  

„KURJER" (4397] 

Kierownik spółdzielni , Zdroju 
demaga się zbiórowej odpówiedzialności 

Przed kilku laty 20 właścicieli mniej- 
szych fabryk wód gazowych i mineralnych 
w Wilnie, chcąc podnieść ceny, zlikwido- 
wali swoje fabryki i zorganizowali jedną 
spółdzielczą wytwórnię wód gazowych 
pod firmą „Zdrój”, 

Spółdzielcza fabryka prosperowała nie 
najgorzej „lecz wkrótce pomiędzy wspól- 
nikami rozpoczęły się niesnaski, 'akošč 
produkcji spadła, nikt o to nie dbał. Wła- 
dze sanitarne robiły bardzo często proto- 
kóły, aż wreszcie wszyscy współwłaścicie- 

  

Najkorzystniej i najtaniej kupujemy 
w firmie c rześcijańskiej 

„Bławat Poznański" 
Lida—Rynek 

Ceny stałe Staranna obsługa   
  

  

le fabryki zaczęli uciekać ze spółki niczym 
szczury z tonącego okrętu, 

Wynik był taki, że pozostał jeden od- 
powiedzialny kierownik Beński, z... dużą 
pliką protokółów karnych. 

Kary sypały się na Beńskiego jak z ro- 
gu obfiłości. Beński nie mógł nawet wy- 
cofać swego udziału w wysokości blisko 
1009 zł. Musiał iść do aresztu. 

« — Już odsiedziałem — pisze Beński 
w swej skardze — 95 dni. Ledwo jednak 
powracam do domu — biorą mnie z po- 
wrotem do areszłu. Moja wina jest nikłą 
w tej sprawie. Winę ponoszą wszyscy 
udziałowcy, to też domagam się, by wła- 
dze wszczęły dochodzenie i by odpowie- 
dzialność za popełnione przestępstwa by- 
ła zbiorowa. (c) 

Chcieli zrabować kurcu leśnemu 20 tys. zł. 
W sobotę późno wieczorem na szlaku 

Oszmiana — Iwieniec dokonano napadu 
rabunkowego na kupca leśnego z Osz: 
miany Izraela Szelubskiego. 

Szelubski nabył w tych dniach w po- 
bliżu Iwieńca u niejakiej Plagowskiej więk 
szy obszar lasu za 20.000 zł. 

O tranzakcji dowiedzieli się bracia Ba- 
warko, zamieszkali w folwarku Kamień, 
położonym na szlaku Oszmiana — Iwie- 
niec. Ustaliwszy, że Szelubski uda się wie- 
czorem do Iwieńca celem wpłacenia po- 
wyższej sumy, postanowili go obrabować. 
Urządzili zasadzkę. W chwili gdy ukazała 

   

Piękny nadprogram. 

HELIOS | 

PREMIERĄ. 

PREMIERA! — Dramat studentki. 

Danielle DARRIEUX 
w znakomitej wzruszającej kreacji 

AWINILAM 
Motto: 

slę w pobližu furmanka kupca, napadli na 
niego, usilując zrabowač plenlądze. Wėw 
czas Szelubski wydobył rewolwer I dwu- 
krotnie strzelił w kierunku napastników, 
raniąc jednego z nich w nogę. 

Rannego Bawarko przewieziono do 
szpifala w Iwieńcu. Brat jego zbiegł. B 

Hotel EUROPEJSKI | 
w WILNIE 

Pierwszorzędny — Ceny przystępne 
geo w SA Winda osobowa 

  

     
      

  

Wychowała ją ulica. 

Była samotna... w nędzy... bez ratunku... 

Uciekła przed namiętnością brutalnych mężczyzn... 
Zdana na pastwę ulicy nie chciała się sprzedać... 

Wybrała oszustwo... 

  

Nasz następny program: Potężny film wojenny o męstwie ludzkim w mistrżowskiej realizacji М. $. Vam Duke 

Po wielkiej woinie 
W rolach głównych: Spencer Tracy, Franchot Tone, Gladys George i wiele innych. 
Grzech mAaGOdOŚCI. 
  

ZAWENEŁ ARA... 
W całej karierze ulubionej gwiazdy 

ekranu europejskiego Danielle Darrieux 
zaledwie dwa razy zdarzyło się, że grała 
ona w dramacie. Pierwszym takim obrazem 
był „Mayerling”, obecnie na ekranie kina 
„Pan” wchodzi drugi wspaniały sukces 

Danielle Darrieux w kreacji dramatycznej 
znakomitej i wzruszającej, mianowic'e film 

Zaszczytne wyróżnienie należało sią 
filmowi w pierwszym rzędzie za oryginal- 
ny temaf, poruszający akiualne i intere- 
sujące ogół zagadnienie, dalej za wybiłną 
kreację Danielle Darrieux, Artystka gra & 
takim przejęciem, tyle w tej kreacji praw- 
dy i siły, że wywołuje powszechne wzru- 
szeaie na widowni. 

  

odznaczony pierwszą nagrodą  „Zawini- Dziś premiera w kinie „Pan”. 
łam". (Nadesłane). 

RADIO 
PONIEDZIAŁEK, dn. 21 marca 1938 r. 

6,15 Pieśń. 6,20 Gimnastyka. 6,40 Muzyka. 

7,00 Dziennik poranny. 7,15 Muzyka. 8,00 

Audycja dla szkół. 8,10 Przerwa. 11,15 Audy- 

cja dla szkół. 11,40 Koronczarki śląskie. 11,50 

Sygnał czasu i hejnał. 12,03 Audycja połud- 

niowa. 13,00 Wiadomości z miasta i prowin- 

cji. 13,05 „Walka ze szkodnikami lasu: grzy 

by* — pogadanka. gospodarcza inż. Bolesła- 
wa Tekielskiego. 13,15 Koncert rozrywkowy. 

14,25 „Pietrek* nowela W. Kosiakiewicza, 

14,35 Muzyka popularna. 14,45 Przerwa. 

15,30 Wiadomości gospodarcze, 15,45 „Z pie- 

śnią po kraju* — aud. prow. B. Rutkowski. 

16,15 „Z gitarą po podwórku* — aud. mu- 

zyczno - słowna. 16,50 Pogadanka. 17,00 

Przyrost ludności — odczyt. 17,15 Piotr Czaj 

kowski: Kwartet op. 30 es-moll. 17,50 Po- 

gadanka i wiadomości sportowe. 18,10 Skrzyn 

ka ogólna — prowadzi Tadeusz Lopalewski. 

18,20 Pieśni Stanisława Moniuszki w wyk. 

Leona Niewiadomskiego. 18,35 „Przyjaciele* 

— gawęda Leona Wołłejki. 18,50 Program na 

wtorek. 18,55 Wileńskie wiadomości sporto- 

we. 19,00 Audycja żołnierska. 19,30 Dysku- 

Czołowy fllm odznaczony nagrodą. 

   

  

Nadprogram: ATRAKCJE i AKTUALNOŚCI. 

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

Dzieje kobiety, która musiała całym życiem okupić jeden błąd. 

Dziś. 

    

Dziś początek o godz. 4-ej. 

mom GRZECH U MŁODOŚCI 
Ostatni dzień 

Nadprogram: DODATKI 

Potężna arcydzieło filmowe p. t. 

„SYN ADMIRAŁA” 
W rolach głównych: Dick Az Ruby Keele Lewis Stone i in. 

Nadprogram: UROZMAICONE DODATKI. 

Kino MARS 
powraca na ekran w 
najnowszym filmie 
produkcji 1938 — 39 r. 

    

Początek o godz. 

Bożyszcze kobiet 

„SZEIK“ 

Pocz. seans. 0 4-ej, w niedz. i św. o ?-ej. 

Ramon Novarro 
Piękny nadpro- 
gram kolorowy 

4-ej 

  

Chrześcijańskie kino Tajemnicę potęgi i czaru Japonii odsłania przed nami film 

ŚWIATOWID | 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 

Oddziały: Nowogródek, ul. Bazyliańska 35, tel. 169; 
tel. 166; 

Brześć n/B.. Pierackiego 19, tel. 224; 
Lida, 
„Ułańska 11; 
"Pińsk, Dominikańska 40. 

ul. Górniańska 8, 

WRONA — E a 

stawicielstwa: Kleck, Nieśwież, Słonim, Stołpce, 
Szczuczyn, Wołożyn, Wilejka, Grodno — 3 Maja 6, 
Suwałki — Em. Plater 44, Równe — 3-go Maja 18, 

    

    
                 

Baranowicze, 

  
CENA PRENUMERATY miesięcznie: 
z odnoszeniem do domu w kraju — 

3 zł, za granicą 6 zł, z odbiorem w 

administracji zł 2.50, na wsi, w miej- 

A: ani SO zł: 2.50. 

Sala b. 
Od DZIŚ 
i codziennie 

i 9ej wiecz. 

  

lujmy: „Czy sztuka jest luksusem?“. 19,50 

Pcgadanka aktualna. 20,00 „Witamy wios- 

ng“ — koncert. 20,45 Dziennik wieczorny f 

pogadanka. 21,00 D. c. koncertu. 2140 No 

wości literackie. 22,00 Koncert symfoniczny. 

22,50 Ostatnie wiadomości, Przegląd prasy, 

Komunikat meteorologiczny. 23,00 Muzyka. 
Transmisja z restauracji „Ustronie”. Zespół 

pod dyr. S. Bajlsztajna. 23,30 Zakończenie. 

   

     
       

   HOTEL 

„ST. GEORGES" 
! w WILNIE 

Pierwszorzędny = Ceny przystępne 
Telefony w pokojach . 

KAAAAAAŁAAAAAAŁAAABABAŁAŁAŁ. 

LEKARZE 

    

DOKTOR MED. 

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

  

DOKTÓR 

zeldowicz 
Choroby skórne, weneryczne, syfilis, narzą- 
dów moczowych, od godz. 9 -1 1 5—8 w. 

DOKTOR 

zeldowiczowa 
Choroby kobiece, skórne, weneryczne, narzą- 
dów moczowych od godz. 12—2 i 4—7, ul. 
Wileńska 28 m. 3, telefon 77. 

  

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4, 

AKUSZERKI 
ТТ 

  

AKUSZERKA 

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

3-go Maja obok Sądu. 

  

AKUSZERKA 

Smiałowska 
Oraz Gabinet Kosmetyczny, odmładzanie 
cery, usuwanie zmarszczek, wągrów, plies 
gów, brodawek, łupieżu, usuwanie tłuszczu 
z bioder i brzucha, kremy odmładzające, 
wenny elektryczne, elektryzacja. Ceny przy+ 
stępne. Porady bezpłatne. Zamkowa 26—6. 

RÓŻNE 
UNIEWAŻNIA SIĘ zgubioną koncesję 

Nr 17, wydaną przez Województwo Nowo* 
gródzkie na imię właścicieli browarów lidze 
ich S-cy J. Papirmajstra i B-ci M. i 8. Pup 
ko, upoważniającą do zarobkowego przewo 

zu towarów ciężarówką. 

          

KONSERWATORIUM (Końska 1) 

REWIA LILIPUTÓW 
»tTąa mała banda pięknie gra 

Biićty od 54 gr. do 2 zł. 

Humor, tańce, skecze, śpiew 
Początek o godz. 4.30, 6.30 

Szatnia nie obowiązuje. 
  

Teatr-Rewia QUE-PRO-ARUO (ul. Ludwisarska 4. Tel 26-87) 
Dziś w poniedziałek 2L.III. b. r. premiera wielkiej rewii w 18 obrazach p. 

„Parodie rmiłościć 
Udział ba Chór JURANDA oraz cały zespół artystyczny. 

Parter 54 gr. Balkon 25 gr. 
Początek o 6.30 1 9.15 wiecz. 

Szczegóły w afiszach 

  

Najkorzystniej i najtaniej kupujemy w firmie chrześcijańskiej 

„Bławać Kresom'up““ 
iwie k/Lidy — Stara Hala 15 ^ | 
  

LUX, Dziś. Wielki dramat ludzkich serc i namiętności | 

Zapomniana symionia 

  

Nadprogram: Ciekawe dodatki 

     

          

        

  

żeń miejsca. EE są przyjmowane w godz, 9.30 — 16.30 1 17 — 1 

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr, przed tekstem 75 gr., w tekście 60g fa 
za tekstem 30 gr, drobne 10 gr. za wyraz, kronika redakc, i komunikaty 60 gf | 
za wiersz jednoszp. Do tych cen dolicza się za ogłoszenia cyfrowe tabelarycze | 

ne 50%/,, Układ. ogłoszeń w tekście 5-lamowy, za tekstem 10-łamowy. Z8 
treść ogłoszeń i rubrykę „nadesłane* redakcja nie odpowiada. Adminis racja 

scowościach, gdzie niema urzędu po- | zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrze 

"Druk. Zaca» Wilno, E Bisk. : Baigė 4, tel, 3-40, 

    
' Redaktor odp. Józef Onusaitis


