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Zmiana stosunku do Litwy 
Normalizacja stosunków z Litwą 

jest dla Wilna zwłaszcza wydarze- 
niem tak wielkiej wagi, że od szeregu 
dni o innych sprawach prasa wileń- 
ska prawie nie jest w stanie pisać. 
Zagadnienia polsko - litewskie przy- 
słoniły wszelkie inne na jakiś czas. 

Nie ma potrzeby wracać już do 
tego co minęło. Trzeba myśleć o przy 

osa W związku z tym powstaje 
= nienie pierwszorzędnej wagi — 
„ana stosunku do Litwy i Litwi- 

nów. Nie chodzi tu o stosunki czysto 
polityczne, O tym niech sobie myślą 
dyplomaci, Nie mamy potrzeby za- 
Brzataė sobie tym głowy, zwłaszcza 

widzimy jak dobrze i skutecznie umieją oni myśleć. 

dna pa) niemniej ważną, a za- iezną ezpośrednio od społeczeństwa 4 Prasy jest zmiana nastawienia р5у- chicznego ogółu Polaków względem itwy i Litwinów. 
Te dwadzieścia lat, w ciągu któ- rych działo się wszystko jak gdyby specjalnie po to, aby wykopać prze- paść nienawiści między obu naroda- mi, nie pozostało przecież bez wpły- wu na nasze uczucia. Sam fakt nawią zania stosunków nie usuwa jeszcze szeregu zadrażnień j niechęci, które warosły latami. Tymczasem zaś aby p Równie to nawiązanie stosunków о- azało się owocne, w Ślad za nim mu si pójść przełamanie niechęci i nieu- fności, całkowite zaprzestanie uży: wania ostrego a często nawet obrażli „wego tonu jaki był dotychczas stoso- iwany, gdy się mówiło o Litwie i na wzajem. , 
Nie potrzeba przykładów daleko 

      

szukać. 
Nie komu innemu a tylko mnie 

uczyniono wczoraj zarzut w rozmo- 
wie prywatnej z powodu napisania 
artykułu „Ich nacjonalizm i nacjona- 
lizm Piłsudskiego”. Zarzut karkołom 
nej zmiany przekonań. Jak to — po- 
wiadają — 13 marca jeszcze pan na- 
woływał do pomszczenia krwi żołnie- 
rza polskiego na dygnitarzach ko- 
wzeńskich, a dziś pan już twierdzi, że 
min. Beck nie miał prawa postawić 
Litwinom ostrzejszego ultimatum niż 
postawił, broni pan suwerenności Li- 

twy przed lada cieniem jej narusze- 
nia. Chorągiewka na dachu! Kurek 
La kościele! Zmiana kursu o 180”. 

Tak jest! Wcale tego nie zaprze- 
czam i ani o drobinę się nie wstydzę. 

Z chwilą, gdy stosunki z Litwą zo 
stały nawiązane wszyscy powinniśmy 
te zrobić. Wszyscy powinniśmy z ró- 
wną werwą i przekonaniem manifes- 
tować nasze przyjazne uczucia dla 
bratniego narodu litewskiego, jak w 
dniu 18 bm. i poprzednio manifesto- 
waliśmy nasze oburzenie. 

Tylko takie stanowisko pozwoli 
ram osiągnąć pełnię korzyści wyni- 
kających z faktu porozumienia. 

Argumenty historyczne, powoły- 
wanie się na tradycje itd. wszystko 
to na skutek ciągłego powtarzania w 
związku ze sprawą litewską znudziło 

| nas aż do obrzydzenia. Dosyć ó tym 
pisaliśmy i nie będziemy tego dziś po- 

wtarzać. В 
Do tego, aby dostatecznie uzasadnič 
słuszność całkowitej zmiany stosun- 
ku do Litwy na jak najbardziej przy- 

jazny po przyjęciu przez nią ulti- 
matum, wystarczą fakty bardzo 
niedawnej przeszłości. : 

Wystarczy stwierdzić, że Polska 
zabiegając z uporem zajadłego za- 
lotnika o nawiązanie stosunków z Li: 
Lwą i posuwając się w tej sprawie aż 
do użycia siły, działała przecież nie 
pod wpływem jakiejś „miłosnej* fan- 
tazji a konieczności. 

Upór, z jakim Litwa trwała w 
swym wrogim stosunku do Polski na- 
rzucał uzasadnione podejrzenie, że 
działa ona pod wpływem inspiracji 
jednego z mocarstw ościennych, że 
chce być na wypadek wojny jego eks- 

pozyturą wypadową. 
Odrzucenie przez Litwę polskiego 

ultimatum, zawierającego minimum 
zadań, byłoby potwierdzeniem podej- 
rzenia, którego innymi przyczynami 
nie można byłoby sobie wówczas wy- 
tłumaczyć. 

Gdyby podejrzenie zostało pot- 
wierdzone rozprawy zbrojnej z Litwą 
nie dałoby się uniknąć. Na urągowis-   ko historii poszłyby pułki im. Bato-   rego przeciwko pułkom im. Chodkie- 

wicza. Polałaby się bratnia krew. Nie 
byłoby innej rady, innego wyjścia. 
Naród polski musiałby dokonać roz- 
prawy z Litwą w chwili dla siebie naj 
dogodniejszej nie czekając, aż by się 
ona rzuciła na Polskę wspólnie z któ- 
rymś ze swych opiekunów. 

Na szczęście do tego nie doszło. 
Litwa powzięła w sprawie polskiego 
ultimatum samodzielną decyzję. Sa- 
ma podkreśliła, że w chwili dla sie- 
bie ciężkiej znalazła się w zupełnej 
izolacji, że żadne z państw europej- 
skich nie ofiarowało jej swojej po- 
mocy przeciwko Polsce. 

Może być nam przykro, że Litwa 
w ogóle tej pomocy przeciwko nam 
szukała, ale musimy mimo „to przyz- 
nać, że fakty: izolacji Litwy w chwili 
ciężkiej i samodzielna decyzja w spra 
wie ultimatum, opinie jej ratują. 

Jeżeli nawet były jakieś związki, 
to, jak się okazało, słabe. Sama Litwa 
miała możność o tym się przekonać. 

Przez fakt postawienia i przyjęcia 
ultimatum te związki w każdym razie 
zostały albo zerwane, albo osłabione. 
Nie ma podstaw do traktowania Lit- 
wy jako ekspozytury innego państwa, 
Ten jeden fakt pozwala na zmianę 
stosunku do Litwy na -diametralnie 
przeciwny niž dotąd. 

Uczyniliśmy to już sami na ła- 
mach naszego pisma. Zalecamy to in- 

W naibliższym numerze niedzielnym, celem nedkreślenia radości z po- 
wodu nawiązania stosunków z Litwą, zamieścimy znacznie zwiek- 
szoną „Kolumnę Literacką" poświęconą wyłącznie litewskiej twórczości 

REZ ZY TERE AZER NS STS 

Zaidą zmiany w rządz'e litewskim 
TALLIN, (Pat). W kołach polity- | Wszystkie te pogłoski są narazie nie 

moch Tallina sądzą, że w składzie 
wi” rządu litewskiego jedynie 

* lub trzy teki ulegną zmianie. 

sprawdzone. Oficjalna agencja litew 
ska od dwuch dni nie podaje niemal 
żadnym wiadomości. 

Nowy rząd litewski wypełni przyjęte 

k „i (Pat 

zapewniano WCżnych kowieńskich 
eznych ho. korespondentów zagrani 
"W związku z wiadomościami 

zobowiązania 
). Prasą donosi, że w į o zmianie rządu, że każdy nowy gabi 

net na Litwie wypełni w całości przy- 
jęte wobec Polski zobowiązania. 

Bistrąs wejdzie do nowego rządu litewskiego? TALLIN, (Pa). K i . orespond a Eesti* donosi z RADA, ios = nowego gabinetu litewskiego ) idzie prawdopodobnie b. premier 

i ezłonek partii chrześcijańsko-demo 
kratycznej Bistras, zwolennik — jak | 
wiadomo — współpracy z Polską. 

„Lot“ zamierza Wwp;owadzić komunikację Warszawa — 
Rawie» (Pat). Dziś przybyli przed 

stersty, Lotu" i polskiego Mini. 
iankowęj  unikacji w osobach: 

ta, celem „ $% Lasockiego i Zajfer- 
dzami łotey, jowienia umów z wła- 

kacji lotniczej, ai w sprawie komuni 
» utrzymywanej przez 

Zado 

CITTA del V 
ы el VATICANO, (Pat). Ko- cościelne zbliżone d 

a Gai : o Watyk. stwierdzają, że Stolica Apostólóka 

  

Kowno — Ryga 
„Lot“ na linii Warszawa — Ryga — Helsinki. Ša 

, Możliwe, że omawiane będą ró x- nież możliwości podjęcia przez „Lot* komunikacji na linii Warszawa — Ko 
wno i Kowno — Rygą, 

Wolenie Watykanu z zakończenia konfiiktu polsko-litewskiego 
przyjęła z głębokim zadowoleniem pokojowy wynik konfliktu polsko-li- 
tewskiego. 

: 

Dwukrotna transmisja 
dzisiejszego 
4 WARSZAWA, (Pat). Przemówie. k + Min. Spr. Zagr. Becka w dn. 93 2 t będzie transmitowane z Senatu * Wszystkie rozgłośnie Polskiego Ra- 

przemówienia min. Becka 
dia o godz. 11. 

Przemówienie to będzie powtórzo 

ne przez Polskie Radio z taśmy Stilla 

o godz. 20 m. 20. 

„Marszałek Smiały-Rydz 
honorowym obywatelem Trembowli 

Ma MBOWLA, (Pat), Z okazji imienin 
PR 
Radi W Trembowli uroczyste posiedzenie 
uchwaj iejskiejj na której jednogłośnie 
cie godno, prosić p. Marszałka o przyję- 

ności honorowego obywatela hi- 

в 

storycznej Trembowli, skarbnicy tradycyj 
"zalka Edwarda Śmigłego Rydza odby | bohaterskich ziemi podolskiej. 

Takie same uchwały zapadły jedno. 
głośnie we wszystkich gminach powiafu 
tarnopolskiego. 

TOKIO, (Pat). Dnia 26 marca na- 
stąpi w Nankinie ukonstytuowanie 
nowego rządu Chin środkowych z 
tytułem Rządu Republiki Chińskiej. 

tral News“ podaje, iż wojska chińskie, dzia 
łające wzdłuż linii Lingeren Tsao Czang 
zaatakowały rano wojska japońskie, posu 
wające się naprzód w południowej części 
prowincji Szantung. Zacięfa bitwa zakoń- 
czyła się zwycięstwem wojsk chińskich, 
które posuwają się naprzód. Na froncie 
wschodnim Chińczycy odzyskali wczoraj   Anszi, ważne miasto, położone na wschod 

nym. I moglibyśmy na tym zaleceniu 
poprzestać, gdyby nie okoliczność, że 
zagadnienie stosunków w ogóle nie 
daje się traktować w jednej tylko pła- 
szczyźnie, a mianowicie tej którą wy- 
znaczają ogólne pojęcia stosunków 
dcbrych albo złych. 

Chodzi o to, aby nasz stosunek da 
Litwy wynikał nie tylko ze szczerości 
i dobroci serca, ale aby był przemyś- 
lany i miał za sobą zrozumienie psy: 
chiki narodu litewskiego. 

Powoływanie się na wspólne tra- 
dycje i historię lub unię lubelską, 
deklamacje o kulturze polskiej, która 
nie zwykła niewolić, a tylko pociągać 
drogą pokojową i dobrowolną inne lu 
dy do asymilacji nie jest metodą ani 
słuszną, ani wskazaną. W” artykule pt. 
„Młodzi w sprawie litewskiej” z dn. 
16 bm. cytując głosy, jakie się uka- 
zały na łamach „Polityki“ udowodni- 
łem, że niczego Litwini nie boją się 
tak bardzo, jak wynarodowienia pod 
wpływem kultury polskiej, oddziały- 
wującej tylko swą wyższością. 

Bliskie współżycie z Litwinami, 
takie jak w dawnej Rzeczypospolitej, 
poddanie Litwinów niczym nieograni 
czonym wpływom kultury polskiej 
byłoby dla dzisiejszych nacjonalistów 
litewskich czymś koszmarnym. 

Musimy się z tym liczyć. Musimy 
dbać o nieurażanie ich ambicyj na 
odcinku kulturalnym, asymilacji. Pod 
tym także względem musi dokonać 
się w nas zmiana nastawienia do Lit- 
wińów. Zmiana o tyle trudniejsza, że 
mająca przeciw sobie nie przyzwycza 
jenia 20 ostatnich lat, ale poprzedza- 
jących owe 20 lat kilka wieków. 

P. Lemiesz. 

Powitanie w Wilnie wojsk powracających z granicy 

  

W niedzielę Wilno wiłało niezwykle serdecznie oddziały wojsk wracające do 
swych garnizonów z nad granicy polsko-lifewskiej. 

Rzut oka na uroczystość powiłania 

WEZOOETSRN TE ORIRY ENN TEST INIT PERTTNTS REIK 

Japonia parceluje Chiny 
Tworzenie nowego rządu w Nankinie 

Ostatnie przygotow. do uroczystości 
są w pełnym toku. Nowy rząd będzie 
współpracował z tymczasowym rzą- 
dem w Pekinie. 

Japończycy zbombardowali 
kościół niemiecki w Chinach 

HANKOU, (Pat). Agencja chińska „Cen | niej granicy prowincji Anszuel, do którego 
Japończycy wkroczyli w sobofę rano. 

Trzy samoloty japońskie przeleciały 
nad miastem Lini (południowy Szantung) I 
zrzuciły bomby, które spowodowały po- 
żar kościoła niemieckiego. Cztery osoby 
cywilne zostały zabite a 13 odniosło rany. 
Misja niemiecka oświadcza, że na dachu 
kościoła wymalowane były narodowe bar 

Zbiorowy układ pracy 
w zawodzie dziennikarskim 

nabrał mocy 
WARSZAWA, (Pat). P. minister opieki 

społecznej Marian Kościałkowski nadał w 
dn. 20 bm. układowi zbiorowemu pracy w 
zawodzie dziennikarskim, zawartemu mię 
dzy Związkiem Wydawców Dzienników i 
Czasopism, a Związkiem Dziennikarzy R. P, 
moc powszechnie obowiązującą dla wszyst 

kich wydawnictw o typie dziennika na ca 
łym obszarze Rzplitej. 

W związku z tym p. prezes Rady Minist 
rów gen. Sławoj Składkowski podejmował 
22 bm. po południu w Prezydium Rady Mi 
nistrów herbatą władze obu zawierających 
układ organizacji, 

Nowy program nauki 
rel gii w liceach 

WARSZAWA, (Pat). Z oficjalnych kół 
dowiadujemy się, że w porozumieniu 2 
władzami kościelnymi Ministerstwo Wy« 
znań Religijnych i Oświecenia Publiczne- 
go ustaliło tekst nowych programów nau- 
ki religii rzymsko-kałolickiej w liceum 
ogólnokszłałcącym i liceum pedagogicz- 
nym. 

Programy te będą w najbliższym czasie 
ogłoszone i stopniowo wprowadzone do 
szkół od przyszłego roku szkolnego. W 
związku z powyższym opracowane będą 
nowe podręczniki do nauki religii. 

1.000.000 dolarów odszkodowania 
żąda Ameryka od Japonii 

dla rodzin ofiar okrętu „Panay“ 
WASZYNGTON, (Pat). Departament 

stanu polecił zakomunikować rządowi ja- 
pońskiemu żądanie wypłacenia odszkodo 
wania dla rodzin 3 obywateli amerykań 
skich, rannych w czasie bombardowania 
oraz za zniszczenie kanonierki „Panay“, 
Kwota tych odszkodowań wynosić ma pa 
wyżej 1 miliona dolarów. 

Kronika telegraficzna 
— Duńska para królewską odjechała 

22 marca br. wieczorem z Paryża do Ko 
penhagi. - 

— Władze rumuńskie wydały zakar 
rytualnego uboju bydła w całym kraju. 

— Papież przyjął na prywatnej audien 
cji biskupa sufragana Łatyszewskiego ze   wy niemieckie. rż Stanisławowa.



Przed nawiązaniem komunikacji kolejowej 
z Litwą 

Wicemin. Piasecki oglądał drogi na pograniczu 

W dn. 22 bm. przybył do Wilna 
wiceminister komunikacji in. Juliusz 
Piasecki w towarzystwie dyrektora 
departamentu inż. Seweryna Andrze- 

ez 

Wiećminister w godzinach poran- 
nych wziął udział w konferencji, ja- 
ka się odbyła u wojewody Bociańs- 
kiego z przedstawicielami resortów 
kemunikacyjnych oraz Zarządu Miej 
skiego, poczem udał się na odcinki 
przygraniczne na inspekcję dróg ko- ' 

lejowych i kołowych wzdłuż granicy 
litewskiej. 

О godz. 16 wieeminister Piasecki 
odjechał do Warszawy. 

Długość zniszczonego toru po stro 
nie polskiej wynosi trzy kilometry. 
Keszt naprawy, wobec spróchnienia 
podkładów kolejowych wyniesie ok. 
3006 tys. złotych. 

Poczynione już są kroki celem jak 
najszybszej naprawy toru. Rozpatry 
wana jest również sprawa przyszłe- 
go rozkładu jazdy. 

W nałbliższym czasie 
druty telefoniczne połączą Wilno z Kownem 
Wileńska Dyr. Poczt i Telegr. rozpoczęła już budowę linii 

Wileńska Dyrekcja Poczt i Tele- | iempie pośpiesznym. 
grafów rozpoczęła już roboty, które 
mają na celu nawiązanie z Litwą bez- 
pośredniej komunikacji pocztowej, 
felegraficznej i telefonicznej. 

Roboty te polegają na budowie Ii 
nii telegraficznej i tełefonicznej, któ- 
ra na najkrótszym odcinku połączy 
Wilno, a wraz z nim i całą Polskę 
z Kownem i innymi miastami litew- 
skimi. Roboty te prowadzone są w 

Jeżeli chodzi o nawiązanie mor- 
malnego ruchu pocztowego z Litwą, 
a więc wymianę paczek, listów itp., 
tc uzałeżnione to jest w pierwszym 
rzędzie od nawiązania komunikacji 

kolejowej. 
W obrocie polsko-litewskim oho- 

wiązywać będzie normalna taryfa za- 
graniczna według zasad określonych 
w berneńskiej konwencji pocztowej. 

Francuskie zapasy mobilizacyjne są niet<nięte 
PARYŻ, (Pat). 22 bm. izba Deputowa- 

nych przystąpiła do dyskusji nad projek- 
tem ustawy o organizacji narodu na wypa 

dek wojny, 
Przed debatą dep. Des'nard zgłosił in 

terpelację, domagając slę zapewnień, że 
zapasy mobilizacyjne nie zostały zużytko- 
wane na Inne cele, aniżeli zaopatrzenie ar 

mii francuskiej (aluzja do wydarzeń hisz- 

pańskich). Na wniosek min. obrony Dala- 
dier interpelację odzzucoro 379 głosami 
przeciwko 155. 

Przewodniczący komisji wojskowej dep. 
Midlet oświadczył, że min. Daładier udzie 

\Н komisji zapewnień, iż zapasy mobiliza 

Niemcy sudeccy 

cyjne są niefknięte. Mówca zakomuniko- 
wał, że projekt ustawy ma na celu organi 
zację narodu do „wojny fotalnej”. 

KREDYTY W BANKU FRANCJI. 
Paryż, (Pat). izba Deputowanych po 

mowie pzemiera Bluma i wystąpieniach de 
pufowanych uchwaliła oba projekty ustaw, 

wniesione przez rząd, a mianowicie pro- 
jekt, podwyższający o 5 miliardów kredyty 
w Banku Francji oraz w sprawie pożyczek 
dla autonomicznej kasy obrony ńarodo- 
wej. Pierwszy projekt przyjęły został 343 
głosami przeciwko 243, drugi zaś 379 gło 

sami przeciwko 137. 

zapoczątkowali 
akcję separaty tyczną 

Ustąpienie z rządu. Zjednoczenie pa: yįne 

PRAGA, (Paf). Przewódca parii nie- 
mieckiej „Bund der Landwirte" G. Hacker, 
któremu na posiedzeniu zarządu parii w 
dn. 16 marca rb. udzielono pełnomocnictw 
w sprawie rozstrzygania o dalszych losach 
partii, powziął dziś następujące postano 

wienie: 

1) „Bund der Landwirte" występuje z 
dniem dzisiejszym z rządu. Rozpoczęła w 
r. 1926 próba dojścia do narodowościo- 
wego uspokojenia w państwie i zapewnie 
nia praw źywoinych sudecko-niemieckiej 
grupie narodowej w drodze współpracy z 
rządem zawiodła. Podobnie nie udała się 
polityka rozpoczęła przez posłanowiene 
rządu z 18 lutego 1937 r. 

2) „Bund der Landwirie" wstępuje cał 
kowicie do partii sudecko-niemieckiej 
pod kierownictwo Henleina. Rozwój sy- 
tuacji w ostainich czasach wymaga jednoli 
tego występowania i zwartego wysiłku 
wszystkich sił narodowych. 

4 

„Bund der Landwirie" ma 5 posłów w 
sejmie, wobec czego reprezeniacja niem 
ców sudeckich Henleina wżrośnie do 49 
mandatów. Poza tą parlią w pariamencie 
reprezenfowana jest jeszcze niemiecka 
partia chrześcijańsko-społeczna, licząca 6 
posłów, wśród której zarysowują się ten 

dencje podobne jak u „Bund der Landwir   

BERLIN, (Pał). Niemieckie Biuro Infor- 
macyjne donosi z Pragi, Pełnomocnik nie 
mieckiego stronnictwa  rzemiešlniczego 
Alois Stenze rozwiązał we wtorek stron 
nictwo i wezwał wszystkich członków do 
wejścia w skład słronnictwa sudecko-nie 
mieckiego pod kierownictwem Henleina. 
te“, oraz niemieccy nA z 16 
posłami. 

„„KURIER“ (4395) — 

walce wojska gen. Franco dokonaly 
ponownego przerwania frontu wojsk 
rządowych, zajmując m. Val de Al- 
gorfa (na szosie Alcaniz Gandeza). 

Straty wojsk rządowych wynoszą 
około 2000 żołnierzy. W ręce wojsk 
gen. Franco wpadło około 300 kara- 
binów maszynowych. Zdobyte stano- 
wiska były główną linią umocnień, 
broniącą dostępu do Katalonii. 

iw innych punktach 

‚ HUESCA, (Pat), Korespondent Ha 
vasa podaje, że wojska powstańcze, 

WIEDEN, (Pat). W prasie zagranicznej 

pojawiły się pogłoski o tym, jakoby w Wied- 

niu zostało aresztowanych 10.000 osób. Koła 

dobrze poinformowane twierdzą natomiast 

że w poniedziałek wieczorem w Wiedniu 

| znajdowało się w areszcie ogółem 1742 0s0- 

by, razem z aresztowanymi za przestępstwa 

naiury kryminalnej. Koła te utrzymują, że 

ani Starhemberg, ani ksiądz Muckermann, 

ani też emigrant z Rzeszy profesor Hilde- 

brant nie przebywają w areszcie, łecz wszys 

cy znajdują się za granicą. W areszcie och- 

rennym, częściowo — jak twierdzą koła po- 

informowane — na własne życzenie, znajdu- 

ja się następujące osoby: b. szef biura pra- 

sowego płk. Adam, b. dowódca korpusu och 

ronnego Frontu Ojczyźnianego Aleksander, 

dyrektor służby bezpieczeństwa w Salzburgu 

Ludwig Bechinie, kierownik propagandy 

Niemcy aresztował: generalnego 
- konsula austriackiego 

w Monachium 
BERLIN, (Pat). Dotychczasowy: konsul 

generalny Ausfrii. w Monachium dr Jordan 
zosłał aresztowany wraz ze swoim zastęp 
cą oraz kilku innymi członkami dawnego 
konsulału austriackiego, 

Powody aresztowania rie są znane. = 
na dr Jordana pozostaje na wolności. Dr 
Jordan przed paru laty był sekretarzem 
poselstwa austriackiego w Warszawie. 

Wajska niemieckie 
dokarmia wiedeńczyków 
WIEDEŃ, (Pat). Z wdzięczności za go 

rące przyjęcie, jakie ludność Austrii i Wied 
nia zgotowała wojskom niemieckim, kuch 
nie wojskowe przeprowadziły na wielką 
skalę rozdawanie ciepłej strawy dla ubo- 
giej ludności. Przed kilkoma dniami wy- 
dano 50 tys. porcyj, wczorej zaś po całym 
mieście w 20 miejscach rozdzielano z kuch 
ni polowych jedzenie. Akcja ta ma być 
prowadzona dalej,   

„ Czesi nie Mogą liczyć na pomoc Angiii 
Wnioski prasy czeskiej z oświadczenia Chamberlaina 

PRAGA, (Pat). Wiadomości z Londynu 
o wzroście tendencyj izolacjonistycznych 
wywołały przygnębiające wrażenie w Cze 
chosłowacji. Dzienniki praskie donoszą w 
depeszach z Londynu, iż trudno jest obec 
nie oczekiwać jakiegokolwiek rozszerze- 
nia zobowiązań Angflii. Sytuację pogarsza 
wpływ dominiów, przeciwstawiających się 
angażowaniu polityki angielskiej. w dzie- 
dzinę gwarancyj dla Czechosłowacji. 

| „Poledne Listy” zaznaczają, iż najwięk 
szy naweł opłymista nie może w ostatnim 
przemówieniu Chamberlaina dopatrzyć się 

najmniejszego choćby zaangażowania się 

Anglii w obronie Czechosłowacji. Jedynie 

niektóre dzienniki lewicowe usiłują z mo 
wy Chamberlaina wyprowadzić wniosek, 
że istnieje jakaś forma zaangażowania się 

polityki ngielskiej w obronei interesów 
czeskich. : 

Goering jedzie agitować do Austrii 
BERLIN, (Pat). W ramach akcji 

wyborczej udaje się premier Goering 
w najbliższych dniach do' Austrii. 

STS SL TEN EEST TE ESS TE EST R EEE 

Na gramócy polsko-litewskiej 

Pierwszym etapem jego podróży bę- 

dzie Wiedeń, następnie zaś Graz i Kla 

genfurt. 

  

  

Wojska gen. Franco przerwały front 
pod m. Val de Algorfa | 

SALAMANKA, (Pat). Po zaciętej | Które dziś o godz. 7,15 rozpoczęły dru 
gą fazę ofensywy w kierunku Katalo- 
nii, działając na lewym brzegu rzeki | 
Ebro, przerwały front wojsk rządo- 
wych w kilku punktach między Bolea 
Sasa i Del Abadiado w kierunku 
wschodnim. 

Q godz. 13 "wojska gen. Franco 
wkroczyły do Lierta. Posuwanie się 
tych wojsk na całym froncie trwa na 
dal. Artyleria oraz lotnietwo myśliw 
skie i bombardowe ostrzeliwują nieu 
stannie pozycje nieprzyjacielskie. Ar- 
tyleria rządowa słabo odpowiada. Na 
ironcie tym nie widać ani jednego 
samolotu rządowego. 

Nowy sposó) unieszkodliwiania przeciwników 
Liczne areszty ochronne w. Austrii 

Frontu Ojczyźnianego inż. Hans Becker, fi- 

nansista żydowski Siegmund Rosel, redak- 

tcr „Telegraph* Ernst Colbert, b. minister 

skarbu dr Ludwik Draxel, dowódca republi- 

| kańskich oddziałów ochronnych w' czasie 

powstania 1934 r. major Alfred Eifler, kie- 

rownik Frontu Ojczyźnianego w Styrii dr 
Aifred Corbach, b. dyrektor służby bezpie- 

czeństwa dolnej Austrii Alfred Gantsch, b. 

szef protokułu dyplomatycznego Teódor 

Hernbostl, organizator prźygotowywanego 

przez Schuschnigga plebiscytu dr Alberth 
"Hantsch, naczelnik więzienia dla przestęn- 

ców politycznych major policji Emil Kris- 

ten, generalny dyrektor Creditanstaltu Lnud- 

wig Klausner, b .szef biura prasowego A. D. 

ludwig, b. namiestnik dolnej Austrii Józef. 

Reitner, b. dyrektor policji państwowej dr 

Ludwig Weiser, b. poseł w Paryżu Vollgru- 

ber, przewódca legitymistów Wiesner, prze- 

wódca legitymistów, b. sekretarz cesarza Ka- 

rcla baron Werckmann, dr Neumann i Lo- 

uis Rotschild (dwaj ostatni za przestępstwa 

dewizowe). Areszt ochronny jest uważany za” 

zarządzenie czasowe i ma: być w wielu wy- 

'padkach zniesiony z chwilą, gdy: zwolnio- 

Prym będzie można zagwarantować bezpie- 

czeństwa osobiste. 

    Tabletki Pogal stosuje się w: 

| cierpieniach reuma- 
  

tycznych, podagrze, 
  

bólach nerwowych 
  

migrenie, grypie 
i przeziębieniu. 
Tabletki Toga! uśmierzają 

bóle i przynoszą ulgę w tych 

cierpieniach. Do nabycia we 

wszystkich apiekach 
      

  

Reprezentacja piłkarska 
Polski przegrywa z Polonią 

21 

Na 'stadionie Wojska Polskiego w War 

szawie rozegrany został we wtorek frenin 

gówy mecz piłkarski pomiędzy reprezenła 

cją Polski a stołeczną Polonią, Zwyciężyła 

Polonia w stosunku 7:1. Reprezentacja gra   ła beznadziejnie. 

Przebywający za granicą 
łatwo mogą utracić obywatelstwo polskie 

Projekt ustawy o pozbawieniu obywatelstwa 
WARSZAWA, (Pat). Komisja prawnicza 

Sejmu obradowała wczoraj pod przewod 
nictwem wicemarszałkę Podoskiego nad 
rządowym projektem ustawy o pozbawie- 
niu obywatelstwa. Po długiej i wyczerpują 
cej dyskusji projekt ten przyjęło ze zmia. 

nami, które miały na celu ściślejsze odda- 
nie intencji aktu ustawodawczego. 

Przede wszystkim komisja w przyjętych 
przepisach wyraźnie zaznaczyła, że ustawa 
będzie dotyczyć wyłącznie obywateli prze 
bywającycąh za granicą i nie będzie mogła 
być stosowana do obywateli, którzy po 
powrocie z zagranicy przebywają w Pol- 
sce. Poza tym komisja wprowadziła po 
prawkę do arł. 2, że orzeczenie o pozba 
wieniu obywatelstwa polskiego będzie wy 
dawać minister spraw wewnętrznych na 
wniosek ministra spraw zagranicznych oraz   że orzeczenie to podlegać będzie zaskar 

żeniu do Najwyższego Trybunału Admin 
stracyjnego. 

Do. art. 3 komisja wniosła poprawkę, 
że ulrata obywatelstwa polskiego męża 
rozciąga się na jego żonę, ojca zaś (nie. 
ślubnej matki) na jego (jej) dzieci w wieku 
do lat 18 tylko włedy jeżeli osoby te prza 
bywają za granicą. Do artykułu tego wpro 
wadzono też nowy ustęp stanowiący, ża 
utrata obywatelstwa polskiego może nie 
być rozciągnięta na żonę i dzieci, jeżeli 
z całokształtu stosunków życiowych wy< 
nika, że nie pozostawali oni w faktycznej 
wspólności małżeńskiej bądź rodzinnej z 
mężem bądź z ojcem. 

Podczas dyskusji kilku posłów zapyty 
wało, czy usława ła obejmie również emil 

grację brzeską. W odpowiedzi wiceminł+ 
ster Szembek oświadczył w imieniu rządu, 

|że rząd nie zamierza stosować przepisów 
tej ustawy wobec tej emigracji. 

Polska zwycięża Estonię 12: 4 
Drugie zwycięstwo naszych pięściarzy na wyprawie 

bałtyckiej 
TALLIN, (Pat). We wtorek wieczorem | tych wstępnych uroczysłościach rozpoczą 

rozegrany został w Tallinie międzypaństwo 
wy mecz bokserski pomiędzy Polską i 
Estonią. zwyciężyła Polska w stosunku 
12:4 (6:2 według miejscowej punkłacji). 

Zawody rozpoczęły się jak zwykle od 
powiłań, wymiany upominków i odegraniu 
hymnów narodowych obu państw. Licznie 
zgromadzona publiczność urządziła przy 
tym Polakom bardzo gorącą owacię. Po 

  Symboliczne otwarcie bramy granicznej na granicy polsko-litewskiej, g y. P ) na moście, 

na rzeczce Mereczanka- 
  Pierwsze od wielu lat spolkanie of'ce'ów KOP z lifewską słrażą graniczną w pasie 

przygranicznym. 

ły się właściwe zawody, 

Drużyna polska walczyła lepiej niż w 

Helsingforsie, zwłaszcza poprawa zazna- 
czyła się w formie Sobkowiaka i Wasiaka. 
Kajnar zaprezentował się również znacznia 
lepiej niż na meczu z Finlandią, mimo że 
swoją walkę i tym razem przegrał. Jedynie 
Doroba był nieco słabszy niż w Helsin- 
kach, częściowo może dlatego, że trafił 
na najlepszego z bokserów estońskich 
Raadika. 

Estońscy bokserzy to obiecujący mafe< 
ciał, ale o dużych brakach technicznych, 
Najlepszym z nich był Readik. Nieźle za 
prezentowali się również Torpel w muszej, 
Seepere w piórkowej i Kanepi w lekkiej,. 

W wadze muszej Sobkowiak pokonał 

Torpela. 

W wadze koguciej Koziołek pokonał 
Griidina. 

W wadze piórkowej Czortek. wygrał 
zdecydowanie na punkły z Seeperem. 

W wadze lekkiej Kajner przegrał z Ka- 

nep. 
W wadze półśredniej Wasiak znokauta 

wał w drugiej rundzie Stepulova. 
W wadze średniej Pisarski bije na punk 

ty Reinkego. 
W półciężkiej Doroba przegrywa z Raa 

dikiem. 
W wadze ciężkiej Piła wygrał przez 

techniczny K. O. w. drugiej rundzie z Kolu, 
W ringu sędziował Peter Matsov, na 

punkty Fin Pasjanen, Polak Derda i Esłoń- 
czyk Sihaste, Widzów około 1500. Publicz 
"ność na ogół zachowała się obiektywnie,   ł nagradzając polskich bokserów oklaskami, 

i 

   



„KURIER“ [4399] 

Chłodnia w Wilnie 
Jak wiadomo przed laty jeszcze bę- 

Šir. Ministrem Reform Rolnych prof. W. 
chłodni w wj StApił z inicjatywą budowy 
szy czas ni ilnie, Inicjatywa ta przez dłuż 

alizacjį k. mogła przejść w stadium re- 
so wbrew żywotnym interesom miej 

80. rolnictwa. 

Rolniege 8 powstania. Wileńskiej Izby 
dzei K jedno z pierwszych  posie- 
jej omisji Ekonomicznej za sprawą 
= Przewodniczącego prof. W. Staniewi- 
m „jpoświęcono rozważeniu potrzeby i 

ożliwości budowy chłodni w Wilnie. 
ożne trudności natury organizacyj- 
i finansowej w dalszym ciągu pow- 

Tzymywały realizację projektu mimo 
agle czynionych usiłowań zainteresowa- 

nia chłodnią czynników państwowych, sa 
morządowych i gospodarczych. 

Ostatnio sprawa ta wkroczyła na wła- 
ściwą drogę z chwilą przejęcia jej w swo 
je ręce przez Spółkę „Chłodnia i Składy 
Portowe w Gdyni”. 

Zwróciliś 1y się więc do p. dyr. Józefa 
Orowskiego, delegata Rady Nadzorczej 

Spółki z prośbą o udzielenie informacyj. 
Uzyskaliśmy następujące dane: 

nej 
st 
ci 

Sprawa budowy chłodni w Wilnie 
której potrzeba już od dawna byia odczu- 
wana przez sfery gospodarcze naszego 
terenu, w ostatnim czasie szybko posunę: 

ła się naprzód, Po wsłępnych badaniach 
ekonomicznych, prowadzonych zarówno 
przez Spółkę „Chlodnia į Składy Portowe 
w Gdyni „jak też i przez miejscowe or- 
Sc Samorządu gospodarczego (Ko- 
ks onomiczną Wil. Izby Rolniczej) 
a= z 2 naukowe jak przede wszysł 
ы akład Ekonomii Rolniczej USB, przy 
ao do prac przygołowawczych do 
udowy 

virus, iesiecioletnich niemal staraniach, 

я "…"У_СЬ przez kryzys gospodarczy, 
"mo znajduje się obecnie w przededniu 

Posiadanią własnej chłodni. 
Niewątpliwie, zawdzięczać to należy 

Poprawie koniunktury oraz przychylnemu 
Potraktowaniu tej sprawy przez czynniki 
miarodajne, lecz w pierwzsej mierze stało 
się to dzięki niezmordowanym słaraniom 
<zołowych przedstawicieli wileńskiego ży- 
Cia gospodarczego. 

„Obecnie sprawa budowy chłodni w 
ilnie jest już definitywnie załatwiona. 

„_ Ołóż w poniedziafek 21 bm. odbyło 
sę w lokalu Państw. Banku Rolnego po- 
siedzenie Wilnie, Komiłetu Budowy Chłodni w 

„Komitet ten, w skład którego wcho- 
dzą: przedstawiciel Min. Roln. i R. R. — 
P. naczelnik Jabłonowski; Banku Rolnego 

— —- Р.р. dyr. dyr. Berdecki i Maculewicz; 
Zarządu Miejskiego — p. prezydent Gro- 
dzicki oraz kierownik Zarządu Sp. „Chłod 
nia ! Skł. Port, w Gdyni” — p. dyr. Rost 
kowski; pod przewodnictwem delegata 
Rady Nadzorczej Spółki — p. dyr. J. Bo- 

rowskiego, zatwierdził na swym posie- 
dzeniu szkic projektu budowy chłodni: 

Postanowiono rozpisać przetarg na bu- 
„wę chłodni, zapraszając zarówno firmy 

wi BR. 
Żyć eks, ek i zamiejscowe, Komilet dą- 

= > do przystapienia juž w maju 
budowlę Owy, by wykonać przed zimą 

Prowadzenią dach, co da możność prze- 
I oddania W zimie robót wewnętrznych 

chłodni > ; 
juž na wiosną 19952 użytku publicznego 

Miejsce, gdzia ma chłodnia, zostało w ul. Piłsudskiego i Kij miasto, jako swó 

stanąć przyszła ybrane na placu przy „ Mjowskiej, Plac ten daje > | udział w spółce. iż „odnia wileńska będzie ю Р:'::!окіпіч Spółki „Chłodnia i Skła- 
w tej so osi = as dnia w Warszawie, e | Row. a 

czwartą 

UB tylko w po- 

miarę wzrostu korzystania przez handel 
miejscowy z urządzeń chłodnianych. 

Ogólny koszt budowy wyniesie około 
1.500.000 zł, która to suma została przy- 
znana spółce w formie kredytu inwesty- 
cyjnego przez Min. R. i R. R. 

Chłodnia wileńska, która będzie po- 
siadała charakter chłodni towarowej prze 
chowywującej takie artykuły szybkopsu- 
jące się jak masło, jaja, grzyby, owoce, 
mięso itp. odegra niewątpliwie znaczną 
rolę w podniesieniu dobrobytu naszego 
rolnictwa, które w obecnych warunkach 

jest zmuszone sprzedawać po byle jakiej 
cenie artykuły ulegające szybkiemu zepsu 
ciu się w obawie przed ich całkowitym 
zmarnowaniem. 

Osiągnięcie pewnej stabilizacji cen 
szybko psujących się artykułów rolniczych, 

Normalizację stosunków z Litwą 
społeczeństwo i cała prasa polska po- 
witała z zadowoleniem: „Kurier Po- 
ranny* w artykule „Wyciągnięta dłoń 
do zgody” pisze: 

Zatarg polsko - litewski został roz- 

strzygnięty dzięki zdecydowanemu sta- 

nowisku rządu polskiego oraz jedno- 
litej postawie całego społeczeństwa, 

które w dniach tych skupiło się zwarcie 
dokoła armii i jej wodza Marszałka 
Śmigłego Rydza. Położyliśmy kres te- 
mu tak nienorma'nemu i szkodliwemu 
dla interesów zarówno Polski iak 1 - 
wy stanowi „ni pokoju ni wojny”, któ- 
ry cechował ostatnie lat dwadzieścia w 
stosunkach dwóch sąsiednich | — przez 
długie lata historii — bratnich naro- 

dów. Weszliśmy w okres realizacji mię 
dzy Polską a Litwą pokoju 1. chcemy 
wierzyć, w okres rozwoju wzajemnych 
stosunków ku pożytkowi obu stron. 

I dalej: 
Nia ehcemv pamietać ostafnich lat 

dwudziestu, Wyciągamy do Litwy silna, 

  
Szary Człowiek Paryża 

(Ki 

Paryż, w marcu. 

Ci co znali Paryż przed 10 laty, 
mówią, że się bardzo zmienił. Pogor- 
szenie sytuacji 80spodarczej na ca- 
łym świecie odbiło się i na Paryżu, 
który przecież żyje z całego świata. 
a nie tylko z samej Francji. Dziś nie 

ma już tylu bogatych Argentyńczy- 
ków, ani tylu naiwnych Ameryka 

| Rów, w każdym razie nie sypią tak 
jniędzmi na wszystkie strony. Wie- 
222 uskarża się na to, że nie moż 

p, Przejść spokojnie przez ulicę, że- 
"U być kilkakrotnie zaczepioną 

| mi > sobie wyobrazić, mówiła 
niej jn polska urzędniczka, daw- 

| cy. to I : ktoś zaczepiał damę na uli- 
аы ył to zawsze jakis etranžer, al- 

lcie a przyzwoity (tzn. przyzwo- 
„‚ Tany — dopisek mój) człowiek 

odda zaczepiają jacyś szoferzy, jacyś 
Chodzić ludzie, w ogóle jak śmieją on: 
NOŚĆ = po bulwarach i co za bezcze! 

bółgodzi ać jeszcze do tego! Moje 
wo 1“ Wywody na temat usta 
Przewig wa francuskiego, ktėre nie 
ба ата 3° Zūkazu  zaczepiania na 

ach dlą męžezyzn, zarabiają- 

oresp <ndencją własn a) 
cych mniej niż 5 tys. franków mie- 
sięcznie, nį 
К nie zdoł: nać na- szej rodaczki dołały przeko 

lubię tygya 5: €0 by się o nich mówiło 
nych i często Istocie bardzo agresyw- 
ryża, tych, ktęz og zecznych ludzi Pa- 

iasta: ty tego luksusowc- 
go miasta; tych Wszystkich ludzi, któ 

cargols albo ostryg оаКа вагч es аВО > ostryS, albo rozwoż: ją: 
rzyny po mieście. Tych SAO, t 
dzi žycia codziennego, ktėrsų „ BE 
ryżu tym cudownym, potęż tym. Bi. 
k* ym Paryżu pełnią tę samą funkcję 
co gargule na Notre Danie. "Ściądają 
od wzniosłości Luwru. czaru zabyłt 
ków, rozmachu urbanistyki do i: 
Frzypominają, że to oni s 
prawdziwymi, najliczn: ymi mie- 
szkańcami Paryża, dzięki którym żeż 
dżą autobusy, chodzi m*:ro, miasto 
nie tonie w brudach, jakby należało, 
listy przychodzą na czas i wszyscy 
mogą dostać coś do zjedzenia o właś- 
wc, porze. Przecież lulzi» ci mają 
prawo o sobie powiedzieć, że są x0s- 
podarzami w swoim m/a$ va, tak jak 
gospodarzami Wilna są również lu. 

   
   
    

    

umożliwi rolnikowi przeprowadzenie kal- 
kulacji na dłuższą metę i odpowiednie 
zorganizowanie swej produkcji. Istnienie 
w Wilnie chłodni spowodować musi w naj 
bliższym czasie dla handlu umożliwienie 
odpowiedniego sortowania i wykorzysta- 
nia pomyślnej koniunktury oraz pociągnie 
za sobą powsłanie w Wilnie szeregu no- 
wych dziedzin przemysłu. 

Bezwzględnie, że nie odbędzie się to 
bez początkowych trudności, gdyż jest to 
dziedzina dotychczas dla naszego handlu 
nowa, lecz zrozumienie korzyści, jakie 
chłodnia zapewnić może, przyczyni się 
niewątpliwie do szybkiego uzdrowienia 
i zracjonalizowania naszego handlu, nie 
mówiąc już o wpływie, jaki chłodnia 
w Wilnie wywrzeć powinna na polepsze-   

  

nie sytuecji rolnictwa. A.S. 

bratnią dłoń — jak to w sobotę ošwiad 
czył szef Obozu Zjednoczenia Narodo- 
wego gen. Skwarczyński. Zapomnieć 
Jednak o latach tych winien również 
naród litewski, winien wyciągniętą dłoń 
polską uścisnąć. Wiemy, że na drodze 
do tego piętrzą się te ! Inne przeszko- 
dy psychiczne. Winny ane jednak z cza 
sem — skoro minął już sztucznie wznie 

siony mur izolacji — ustąpić miejsca 
zrozumieniu życiowych potrzeb obu na 
rodów i ich dawnym sentymentom. WI- 
nien runąć również mur wzajemnej nie- 

ufności, nieznajomości i podejrzeń. 

Wreszcie dziennik konkluduje: 
Litwa weszła obecnie na tor polity- 

ki.realnej | fo weszła wbrew przeszko- 
dom i Intrygom niektórych czynników 

zewnetrznych. Mamy nadzieję, że raz 
wszedłszv na te droqe bedzie nia dalej 

kroczyć konsekwentnie. Polska bedzie 

wobec  nlej partnerem _ lolalnym, 
wymagać iednak bedzie oczywiście tel 

samej lolalności. Doprowadzalac swą   zdecydowaną postawa do normalizacji 
RST TT OTTO ZET PTOP TORTY RTC SROTERTETOO" 

Wilniank'" — laureatki 

  

Fot. Bułhak. 

P. Zofia Bohdanowiczowa i Eugenia Kobylińska, wilnianki, nagrodzone na wielkim 

jubileuszowym konkursie księgarni Św. Wojciecha, Na str. 5 (w Kolumnie Kobiecej) 

podajemy arłykuliki informacyjne o laureatkach. 

dzie z Łosiówki, Antok lu i Nowego 
Świata. : 

Cudzoziemiec jest nastawiony za- 
wsze ha najwznioślejsze stcony Pa: 
ryża. Zastrzegam Się, że nie można 
dobrać słów, żeby Wyrazić ten zatyka 

jący dech urok Paryża, jego Бочась 
wo i nagromadzenie wspaniałości, 
Jak to się ułożyły okoliczitości gen- 

graficzne i ekonomiczne, żę miasto 

nad Sekwaną skupiło w sobie wysiłki 
tylu geniuszy i jak zasłużyło na to że. 
by się stać Paryżem, Mekką artystów, 
pcżądaniem turystów ? Ale nie można 
przejść obojętnie obok tych ludzi, z 
których wyszedł Villon i tryskający 

dowcipem i werwa Rabelais. Po Luw- 

rze i Panteonie, trzeba pójść pod ha. 
le, położone w samym centrum mia- 
sta, gdzie znajduje sie centrala zaopa- 
trzenia żywnościowego. Tu się widzi 
tych sympatycznych obwiesiów, któ- 
rzy, jak osły, czytają Humanitć i gło- 
sują na Bluma ale może dadzą się któ 
regoś dnia uwieść Doriot,owi i uratu- 
ją Franeję. 

W wielkim mieście można łatwo i- 
zołować się od życia. Można chodzić 
ulicą Mickiewicza i Zamkową i nie wi 
dzieć ulicy Stefańskiej, ani Nowog 
ródzkiej, ani tego wstydu Wilna — 
Sofianik. Można chodzić do wspania   łych restauracyj na Rue Rivoli, miesz 

| kać na Avenue George V i też nie wie 
| dzieć, że w Paryżu jest dużo, mnóst- 

  

  

NA WI 
RADA NACZELNA P. P. 5. 

Przez dwa dni obradowała w Warszawie 
Rada Nacz. PPS pod przew. wiceprez. m. 
Radomia Uziembły, w zastępstwie nieprzy- 

byłego z Krakowa p. Żuławskiego. W posie- 
dzeniu wzięło udział ponad 70 członków ra- 

dy naczelnej oraz władz naczelnych PPS. 

Sprawozdanie o sytuacji politycznej wy- 

głosił prezes CKW, T. Arciszewski, sprawo- 

zdanie organizacyjne sekretarz generalny 

KW Pużak. Nad sprawozdaniem oraz zgło- 

czonymi rezolucjami rozwinęła się bardzo 

ływa dyskusja, w której zabierało głos wielu 

członków rady. 

Dyskusja dotknęła wszystkich aktualnych 

spraw, jak i zagranicznej polityki Polski. 

Poruszono zagadnienia związane z wypad- 

kami w Austrii, z Litwą, dalej położenie mię 
$zynarodowe w związku z wojną domową w 

Hiszpanii, sprawę nieinterwencji, wojnę na 

Dalekim Wschodzie. Zajęto negatywne sta- 

  

Po porozumieniu Polski z Litwą 
Wie chcemy pamiętać © ostaćmich dwudziestu latach — 
Wyciągarny do Litwy siiną hratnia dłoń — Historyczna 

godzima odprężenia i pokój mad Niemsmerma 

stosunków z państwem litewskim wyko- 
naliśmy jeden z punktów politycznego 
testamentu Wielkiego Marszalka. Wy- 
ciągamy obecnie do Litwy dłoń do 
zgody. 

„Roboinik* zaznacza przy okazji, 

że porozumienie z Litwą nie zmniej- 
szą oczywiście wzrostu siły Niemiec: 

Pokój z Litwą, cenny i pożądany 

w całej Polsce, nie pomniejsza jednak 
znaczenia wzrostu potęgi Niemiec, spo- 
wodowanego przez okupację Austrii. 
Ale wobec naruszenia równowagi sił 
europejskich nad Dunajem wybiła hi- 
storyczna godzina odprężenia | pokoju 
nad Niemnem. Mussolini w swej mowie 
pogrzebowej dla protektoratu włoskie- 
go nad Austrią proklamował nową rów 
nowagę w Europie. Do zajęcia odpo- 

wledniego miejsca w tej tworzącej się 
nowej równowadze musimy stanąć na- 

. leżycie przygotowani wraz z innymi 
państwami zaprzyjaźnionymi i sprzymie 
rzonymi | wraz z Litwą ramię przy ra- 

mieniu. 

„Kurier Warszawski* podkreśla, 
że Polska usuwa z płaszczyzny euro- 
pejskiej jeden z newralgicznych punk 

tów: 
Newralgiczność punktu w stosun- 

kach polsko-litewskich nie tkwiła bo- 
wiem bynajmniej w niebezpieczeństwie 

jakiegoś konilikiu polsko-litewskiego, 
w który trudno by było przecież uwie- 
rzyć. Tkwiła ona natomiast w tym, że 
Litwa, żyjąc w stanie odosobnienia dy- 
plomatycznego i poliłycznego wobec 
Polski, narażona była na presje, wywie- 
rane na nią czy w niej przez różne mo- 
<arstwa i łatwo mogła być wciągnięta w 
wir jakiejś awantury lub też stać się po- 
średnio terenem jakiejś akcji, zagraża- 
Jącej pokojowi na tym odcinku Europy. 
Temu trzeba było zapobiec. Drogą zaś, 
która niewątpliwie do tego prowadzi. 

jest nawiązanie stosunków pomiędzy 

Polską a Litwą, jest ich normalizacja, 

Obecnie w sytuacji europejskiej bar 
dzo naprężonej, kiedy na terenie mię- 
dzynarodowym grają siły zasadniczych 
przeciwieństw, Polska usuwa z płasz- 
czyzny europejskiej jeden taki newral- 
„glczny może nie punkt, ale nie mniej 
newralgiczny punkcik. Tu nie chodzi 

DOWNI 
nowisko odnośnie projektu rządowego w 

sprawie samorządu do 6 największych miast 

w Polsce. Podkreślono konieczność ścisłego 

współdziałania z masami ludowymi. Omó- 

wiono zagadnienia dotyczące mniejszości na 

todowych, ostatnich wypadków na ulicach 

stolicy oraz innnych miast i szereg spraw ak 

tualnych. Zgłoszone rezolucje polityczne zo- 

tfały uchwalone jednogłośnie. 

Sekretarz generalny Pużak _ przedstawił 
varys organizacyjny tegorocznego Święta 1 
maja. Szereg członków rady wypowiadało 
się odnośnie zasięgu oraz programu święta. 
Przedstawione po referacie rezolucje, doty- 
czące samorządu terytorialnego, zostały rów 
nież jednogłośnie uchwalone. 

JAKIMI DROGAMI PÓJDĄ „WICI*? 
Związek Młodzieży Wiejskiej „Wiei* prze- 

chodzi poważne trudności ideowo-programo- 

we. Jeden z wybitnych działaczy tego związ- 

ku i wiceprezes zarządu głównego, stoi na 

sianowisku, że młodzież wiciowa winna 

współpracować z młodzieżą Młodej 

Jako łącznik tego porozumienia ma być ty- 

g»dnik „Zespół*, w którym współpracuje sze 

reg działaczy zarządu gł. „Wici* 

HASŁO AKCJI KATOLICKIEJ. 
Nowe hasło programowe, ustanowione 

przez Episkopat Polski dla Akcji Katolickiej, 

a które obowiązywać będzie od października 

br. na następny roczny okres pracy organi- 

zaeyjnej brzmi: „Poznanie i wykonanie uch- 

wał Synodu plenarnego szezytnym poslan- 

nietwem polskiego katolieyzmu*. 

BRZEŚĆ BEZ ŻYDÓW. 
Po znanych zajściach z dnia 13 maja 1937 

roku rozwój handlu chrześcijańskiego w 

Brześciu n. B. posuwa się w tempie rekor 

dowym. Ostatnio daje się zauważyć masowy 

napływ fachowych sił z zachodnich dzielnie 

Pclski. Bardzo żywą działalność rozwija 

również Stowarzyszenie Kupców Chrześci- 

jańskieh, które liczy obecnie 535 członków. 

„KADRA MŁODYCH*. 

Do władz administracyjnych zgłoszone 

zostało w tych dniach podanie o zarejestro 

wanie nowej organizacji młodzieżowej pod 

nazwą „Kadra Młodych*, Organizacja ta, jak 

mówi projekt statutu, ma skupiać w swych 

szeregach młodzież polską i ukraińską i ma 

ms celu nawiązanie kontaktu i współżycia 

między młodzieżą obu narodowości. 

DZIENNIK STRONNICTWA LUDO- . 
WEGO? 

W kołach ludowcowych żywo dyskutowa 

na jest obecnie sprawa ewent. powołania do 

łycia pisma codziennego w Warszawie, któ 

re szezególnie uwzględniałoby sprawy wsi. 

Podstawy finansowe dla tego wydawnictwa | 

ramierzają działacze ludowi zdobyć drogą 

zo ganizowania spółdzielni, do której mogły 

by należeć liczne rzesze działaczy ruchu lu 

dowego. 

SSE TIESTO 

DR MEDYCYNY 

S. Danilewicz 
Choroby wewnętrzne, kobiece i akuszeria. 

Baranowicze, ul. Ułańska 17, tel. 109. 

Przyjmuje od 9 do 1 i od 4 pp. do 7 wiecz. 

PST TS VIT TESTAI ARS TNS 

przecież o rozmiar, ale o wrażliwość. 

.„.Polska pragnie, by Litwa w geopo 
litycznej przestrzeni bałtyckiej stała się 
obok innych państw nadbałtyckich sa- 
moczynnym i równorzędnym  elemen- 
tem politycznym, pozwalającym na 
współpracę państw na fym ważnym od- 
tinku Europy dla dobra pokoju, które- 
go normalizacja stosunków z Litwą bę- 
dzie z pewnością znakomitą gwarancją. 

UE RIAA T ETO RAA AE ERNOTOOETTARO ET TACA TROOREA_ EZTERA 

wo wyjącej nędzy. Czasem w metrze 
można spotkać nędzarza, który sie- 
dzi skulony w jakimś korytarzu; al- 
bo pod halami zobaczyć o g. 12, jak 
przekupki pakują koszyczki, a chłop 
cy sklepowi szorują ławki, jakąś po- 
„tać wybladłą i obszarpaną, tak obszar 
paną, jak dało mi się tylko widzieć w 
Charkowie, u zaczątków raju sowiec 

kiego, — postać, która w  kupach 
śmieci szuka wyrzuconych kartofli, 
ostryg, łupin seleru i kawałków kala 
fiorów. To nagle przeszywa  dresz- 
czem, że tej skomplikowanej i niebez 
piecznej maszynie zwanej społeczeń- 
stwem, powstał gdzieś zator. Powsta 
ie przeczucie czegoś, co może poło- 
żyć kres wszystkim problemom mniej 
szościowym i dyplomatycznym krę- 

tactwom w sposób bolesny i bezape- 

lecyjny, jeśli naprawdę wszyscy łu- 

dzie nie zabiorą się do rzetelnej i sku 

tecznej naprawy społecznej. 
Pomijając ludzi najnieszczęśliw- 

szych, tych którzy po najwyższych 
wysiłkach zarobienia paru franków 

dziennie śpią na trocinach i odpad- 

kach w halach, zajmują swoje miejs 

ca na schodach wiodących do Sacrė- 

Coeur — a którzy są zresztą niesłycha 

Lie grzeczni i ustępliwi — pozostali 
ludzie, riależący do wielkiego mecha- 
nizmu wielkiego miasta żyją na sto- 
pie, która u nas uchodziłaby za bar- 
dzo wysoką. W sobotę, po ściągnięciu   

ubrania robotniczego (t. zw. robotni 
czej bluzy) zamieniają się w miłych 
kompanów, którzy przy kieliszku wi 
ca albo kuflu piwa wesoło gwarzą o 
polityce i swoich codziennych, takich 
samych jak na całym świecie, spra- 
wach, albo już nie „pod rączkę”. ale 
wprost pod pachę promenują ze swo 
imi sympatrami po ulicach i parkach 
Paryża. Wieczorem w metrze rozsta 
ją się czułe pary, wracają na swoje 
codzienne stanowiska — do restaura 
cji, do sklepu, do fabryki itd. Wielu 
z nich, tych zwłaszcza, którzy są wła 
ścicielami małych sklepików, posiada 
swoje własne, chociaż niekiedy stare, 
żywo polską motoryzację przypomi- 
nające samochody. 

To są ludzie, którzy we Francji 
mieli swoich poetów, mieli swoje epo 

peje. To są ludzie, których życie sta- 
nowi urok powieści Anatola France'a 
zlbo Celina. To ci właśnie, których 
zdradziła rewolucja francuska i któ 
rzy czasami pojawiają się w wielkiej 
liczbie na placach i bulwarach ji sie 
ja postrach wśród zasiedziałych mie- 
szezuchów. Ci którzy tworzą prawdzi 
wy i szczery uśmiech Paryża, szczery 
i ludzki i tak świetnie pasujący do 
Świata, jak Śmieszne na pozór i po- 
kraczne chimery podkreślają głębię i 
wzniosłość Notre Dame. 

ernó. 

Wsi. . 
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„KURIER“ (4399) |||  - 

Epiterfiunmaa /Auusśm"ii 
Członek Akademii Goncourtów, zna- 

komiły pisarz francuski, Roland Dorgelės, 
drukuje w paryskim „Intransigeani” pł, 
„Epitafium Austrii" rozważania, wspom- 
nienia i uwagi na tle anszlusu. Podajemy 
poniżej wyjątki z tej pracy: 

„Musimy uświadomić sobie rozmiar od 
powiedzialności zbiorowej wobec drama- 
tu, który rozegrał się w samym sercu 
Europy. 

Rzucać klątwy na Niemcy zbyt 
łatwa to wymówka. Trzeba mieć odwagę 
spojrzenia w oczy prawdzie i poza na- 

pastnikiem dostrzec I określić tych, którzy 
przyczynili się do aneksji. A tymi byli nie 

_ nasi przeciwnicy, lecz nasi delegaci, nasi 
mandatariusze. 

Czy przypominacie sobie „grubą czwór- 
kę“ — Wilson, Lloyd George'a, Clemen- 
ceau, Orlanda — którzy, zredagowali na 
własną rękę Traktat Wersalski i pakt St. 
Germain? Ten komiłet czterech wykreślił 
granice nieszczęsnego kraju, któremu za- 
brano wszystko, co jest potrzebne do ży- 
cia. Otóż jeśli solidarność narodowa nie 
jest pustym dźwiękiem, Anglicy, Amery- 
kanie, Francuzi, Włosi powinni zważyć w 

swym sumieniu konsekwencje paktu z Sł. 
Germain. 

Dzisiaj przelewanie tez nad losem 
Austrii jest do pewnego stopnia hipo- 
kryzją. Stany. Zjednoczone najmniej może 
mają racji odżegnując się teraz od spraw 
europejskich, Co zrobiono, aby postawić 
tamy zaborczości, kto zabrał głos, aby 
przeciwstawić się anszlusowi? Nic nie war 
łe są wały wzniesione z pakiów papiero 
wych. 

Ten krok Hitlera przewidziałem. Pisa- 
łem w „Vive la Libertć": „Gdy tylko po- 
czuje, że entuzjazm mas słabnie, rzuci im 
odżywkę — anszlus, kolonie — na pod 
trzymanie ducha. Wyczerpie cały program 
monachijski. Znienacka, w soboię, gdy 
Londyn wyrusza na weekend, gdy Europa 
odpoczywa...“, 

Anszlus jest. | — jak oznajmił sam 
Fiihrer — będzie to tylko pierwszy etap 
na drodze do zbudowania Wielkiej Ger- 
manii. 

    

Na kogo przyjdzie kolej jutro? Czy 
Europa będzie przełasowywana, krajana 

nazwiska 19 terytoriów odebranych Niem- 
com na mocy Trakłatu Wersalskiego, Al- 

do woli? zacja i Lotaryngia figurują w pierwszym 
W Monachium, pod Porłykiem Wo- | rzędzie”, 

dzów, wyryte są na płycie granitowej A. 

UEZEEEETIZTA   

Nowy naczelny wódz armii austriackiej 

Fragmenł z uroczysłości, która odbyła się w Wiedniu po wciągnięciu 
austriackiego Ministerstwa Obrony Narodowe: 

  

na maszt 
niemieckiej flagi wojennej. Miano- 

wany przez kanclerza Hitlera głównodowodzący armii austriackiej gen. von Bock 
w rozmowie z zaw Ai PE 

  

Seboty 
Prawie wszystkie ważniejsze po- | roku — „Czystka”*, w której zginęli 

lityczne „pociągnięcia* Hitlera miały 
miejsce w sobotę.   Sokala, dnia 14 pańdziecnika, 1933 

EIK 

„Bojrzałem już do pieca krematoryinego“ 
pisze Bernard Shaw 

Dowiedziawszy się o šmierci d'Annunz'a, 

Bernard Shaw chwycił za pióro. Jednak nie 

w celu napisania artykułu, sławiącego czyny 

zmarłego. Napisał on, jak sam mówi, „te- 

siament Nr 38%. Bowiem Bernad Shaw ma 

zwyczaj spisywania testamentu co roku. Nie 

wiadomo tylko, jak sobie z tym radzi, gdyż, 

jak się przyznaje sam, nie wie dokładnie, 

ile wynosi jego majątek. 

— Jak mógłbym wiedzieć — skarży się— 

skoro pracuję na najprzeróżniejsze podatki: 

narodowy, komunalny, obrony narodowej. 

Jest to, nawiasem mówiąc, los wszystkich 

obywateli państwa, Bernard Shaw jednak 

zwykle lubi się odróżniać od inych па , 

więc też skarży się, jak gdyby te ciężary 
obowiązywały tylko jego. 

Majątek Bernarda Shawa oceniany jest 

na 200.000 funtów szterlingów, to jest około 

% milionów złotych. 

3 miliony ludzi 
W Kairo krėl Faruk dokonał przedwczo 

raj w ofoczeniu rządu I korpusu dyploma 
tycznego otwarcia międzynarodowego 
kongresu wałki z trądem, w którym uczest 
niczą delegaci 68 państw. Wczoraj wieczo 
rem wydał król dla biorących udział w 
kongresie uroczyste przyjęcie w pałacu 

  

Bernard Shaw, który ma 82 lała, sam 

mowi, że już dojrzał do pieca krematoryj- 

nego: „ku radości wielu". 

Ostatnia wola Nr 38 Bernarda Shaw nie 

uhdarza nikogo z jego rodziny. „Młodym nie 

należy zapisywać majątku. Uczynić to, to 

eddać im złą przysługę, nie powinni bowiem 

liczyć na żadne spadki, jedynie na własną 

pracę. Starcom też nie nie pozostawiam. 

Starzy łudzie nie powinni już też żywić żad- 

nej nadziei. Krótko mówiąc, nie zostaw'am 

nie nikomu z żyjących”. 

Tak rozprawiwszy się ze swoją rodziną, 

Bernard Shaw w testamencie swym tworzy 

fundację, która ma strzec czystości języka 

angielskiego i jego wymowy. Odsetki od ka- 
pitału, jaki zostawi pisarz angielski, będą 
przeznaczone na popieranie i finansowanie 

wszelkich prae z tej dziedziny. 

choruje na trąd 
Abdine 

Ogólna liczba chorych na trąd w całym 
świecie oceniana jest na 2 do 3 milionów, 
przy czym większość dotkniętych tą cho- 
robą przebywa w Azji, na wyspach Ocea- 
nu Spokojnego i w Afryce tropikalnej. 

Kongres zakończy swe obrady 27 bm   

Hitlera 
między innymi gen. von Schleicher 
: kpt. Roehm, dowódca S. A. 

Sobota, dnia 9 marca 1935 r. — 
| Ujawnienie istnienia niemieckiego lot 

nietwa wojskowego. 

Sobota, dnia 16 marca 1935 r. — | 
Wprowadzenie powszechnej służby 
wojskowej. 

Sobota, dnia 7 marca 1936 r. — 
Obalenie traktatu z Locarno i. zaję- 

cie przez niemieckie wojsko zdemili- 
taryzowanej Nadrenii. 

Sobota, dn. 14 listopada 1936 r. — 
Obalenie klauzuli traktatu wersal- 
skiego w sprawie wolności dróg wod- 
aych. 

Sobota, dnia 16 stycznia 1937 r— 
Oułoszenie prawa o zamknięciu Ka- 
nału Kilońskiego dla obcych okrętów 
wojennych. 

Sobota, dnia 5 lutego 1938 r. — 
Ogłoszenie szczegółów dotyczących 
zmian na stanowiskach naczelnych 
armii oraz przejęcie przez Hitlera na- 
czelnego dowództwa. 

Sobota, dnia 12 lutego 1938 1 r. — 
Spotkanie Hitlera i Schuschnigga w 
Berchtesgaden, następstwem czego 
było zamianowanie Seyss-Inguarta 
ministrem spraw wewnętrznych. 

Sobota, dnia 12 marca 1938 r. — 
Wjazd Hitlera do Austrii. M. 

> SAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA I 

Piaryszorzedny 

з Hotel „Sokotowski 
Wilno, Nimiecka 1, tel. 12-25 I 26-59 

Wykwintne pokoje z telefonami, 
3 Ceny przystępne. 
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Widok na Plac Kataloński w stolicy Kafalonii, Barcelonie, obecnie bombardowanej przez samoloty gen. Franco.   

Rozkład lotów 
Z dniem 27 marca 1938 r. wchodzi w ży- 

cie letni rozkład lotów na liniach P. L. L 

  

Tallin — Helsinki będzie odbywał się cc 

dziennie prócz niedziel wg następującego 

' Ruch na linii Warszawa — Wiłno — | cozkładu: 

12.00 odiot Warszawa przyl. 12.30 1 

1340 przyl. Wilno odłot 10.50 czas wsch.-europ, 

14.00 odlot Wilno przyl, 10.30 

16.30 przyl. Ryga odlot 10.00 

16.50 odlot Ryga przyl. 9.40 

18.00 przyl. Tallin odlot 8.30 czas środk.-europ. 

| 18.20 odlot Tallin przył 8.10 

Į 18.50 przyl. Helsinki odlot 7.40 

Autobus dla pasażerów w Wilnie będzie odchodził sprzed hotelu „St. Georgęgiy a 

M:ckiewicza 20 na odlot do: 

Warszawy codziennie o godz. 10.10 

Rygi ” 

Nowy rozkład lotów daje Wilnu b. do- 

godne połączenia samolotowe w jednym 

dniu z Wilna: do Lwowa i Bukaresztu, Ka- 

tewic, Poznania, Berlina, Amsterdamu, Lon- 

  

„1520 

dynu i Paryża, Gdyni i Gdańska, 

Do Wilna: z Bukaresztu i Liwowa, Bag 
wie, Gdańska i Gdyni. k 

Walka ze szkodnikami w budownictwie 
Departament budowlany Ministerstwa Spr. 

Wewn. oblicza, że zniszczenia w budownic- 

twie, spowodowane przez grzyby i owady, 

wynoszą rocznie setki tysięcy złotych, a gdy- 

byśmy obliczyli zniszczenia w budownictwie 

wiejskim, to statystyka strat wykazałaby 

m liony złotych rocznie. 

Celem zaznajomienia „inżynierów i tech- 

ników budowlanych ze sposobami walki ze 
szkodnikami drewna, występującymi w bu- 

downictwie, zorganizował w Wilnie prof dr 

F Skupieński kurs walki ze szkodnikami w 
budownictwie, który rozpoczął się 21 bm. 

w zakładzie systematyki roślin U. S. B. przy 

ui. Objazdowej 2 i trwać będzie 4 dni, do 

POKOJE 
TANIE. CZYSTE i CICHE 

Ww HOTELU ROVAL 
Warszawa Chmielna 21 

PB PP. sra”, „Kurjera Wileūsk,* 
15% rabatn 
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Lato za pasem 
Paryż od kilku dni ma już u siebie lato. 

Bulwary i Lasek Buloński roją się od zgrab- 

rych redingotów i nowych wiosennych ka- 

pełuszy ze słomy, przybranych kwiatami. 

Letnie suknie i kostiumy imprimće — to już 

tylko kwestia dni. 

W roku bieżącym materiały imprimće 

tędą nieco odmienne od zeszłorocznych. 

Zmiana polega na tym, że wzór idzie nie w 

jednym kierunku, lecz pasami, motywy two- 
czy prócz właściwego desenia jeszcze wzór 

rysunkowy. Kwiaty na tegorocznych tkani- 

vach to już nie tylko sielskie anielskie wzo- 

ty drobnych kiatuszków, rozsiane bez ładu 

po całym polu tkaniny, intensywność mod- 

uych barw aż krzyczy! A wielkość i plastycz 

ność kształtów oszałamia i stara się zdystan- 

sować naturę. Gigantyczne błękitne róże, li- 

kowe anemony, purpurowe maki, tak wiel- 

kich rozmiarów, że zaledwie 5—6 sztuk roz- 

mieścić można na całej sukni, na widok któ 

rej aż oczy trzeba mróżyć — oto desenie 

kwietne tego sezonu. Poza kwiatami, które 

sq tak gęste, że przesłaniają ciemne tło tka- 

niny, mamy jeszcze całe stosy tkanin zadru- 

kowanych różnego rodzaju symbolicznymi 

przedmiotami, jak klucze, zegarki, nuty za- 

kawki, misie, pieski, łałki ptaszki rybki ete. 

Motyw jasnej koronki na ciemnym tle, to je- 
den z najmodniejszych tegorocznych deseni 

Wobec mody na koronki i gipiury ten ostat 

ni moty dekoracyjny na sukniach imprimće 

zdobędzie sobie prawdopodobnie wiele zwo- 

lenniczek. Poza fabularną tematyką wzorów 

njrzymy jeszcze szereg tematów irracjonal- 

nych, bajecznych i nieprawdopodobnych, 

jak bańki mydlane, tęczowe pastylki, opali- 

zujące muszle, perły i pióra pawie. Stylizo- 

wane motywy etnograficzne — to także te- 

ina. Motywy górskie, morskie, wiejskie, 

domki, wille, aktorzy filmowi i tak do nie- 

skończoności. 

Co do fasonów modnych sukień i komple 
tć w imprimće, to właściwie nie powiedziano 

jeszcze nie ostatecznego w tym względzie. 
Fuktem niezbitym jest jednak, że spódnica 

będzie szeroka i krótka. Im więcej plis tym 

lepiej. Bluzkę wyrzucamy za pasek. Od pas- 

ka zależna jest cała linia sylwetki; pasek 

nasz musi być jak najszerszy, szczególnie 

z przodu przybiera pozory małego koloro- 
wego gorsecika, co sprawia conajmniej zaba 

wne wrażenie. Tualety tmprimće tnie się w 

pasy, które układa się w rozmaitych kierun- 

kach, co jeszcze bardziej urozmaica i tak 

efcktowny materiał. Przód ukała się w pa- 

sy proste, plecy w poprzeczne, a sam stanik 
składa się z pasów idących we wszystkich 

możliwych kierunkach. Najdrobniejsze na- 

cięcie, jakaś „rybka” i już kierunek pasów 

zmienia się i stwarza nowy efekt. Cėline. 

  

  

  

21 bm. Na kurs zapisalo się 40 osób z woje< 
wództw wileńskiego, nowogródzkiego 1 póź 
leskiego. Wykładowcami są prof. dr 
pieūski, prof. dr J. Priffer = U. S. B, ind; 
Eliasz i inż. Hilknerowa z Ministerstwa K0< 
munikacji, dr Gorczyński z Politechniki War 
szawskiej i inż. Przewałski z Warszawy. 
Większość prelegentów nałeży do komigj 
rzeczoznawców do walki z grzybami domo- 

wymi przy Min. Spraw Wewn. 
Wykłady obejmują: 1) budowę anatomicz 

ną chemiczną drzewną oraz jego ważniejsze 

wady techniczne; 2) morfologię i biologią 

główniejszych grzybów rozkładających drew 
no użytkowe; 3) owady niszczące drewnó; 

4, środki grzybo- i owadobójcze; 5) pokaz 

metod laboratoryjnego badania próbek drew. 

ua rozłożonego przez grzyby i owady; 6) po- 

kaz rozpoznawczy na obiektach zagrzybio* 

nych i wykonanie zabiegów grzybobójczych 

wraz z demonstracją sposobów i środki wał- 

ki z grzybem domowym; 7) omówienie spo- 

strzeżeń zdobytych w terenie. 

Pierwszy taki kurs odbył się w Polsce 

w 1936 r. w Warszawie. Wileński kurs jest 

drugim z kolei. Następny kurs odbędzie się 

we Lwowie, w lecie rb. 

Historia niektórych 
wynalazków 

Oto chronologia kilku wynalazków, które 

zrewolucjonizowały dzieje świata: W roku 
1022 Gwido Arezzo wynalazł nuty i gamę, 

w roku 1300 wynaleziono okulary, w roku 

1380 wynaleziono karty do gry, które wów- 
| czas służyły jako zabawka obłąkanemu Ka- 
rolowi VI. Brania Van Dyck z Bruges wy* 

naleźli w roku 1420 farby olejne, w roku 
1060 Jean Nicot przywiózł do Europy tytoń. 
W r. 1570 wynaleziono szpilki, zaś w r. 1600 
zastosowano po raz pierwszy chustki do no- 

sa. a w roku 1669 ugotowano po raz pierw- 

ы у w Europie kawę. 

Rekordowy śłub 
Mr. Louis Fitzgerald Pereth z Londynu 

poznał w małej osadzie szkockiej podczas 
podróży miss Margaret Ross-Nicholson. 
Poznali się w oberży podczas tańców, Już 
po pierwszym tańcu wyznał mr. Pereih 
swej partnerce, iż ją kocha i poprosił o rę- 

kę. W drugim tańcu miss Margaret wyra- 

ziła zgodę na ślub, a w dwie godziny 

później było już po ślubie, gdyż w Szkocji 

do ślubu nie wymaga się żadnych formal- 

ności, poza obecnością czterech świad- 

ków. Uczta weselna odbyła się o 4 nad 

ranem w obecności świadków, a 5 młodzł 

nowożeńcy wyjechali w podróż poślubną. 
Takiego tempa może i Ameryka poza: 

zdrościć. 

8.000 robotników austriackich 
jedre na wypoczynek do Rzeszy 

Do stolicy Niemiec i ośmiu innych 
miast Rzeszy przybyło 3 tósięcy ro- 

bofników austriackich, celem spędzenia tu 
urlopów wypoczynkowych. Opiekować sią 
będzie nimi organizacja narodowo-socjali 
styczna „Krafł durch Freude”. 

KAŻDY 
у PRZEMYSŁOWIEC | 

KU P IEC HURTOWNIK 
i DETALISTA | 

zyska sobie najlepszą klijentelę 

ogłaszając się w najpopularniej: 

szem pismie codziennem 

na Ziemiach Póła,- Wschodnich 

KURJER WILEŃSKI 

  

  
  

WILNO ul. Bisk. Bandurskiego tel. 99 

  

   



  

Że šwiata kobiecego 

Tajemnica 
To entuzjazm dla wielkiej sprawy. To 

tel doniosły. Oczy mi się otworzyły w cią 
gu łego tygodnia. Żyłam jak zwykle 
wśród młodzieży. Ale przyzwyczaiłam się 
widzieć ją ostatnio rozgoryczoną, rozdar- 

łą waśniami, jak i starsze społeczeństwo, 
rozwydrzoną i scepłyczną. No i jak wśród 
słarszego społeczeństwa — to samo za- 
chodziło zjawisko: zbierało się ich trzech, 

zaraz wyrastały cztery opinie. Smutno. 
Cóż się stało, że głosy w szkołach podnio 
sły się do góry, nogi zaczęły wybijać 
triumfalnego marsza, rozbłysły oczy, głosy 
nabrały dźwięku, ruchy słały się żyweł 
Ani śladu kłótni, nie ma spojrzeń posęp- 
nych, przeciwnicy polityczni chodzą w bra 
terskim objęciu i o dziwo! przyznają sobie 

co chwiłę rację. 
W wielkiej gromadzie wstaje niewi- 

dzialna wspólnota, przebiega wicher mło- 
dości, duma wzbiera poza krawędzie po- 
tencja!na radość czynu staje się nie do 
wytrzymania. Wprost zerwać się i lecieć. 
W tej chwili, w tej chwili! Co się stało? 
Zdaje się nic dziwnego. Oto rząd polski 
zdobył się na silny akcent wobec opor- 
nego przeciwnika. Rząd polski pokazał 
siłę, odkrył nowe możliwości.  Powiało 
wielkością i zaraz otworzyły się wszystkie 
serca. 

| gdy starsi, zaczynając od szewca- 
sąsiada, kończąc na profesorach, już na 
progu rozmów politycznych, złamanym 
głosem zdobywali się na konieczne ofiary 
I straty po jednej stronie — na rzecz mgli- 
stych zdobyczy po innej — młodzi ani na 
jedną chwilę nie pomyśleli, że można by 
coś oddać. Oni tylko marzyli o zdoby- 

  

  

wspólnoty 
czach. 

Rozpiera ich prężność, żądająca zasto 
sowania. Trawi Ich głód czynu, wołający 
natychmiastowego zaspokojenia, 

Pragną uwielbiać — szczycić się — pę 
dzić po nowe zdobycze — walczyć o po- 
tęgę. Potęga! Oto coś dla nich. 

O, po wielokroć szczęśliwe rządy, któ- 
tre swym młodym umieją rzucić gorejące 
hasła. 

Dziesięć tysięcy młodzieży stało przed 
pałacem. Nie chcieli słuchać muzyki, nie 
życzyli sobie przemówień, mało ten raz 
zwracali uwagi na rozdewane nagrody 
sportowe. 

— My — chcemy — Wodza! skando- 
wali upracie i nieusłępliwie, patrząc w 
pusty balkon. 

A gdy się Wódz ukazał... Jakiś wicher 
ogarnął serca, 

Oni są głodni! Rozumiecie? Oni są 
głodni. Trzeba ich nakarmić ideą. Dać im 
wielki czyn. 

Czynu tego czekają od swego Wodza. 
Marzą o nim. Jacyż w chwili nadziei są 
karni, radośni, pełni gorącego oczekiwa- 
nia. Jacy są ufni i pyszni polskością swoją. 
Teraz już wszysłko jasne. Zrozumiale, 

Od wielu już' lat nie widziano takiej 
postawy młodzieży, jak w ciągu tego jed- 
nego dnia — 18 kwietnia 1938, 

W ciągu tego dnia coś się działo. 
Dudniła po naszych drogach polska Moc. 
Młodzi pragną Mocył 

Wy, którzy macie władzę, rzućcie mło- 
dzieży prawdziwe hasło, realny czyn — 
nadzieję polskiej potęgi. 

E. K. M.   

„KURIER“ (4399) 

Młodzi do Wodza 
Serce w Ojczyźnie się słania 

od Wilna po chmurny Wawel, 

łądne polskiego kochania 

| połskiej złocistej sławy. 

[śni wieniec zórz nad Wawelem. 

wiatr w puszczach litewskich pie 

tesknimy tak od dni wielu 

lułacze. 

Tęsknimy do szumnej sławy, 

wielkich przeznaczeń i świtów 

| nagłe... do Twej buławy 

przylgnęły dusze niesyte. 

Be serca młode i harde 

rwą się za polską Legendą 

! krzyczą: uderzaj twardo 

hłyskawicową komendą! 

Pusty Bełweder dziś ożył, 

tętent po lasach przebiega — 

6 wielki Boże, 

wspieraj nam Wodza Smigłego! 

Świt zaczerwienił się blado, 

w oddali grzmi era nawa, 

Inią ehmury błyskawie szpadą — 

prowadź! 

Nad nami zabłyśnij Polską, 

Polsce każ służyć najprościej, 

| patrz jak dusze warcholskie 

potrafią umrzeć z miłości. 

Po polsku — od wieków — hardo — 

Polacy wbrew stawać będą — 

więe błyśnij, więe uderz twardo, 

Komendo! 

| 

> AMAAAAAAAAAAAAAAB AAA AA S ASA MAD AAAS 
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Święto kolumny kobiecej 
Kolumna kobieca przy Kurjerze Wileń- 

skim wychodzi od 1934 roku. Na czele re- 

dakcji przez cały czas jej istnienia słoi 

Eugenia Kobyfińska-Masiejewska. Trzeba 
przyznać, że zżyłyśmy się z nią przez te 
lata. Bliska jest i czytelniczkom | nam, 

cośmy z nią współpracowały, bardzo 
bliska. 

| oto prasa przynosi wiadomość, że po- 
wieść jej została nagrodzona na konkur- 
sie księgarni Św. Wojciecha w Poznaniu. 
Ostatnia, pisana w ciągu letnich wywcza- 
sów, znana z czytanych fragmentów jedy 
nie najbliższym znajomym, niedrukowana 
nigdzie powieść. Z fragmentów jednak 

można sądzić, że po niemal dziesięciolet- 

nim trudzie literackim — Kobylińska pisze 

od 1929 roku — utwór fo najdojrzalszy. 

Jest dążenie do prostoty stylu. Treść 
zwarta: akcja odbywa się w ciągu jedne- 
go, wielkiego tygodnia. Znane z „Niespo 
dzianek małżeństwa” i zbioru wierszy pf. 
„Moja matka” akcenty wiary, rzucone tu 

specjalnie mocno, w triumfie odnalezienia 
Boga. ; 

— Czy chodzi o abstrakcyjne pojęcie 
bóstwa? czy o religijność mieszczącą się 
w ramach wyznaniowych? — pytam. 

— Dostrzegłam poezję w katolicyzmie 
— brzmi odpowiedź. 

Ta kobieta, fanatycznie poszukująca 
piękna, błękitu i radości, w religii przed 
innymi, bardziej ważnymi elementami, 
poezję znalazła. 

— Katolicyzm daje rzeczy proste i bar 

Wne, a one ułatwiają porozumienie z Bo- 
giem — wyjaśnia mi dalej. — Najpiękniej- 

sze Są rzeczy proste. 
Tak. Prostota uczuć jest jej cechą 

specjalnie charakierystyczrą. I tyle w niej 
zerca i bezpośredniości, że nieraz ludziom 
bardziej skomplikowanym i chłodnym wy 
daje się ono przesadą. Ilekroė chcę wy 
obrazić psychiczną osobowość Geni Ko- 

bylińskiej, zawsze widzę to jej CEE 
ześmiane do życia, a bolesne z każdym 
cierpiącym, nieustannie szukające w każ- 
dej kobiecie siostry. Jak sama nieraz mó- 
wiła, czeka chwili, gdy ludzie przestaną 
być dla siebie obcymi i połączy ich jedna 
wspólna radość i jedna troska. Chce Polski 
„cieplejszej”. 

A że ona to ciepło swą osobą i sło- 
wem swoim wnosi, dowodzi fakt, że pani 
Kadenacowa czytała Bratu w chorobie 
| tom „Świata w szkołe” į Wielki Marsza- 
łek Polski z „kawałów szkolnych serdecz 
nie się śmiał. 

— A cóż teraz na literackim warszta- 
cie? 

— Właśnie księgarnia Św. Wojciecha 

W długie zimowe wieczory 
książki z 

Biblioteki Nowości 
Wilno, ul. Jagiellońska 10. Tel. 13-70. 

OSTATNIE NOWOŚCI — klasyczne 
Hteratura szkolna — naukowa. 

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

Kaucja 8 zł. + 
Wysyłką na prowincję. 

    

obstalowała powieść dla młodzieży. Piszę 
i niedługo skończę. Tyłuł: „Rysiek z Bel- 
monłu”, Swego czasu urządziłam ankietę 

wśród dzieci, chcąc dowiedzieć się czego 
one żądają od swej literatury. Chłopcy 
wypowiedzieli się, że musi być jakaś ta- 
jemnica, przygody, kałastrofa, zaś kończyć 
się ma dobrze i koniecznie też ma być 

policjant. Dziewczynki muszą mieć w książ 
ce parę dziewczynek, bo inaczej nie bę- 
dą czytać, no, i miłość, a koniec również 
szczęśliwy. Wszyscy domagają się wileń- 
skiego „dziadźki” z gwarą miejscową i du 
żo humoru. 

— За sama — kończy p. Kobyliūska — 
do tych wymagań dodałam swoje. Po- 
wieść musi być pisana bez zakłamanią. 
Jeśli humor, to nie sztucznie robiony, lecz 

wypływający z sytuacji. Maximum prosto- 
ty. I żeby każdy mógł poznać, że ło pi- 
sała Polka. 

Wzmiankowana ankieta przypomina, 
że literatka pracuje jednocześnie jako na- 

uczycielka w gimnazjum, poza tym pełni 
obowiązki matki i gospodyni.   

— Ile godzin zajmuje pani szkoła? — 
'pyłam mimowoli, 

— Przeciętnie cziery godziny lekcji, 
poza łym trzy godziny w domu przygo- 
towania się poprawiania zeszytów albo 
znów posiedzenie, 

To minimum. (Myślę: siedem godzin). 
— Dość dużo czasu zabierają mi za- 

jęcia domowe — dodaje z uśmiechem. 
(Nowe parę godzin). 
— Praca w ZPOK także wymaga czasu. 

A ile tak z zegarkiem w ręku? 
A Jakieś półłorej godziny dziennie, 

nych dožas # tym artykulėw pisa- 

Ogromnie lubię liczyć. 
pracę społeczną do dwuch godzin (a za- 
okrąglenie bardzo skromne ze względu 
na niezwykłą szybkość pióra Kobylińskiej), 
otrzymujemy ogólną sumę jedenastu go- 

dzin. Reszta dnia służyć ma na odpoczy- 
nek, konieczną lekturę... ! na pracę liłe- 
racką. A przecie ta praca ło kilkanaście 
wydanych tomów i nagrodzony na kon- 
kursie „Wielki Tydzień”. 

Ł. Rożnowska. 

Zaokrąglając 

Liga Kooperatystek 
Zainteersowanie społeczeństwa ruchem 

spółdzielczym niewątpliwie wzrasta. Społe- 

tzeństwo nasze zaczyna rozumieć i uznawać 

wielkie znaczenie Spółdzielczości w budo- 
waniu mocnych, trwałych podstaw gospo- 

darczych Państwa. : 

Niezmiernie wažnym czynnikiem w takim 

budowaniu jest udział kobiet w ruchu spół 

dzielczym. Nie zbrakło ich, oczywiście, w 

„szeregach spółdzielców. Wychodząc z założe 
nia, że najbardziej wydajnym wysiłkiem w 
każdej dziedzinie pracy jest wysiłek zorgani 
towany — zrzeszyły się kobiety na terenie 
ruchw spółdzielczego w Polsce w organizacji 
noszącej nazwę Liga Kooperatystek w Pols- 
ce. 

Liga kooperatystek w Polsce jest organi- 
zacją spółdzielczą, stosunkowo bardzo mło- 
dą; założona została w roku 1936 w War 
szawie. Liga posiada swoje koła we wszyst- 
kick ośrodkach pracy spółdzielczej na tere- 
nie całego kraju. Celem ligi kooperatystek, 
jak głosi statut Ligi, jest rozwijanie zrozu 
mienia idei spółdzielczej wśród kobiet, pozy 
skanie ich do czynnej współpracy w ruchu 
spółdzielczym oraz doskonalenie gospodarstw 
domowych, jako podstawowych komórek 

Spółdzielczości. Dla osiągnięcia tego celu Li 
ga podejmuje cały szereg prac, wyszczegól- 

nicnych w statucie: 

a) organizuje kursy, wykłady, odczyty 

Itp, kształcące kobiety społecznie, spółdziel. 

czo i gospodarczo, 

b) podejmuje wszelkiego rodzaju wydaw 

niectwa w zakresie celów i zadań Ligi, 

c) zwołuje kongresy, zjazdy i konferencje, 

poświęcone zagadnieniom spółdzielczo-spo. 

łeznym, 

d) organizuje wycieczki dła zaznajomie. 

nia swych członkiń z warunkami i metodami 

peracy oraz dorobkiem różnych organizacyj 

+półdzielczych i innych społeczno-gospodar 

czych w kraju i za granicą.   

e) bierze udział i inicjuje propagandę 

spółdzielczą. 

f) propaguje ideę oszczędzania oraz skła 

dania oszczędności w instytucjach spółdziel- 

czych. SEA 

g) propaguje i prowadzi akcję odciążenia 

kobiet w pracy domowej przez stosowanie 

wynalazków i udoskonaleń technicznych, 

h) prowadzi wszelkiego rodzaju kolonie. 
wypoczynkowe. | 

i) ułatwia zbliżenie i utrzymuje kontakt 

z pokrewnymi organizacjami krajowymi i 
zagranicznymi. 

Liga Kooperatystek więc jako organizac 

ja spółdzielcza daje możność każdej obywa 
telce kraju wzięcia czynnego udziału w pra- 

ty spółdzielczej zgodnie z linią własnych za- 

inteersowań ideowych i praktycznych a więc 

udziału jak najbardziej twórczo czynnego. 

Na naszym terenie Koło Ligi Kooperaty- 
| stek rozpoczyna również intensywną pracę, 
oawołując w dzisiejszym komunikacie na- 
szym wszystkie kobiety, interesujące się ru- 

chem spółdzielczym do wzięcia czynnego u- 
działu w pracach Ligi. Każda kobieta, rozu 
miejąca znaczenie idei spółdzielczej, powin- 
aa przynajmniej zainteersować się działal- 
nością Ligi Kooperatystek w Polsce, a wów- 

czas niewątpliwie powstanie chęć wzięcia u 

działu w pracy spółdzielczej. 

Lika Kcoperałystek na naszym terenie 

pracuje w ścisłym kontakcie z Radą Okręgo 
wą Wileńską, reprezentjącą ruch spółdziel 
«zy zrzeszony w Związku Spółdzielni Spożyw 

tów R. P. „Społem'** i ze wszystkimi organ 

zacjami kobiecymi, inetersującymi się tym 

ruchem, jak Z. P. O. K. i inne. 

A ASAAAAAASAAAAAAAMAAAMAAAAAAABAAAA AAS 

Teatr muzyczny „LUTNI Ё 
R M АТА Аа НО На НЫ Е НОНЕ НЕНЕ 

сэё о со , ВД5 wiecz Ё 

TRZEJ MUSZKIETEROWIE E 
Ceny propagandowe Ę 
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„Droga do Daugiei“ 
Bardzo jestem mile poruszona artyku- 

łem p. Lilii Rożnowskiej i serdecznie wdzię 
czna za stwerdzenie sympatii i to w imie 
niu całego referatu prasowego ZPOK. Ale 
przecież jesteśmy siostry. Cieszymy się ze 
swego powodzenia, boli nas smutek i tros 
ka kogoś 2 naszego otoczenia. 

Więc jeżeli się cieszyć chcecie, moje 
drogie, to cieszcie się jeszcze bardziej. 

Pierwszą nagrodę na konkursie zyskała 
również wilnianka Zofia z Czaplickich 
Bchdanowiczowa, od 12 lat mieszkająca 
w Porubanku, Jesi to pierwsza jej powieść, 
bo chociaż napisała przedtem jeszcze jed- 
ną pł. „Wschodni wiatr”, nie była ona 

nigdzie drukowana. Jest to osobliwe, że 

ła miła kobieta, dobra matka i żona, jak- 
by sama nie wiedziała dotychczas o 
swoich możliwościach. Dopiero czujna 
księgarnia Św. Wojciecha odkryła ja i po- 
każe wkrótce światu. Tak się stało, że bio- 
rąc pióro do ręki Zośka-Wilnianka zdystan 
sowała od razu wielu autorów, a no 
| ubiegła nas wszystkie — niech jej bę- 
dzie na zdrowie. 

Sama była oszołomiona swoim sukce- 
sem. Znamy się nie od dziś, więc przyzna- 
ła mi się, że nie wierzyła własnym oczom. 
Pewnie! Taki splendor. 

— Skąd ci przyszło do pisania? pyta 
łam ją. 

— Zaczęło się fo od wycieczki po 
Wilnie urządzonej przez Koło Krajoznaw-   

cze. Zainteresowalo mię Wilno. Skończy- 
łam kurs dla przewodników. Zaczęłam 
oprowadzać wycieczki. : 

Rozmiłowałam się w historii Wilna, 
Z łej miłości powstał „Wschodni wiatr”. 

A połem miłość ta rozlaia się po całej 

Wileńszczyźnie. Powstała „Droga do Dau- 
giel”, która zyskała | nagrodę na konkur- 
sie. 

— A przecież jesteś Warszawianką? 
— To zupełny przypadek, że tam się 

urodziłam — broni się Zosia. Nic nie mo- 
że być piękniejszego i lepszego nad Wi- 
leńszczyznę. Jeżeli umrę — nie chcę raju 
— nie chcę nieba — pozwólcie mi się fu 
błąkać, tu zostać duchem, na Wileńszczy. 
znie. 

Nie trzeba chyba mówić, że po tym 
oświadczeniu życzyłam Zośce jeszcze stu 
łakich nagród i że padłyśmy sobie w obję 
cia, przysięgając wieczną miłość Wilnu — 
sobie przez Wilno (bo i moja książka jest 
dziwnym trafem o Wilnie) i kochanemu 
iw. Wojciechowi (oby mu Bóg dal zdro- 
wie — szczególnie p. Szczepanowi Jeleń- 
skiemu). 

A więc sygnalizuję wam, miłe czytel- 
niczki, zjawienie się nowej gwiazdy lite- 
rackiej, świecącej w tej chwili najwięk- 
szym blaskiem na horyzoncie Wilna, autor 

ki „Drogi do Daugiel”, miłej Zosi Bohda- 
nowiczowej. : 

E. K. M. 

Państwowe Gimnazium Krawieckie w Wilnie 
Państwowe Gimnazjum Krawieckie w Wil 

niż mieści się w obszernym, jasnym, dobrze 

przewietrzanym budynku, przylegającym do 

pięknego, rozległego parku. 

Jest to zdaje się jedna z nielicznych tego 

' rodzaju instytucyj. 

Państwowe Gimnazjum Krawieckie w 
Wilnie skierowuje wszystkie swe wysiłki na 

zastosowanie materiałów krajowych dla 

stworzenia w stylu narodowym koncepcyj 

przystosowanych do osobowości, prostych w 

linii i bogatych pod względem ozdobienia. 

Cała praca dokonywana jest w szkole: za 

równo wyrób tkanin, jak projektowanie mo 

deli przez uczenice na lekcjach i wreszsie 
szycie sukien w pracowniach. Jest to więc 

prawdziwa szkoła ubierania — począwszy 

cd podstawowego materiału, aż do najdrob 

niejszych szczegółów ozdobienia wykończo- 

nej sukni. 

ai i) 

EK ERBNWE FEC A 
— Zjazd Z. P. O. K. Zwracamy uwagę, że 

zgłoszenia na Zjazd nie cofnięte do dnia 15 
marca włącznie, uważamy za ważne i obo- 

wiązują one do wpłacenia udziału w Zjeź- 

dzie. + 

Odnośnie urlopów dla Pań nauczycielek 

Zarząd Główny Z. P. O. K. wyjaśnia, że wy 
słosował odpowiednie pismo do Min. W. R. 

LO. P. z prośbą, aby urlopy, tak jak zwykle 

były centralnie przez Ministerstwo załatwio | 
ue z odnośnymi Kuratoriami. W piśmie tym 
proszono o urlopy na 26 i 28 marca rb. 

Do wykupienia kart wstępu na zjazd w 
cenie zł. 5 (w lokalu ZPOK w Warszawie, 

Bracka 13 m. 9) konieczne jest okazanie le- 

giiymacji członkowskiej z fotografią, waż 

nej na rok 1938. 

Zniżki kolejowe (karty 

wiaz z „Programem Zjazdu” są rozesłane, 

Zniżka kolejowa (Karta uczestnictwa) wy 

nosi 50 proc., tzn. przy wyjeździe z miejsca 

zamieszkania wykupuje się pełny bilet, po- 

wrót jest bezpłatny. Zarówno przy wyjeździe 

z miejsca zamieszkania, jak też w Warsza 

wie przy powrocie do miejsca zamieszkania, 
karta musi być ostemplowana w kasie kole 

jowej biletowej. Szczegółowe przepisy wy- 

drukowane są na odwrotnej stronie Karty U 

czestnictwa (zniżki kolejowej). 

Przy okazaniu kart wstępu na Zjazd w 

tramwajach, płacą Panie połowę ceny bile 

ta tramwajowego tj. gr. 10. Na autobusy zniż 

ku nie ważna. 
—Wydział spraw kobiecych zawiadamia 

że VIII Zjazd Referentek Spraw Kobiecych 

odbędzie się w aWrszawie, w dniach 26 — 

28 marca. Zjazd został połączony z uroczys- 

tošcią 10lecia Z. P. O. K. ze wzgłędu na osz 

czędność czasu i kosztów. 

Zniżki kołejowe i kwatery załatwia Biu- 

r» przy Zrzeszeniu Stołecznym w Warszawie 

ш’ Bracka 13 m. 9. 

— Na posiedzeniu zwyczajnym Komitetu 

Ukwiecenia Wilna w dniu. 15. II. rb. uchwa 

lono zwrócić się do wileńskich organizacyj 

społecznych i kulturalnych z propozycją wzię 

cia w opiekę kulturalną poszczególnych 

dzielnic miasta. Opieka ta miałaby się wyra 

zić w propagandzie zdobnictwa kwiatowego 

sy oknach, balkonach i ogródkach danej 

dzielnicy i pewnym nacisku opinii publicz 

nej na niedbałych właścicieli domów w kie- 

runku usuwania połamanych, szpecących u 

lice parkanów i zakładania niekosztownych 

a estetycznych ogródków przed domami. 

Dla Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet 

zaproponowano opiekę na ul. Jagiellońską, 

Łukiszki, Zakret. Aprobatę tego zaproszenia 

projekty zmiany  przydzieolnej dzielnicy. 

względnie odmowę współpracy z Komitetem 

Ukwiecenia Wilna kierować należy do dn. 

15.111. pod adresem Komitetu Związek Prop. 

i Turystyki, uł. Mickiewieza 32, 

uczestnictwa) 

  

  

Całe to wykształcenie: prowadzone jest 

przez znane profesorki, które ukończyły Szka 

łę Sztuk Pięknych i Instytut Robót Ręcznych 

pod kierownictwem artystki. Ta ostatnia pra 

gnie zachować incognito, nie możemy więc, 

niestety, złożyć osobistego i publicznego hoł 

du jej zasłudze. Jednak możemy przynajm- 

niej zaznaczyć, że po swoich studiach zaw3 

dowych w Polsce, odbyła w Paryżu — Pary 

zu stolicy mody — przeszło roczną praktykę 

w znanej pracowni krawieckiej Lucien Le- 

long, która cieszy się sławą dobrego smaku 

| elegancji. 

Zaznaczamy także, że obok przedmiotów 

technicznych uczenice przechodzą kurs wy- 

kształcenia ogólnego, a komfortowe urządze 

nie gmachu i systematyczne ćwiczenia fizy- 

czne, zapewniają dzieciom zdrowie. 

Państwowe Gimnazjum Krawieckie w 

Wilnie, niezależnie od dorocznych wystaw 

szkolnych, brało z powodzeniem udział w 

ogólnopolskich wystawach żeńskich szkół za 

wodowych i w ogólnopolskiej wystawie „Len 

polski* w Warszawie, w r. 1934. 

Niewątpliwie wystawa 1937 r. przyniosła 

mu sukces oficjalny niemniej zasłużony. 

Tłumaczenie z artykułu „A travers les pa 

villons ćtrangers Le Lycće d'Ftat de haute 

couture de Vilno. (La revue moderne illust- 

r(e des arts et de la vie. Paris). 

EITI EET TEST 

Nasza staławnia 
Należy, nawet żyjąc w świecie ideału, pa- 

miętać o żołądkach. Bardzo to jest pozioma 

sprawa, ale konieczna do życia na ziemi. 

Roztargnionym społecznikom, osobom sa 

motnym, ludziom, nie lubiącym troszczyć się 
» jedzenie — przychodzi z pomocą „Nasza 
Stałownia* (Jagiellońska 3-5 m. 3). 

Potrawy są tam zdrowe i tanie i w sto- 
łowni można się czuć, jak w domu. Najbar- 

dziej wymyślne gusty kapryśników, będą w 

miarę możności zaspokojone, 

A więc, proszę pamiętać o „Naszej Stoło- 

wni*, 

| PTSS 

Wiadomości radiowe 
ŻELAZOWA WOLA W NOWEJ SZACIE. 

Dialog o0-ratowaniu relikwii narodowej. 

Smutne było stulecie cichej wsi pod So- 

chaczewem nad rzeczką Utratą. Tu, w Żela- 

rowej Woli, przed 128 laty przyszedł na 

świat genialny muzyk, Fryderyk Chopin 

Dawna siedziba Skarbków zapadła w ruinę 

i rorastała chwastem. Groziła jej zupełna 

zagłada. E й 

Po odzyskaniu niepodległości pomyślała 

Ojczyzna Chopina o ratowaniu tej żywej re- 

lkwii narodu. Komitet Chopinowski rozwi- 

aęł energiczną akcję i wykupił dawną po- 

siadłość Chopina z rąk prywatnych, rozpo- 

tzynając dzieło odbudowy i uświetnienia. 

Dzięki temu dziś ogłądamy dworek, w któ- 

rym urodził się twórca polonezów i mazur- 

ków. Wokół domu rodziny Chopinów bieg- 

n.e wielki ogród-pomnik, w stylu, o który 

loczą się obecnie namiętne spory; jedni 

vważają, że ogród odbudowano z najwyż- 

szym nowoczesnym wyrazem pietyzmu dla 
geniusza, inni boleją nad spaczeniem charak 
leru wsi mazowieckiej — kolebki słyszanych 
przez małego Frycka mazurków, oberków 
| kujawiaków. 3 

Ciekawy ten spór oświeli dyskusja mik- 
rofonowa  Tymona Terleckiego i Witolda 
Huelewicza, przedstawiająca dwa skrajnie 
przeciwne poglądy na sposób odbudowy Że- 
lazowej Woli. Aby móc wyrobić sobie o tym 
własne zdanie radiosłuchacze, po wysłucha- 

niu diałogu dyskusyjnego w środę dn. 23.II1 

o godz. 19.35 powinni, o ile możności, zwie- 
gzić Żelazowa Wołę w nowej szacie. 

o
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RONIKA 
Dziś Katarzyny Król. Szw. 

Jutro Marka i Tymoteusza 
  

Wschód słońca — g. 5 m. 21 

Zachód słońca — g. 5 m. 34 

  

лиии 
Spostrzeżenia Zakładu Meteorologi US* 

w Wilnie z dnia 23.III. 1938r. 
Ciśnienie 761 

Temperatura średnia -- 12 

Temperatura najwyższa + 18 

Temperatura najniższa -- 6 

Opad — 

Wiatr połudn.-zachodni 

Tend.: spadek, potem wzrost 

Uwagi: pogodnie. 

NOWOGRÓDZKA 

— Doroczne zebranie Komitetu „Dni 

Przeciwgruźliczych*. Przed paru dniami od- 
było się w sali konferencyjnej Urzędu Woje- 

w„ódzkiego pod przewodnictwem naczelnika 

Wydziału Zdrowia i Op. Społ. dra Żurakow- 

skiego doroczne zebranie wspomnianego ko- 
mitetu. Na 100 wysłanych zaproszeń przybyło 

zaledwie 15 osób. Fakt ten nie sposób po- 

m'nąć milczeniem, chociażby ze względu na 

aicyspołeczny charakter zebrania. 

Otwierając zebranie, dr Żurakowski za- 

znejomił pokrótce z sytuacją na froncie wal- 

ki z gruźlicą, na którą choruje u nas prze- 

szło milion obywateli. W walce z gruźlicą 

rząd przyjął na siebie stronę zapobiegawczą, 

pozostawiając resztę społeczeństwu, od ini- 

ciatywy którego i przedsiębiorczości zależy 

opanowanie terenu i pomoc cierpiącym. 

Mówiąc o tym, dr Żurakowski wymienił sze- 

reg miejscowości, gdzie Towarzystwa Prze- 

tiwgrnźlicze dysponują już dużymi środka- 

mi, utrzymują szpitale i przychodnie. Także 

l w Nowogródku akcja towarzystwa zasłu- 

guje na wyróżnienie. Kończąc swoje prze- 

„mówienie, dr Żurakowski oświadczył, że w 

tym roku Komitet Wojewódzki będzie dzia- 

łał przez Komitety Powiatowe i w związku 
z tym zaproponował, by zeszłoroczny Komi- 

tet Wojewódzki pozostawić w dotychczaso- 

wym składzie, po uzupełnieniu go przez wy- 

bór 2 członków na miejsce dyr. Rybickiego 

i kpt. Wotruby, którzy z Nowogródka wy- 

jechali. Zebrani wniosek ten zaakceptowali 

Następnie przewodnicząca Wojew. Komi- 

fetr p. Nowicka złożyła sprawozdanie z dzia- 

łalności komitetu za rok ubiegły, zaznacza- 

jąc, że całkowitego sprawozdania rachunko- 

wego przedłożyć nie może, bowiem trzy po- 

wiaty nie nadesłały swych sprawozdań. Na- 

ogół wpływy były mniejsze niż w latach 

poprzednich, a to wobec wzmożonej akcji 

innych organizacyj. 

" Z kolei przystąpiono do wyboru prezy- 

d:um Wojew. Komitetu, do którego wybrani 

zestali:p. Nowicka, dr Lewin i p. Łomski. 

Doa Komitetu Wojew. na miejsce dyr. Rybic- 

kiego i kpt. Wotruby wybrano dra Pawlikcw 

ską i kpt. Herzoga. 

Omówiwszy te sprawy zebrani zorgani- 

zowali Powiatowy Komitet „Dni Przeciw- 

gruźliczych* w Nowogródku. Do prezydium 

weszli: wicestarosta Czaykowski, jako prze- 

wodniczący, p. Kozłowski — skarbnik i p. 

Pilecka — sekretarz. 

Do Komitetu wybrani zostali: dr Miller, 

p. Gładkowska, dr Kiwielewicz, p. Małynicz 

Konstanty, dr Jelski, dr Pawlikowska, p. 

Brzózkiewicz, p. Karuzinowa i ks. Karbace- 

wicz. Do Komisji Rewizyjnej weszli: nacz. 

Mcstowski, p. Juncewicz i p. Pioruński. Na 

zastępców pp.: Mojżesz Lejszerowski i Ry- 

siūski. 

  

Prezydium upowažnionė zostalo do pra- 

wa kooptacji osób pragnących współpraco- 

wać z komitetem. Kaz. 

BARANOWICKA 

— Zjazd informacyjny członków i sym- 

patyków OZN w Horodyszczu. W lokalu 

szkoły powsz. w Horodyszczu odbył się 

zjazd informacyjny członków i sympaty- 

ków Obozu Zjednocz. Narodowego od- 

działu w Horodyszczu pod przewodnici- 

wem Włodarczyka Jana. Ne zjazd przyby= 

ło przeszło 100 osób. Po zagajeniu p. 

Dobryjan Włodzimierz odczytał dekla- 

rację płk. A. Koca i przemówienie gen. 

Galicy wygłoszone na zjeździe w Nowo- 

gródku, a następnie odczytał listę miano- 

wanych przewodniczących i zastępców ze 

społów gromadzkich OZN. Z kolei zabrał 

głos Szkoda Józef wygłaszając referat o 

spółdzielczości rolniczej. Skurat Bolesław 

i Lazarewicz Tadeusz mówili o rolnictwie 

i jego rozwoju, kierownik szkoły Ziele 

niewski Władysław o oświacie i kuliurze 

na wsi, nauczyciele Zwierz Kazimierz i Bur 

da Włodzimierz, o szkolnictwie. 

— Z życia Kasy Stefczyka w Ostrowiu. 

W domu ludowym we wsi Ostrów pod prze- 

wodnictwem Jarzewskiego Zygmunta odbyło 

*ę zebranie członków Kasy Stefczyka. Na 

zcbranie przybyło około 80 osób. M. in. w 

zebraniu wzięli udział przybyli z Wilna pp. 

Kurczyc Andrzej kierownik wydziału Kasy 

Slefczyka jako przedstawiciel związku rewi- 

zyjnego i likwidator sądowy Bocianek. Po 

cdczytaniu sprawozdań z działalności zarzą 

uu uchwalono plan pracy na r. b. 

—- Nowy zarząd Spėldz. Spož. „Praca“ 

w Horodyszczu. W lokalu Kasy Stefczyka 

w Horodyszczu odbyło się zebranie człon- 

ków Rady Nadzorczej Spółdz. Spoż. „Praca”. 

Zebranie zostało zwołane celem wybrania no 

wego zarządu i ustalenia wynagrodzenia za 

pracę. 
W skład nowego zarządu weszli: kierow- 

nik i skarbnik Szkoda Józef, sekretarz i 

rachmistrz Kolwicz Tomasz i członek za- 

rządu Dziemid Józef. 

— ZWŁOKI NOWORODKA W... WORKU. 

W dn. 18 bm. w lasku około rzeźni miej- 

skiej w pobliżu ulicy Szosowej znaleziono 

zwłoki noworodka, zawinięte w worek. 

— PĘDZĄCA TAKSÓWKA NAJECHAŁA 

NA SŁUP. Kierownik kursów samochodo- 

wych prowadząc taksówkę Nr 50311 w Sza- 

lenym pędzie najcchał na słup od przewo- 

dów elektrycznych przy ul. Wileńskiej 55 

wskutek czego druty elektryczne zostały zer- 

wane. Taksówka została uszkodzona. 

  

Naikorzystniej i najtaniej kunujemy 
w frmie c rześcijańskiej 

„Bławat Poznański" 
Lida— Rynek 

Ceny stała Staranna obsługa 

  

RIEŚWIESKA 
— Nówa spółdzielnia. W nagranicznej 

wsi Nagórna, gm. hrycewickiej została ot- 
warła nowa spółdzielnia spożywców pn. 
„Dobrobyt”, W skład zarządu wchodzą: 
— prezes — Kiendysz Dymitr, sekretarz — 
Czobotar Antoni, skarbnik — Smolicz Ka- 
zimierz kierownik szkoły powszechnej. 

— We wsi Sołtanowszczyzna, gm. lan 
skiej zorganizowane zostało koło Polskie- 
go Czerwonego Krzyża. Po zebraniu orga 
nizacyjnym przeprowadzony został przez 
delegata powiatowego pokaz z ratownict- 
wa saniłarnego z użyciem sprzętu, który 
wzbudził żywe zainteresowanie ludności. 

  

  

„KURIER“. (4399): | s: 

Brasław kupuje dla wojska 3 ckm 
W dniu 20 bm. odbyło się w: Bras- 

ławiu zebranie przedstawicieli orga- 
nizacyj społecznych i społeczeństwa 
niezorganizowanego z terenu pow. 
brasławskiego, na którym postano- 
wiono ufundować dla armii 3 ciężkie 

Najkorzystn'ej i najtaniej kupujemy w firmie chrześcijańskiej 

„Biawaćt Kresowy 
iwie k/Lidy — Stara Hala 15 

WILEJSKA 
— Wyniki „iurnieju świetlicowego” 

Zw. Strzel. Do dorocznego „turnieju 
šwietlicowego“ stanęło w bież. roku 17 
zespołów Związku Strzel. i 5 zespołów in- 
nych organizacyj w ogólnej liczbie ponad 

400 uczestników. 

Pierwsze miejsce zdobyły: w grupie 

„A” — Kniahinin, w grupie „B“ — Žy- 
źniawo, w grupie „C'” — Ciereszki. 

Drugie miejsca zajęły: Kraśne, Szosta- 
ki i Rasło. 

*rzecie miejsca otrzymały: 
Werebie i Uzdry/owicze, 

Budsław, 

Poza tym sporo zespołów otrzymało 
nagrody indywidualne za najlepsze opra- 
cowanie poszczególnych form pracy świe- 
tlicowej. Wyróżniono też wykazujących 
wysoki poziom uczestników, dając im na- 

grody jednostkowe. 

Oprócz dyplomów rozdano nagrody 
przydatne w pracy oświałowej na wsi na 

ogólną sumę ponad 1000 zł. 
W. R. 

OSZMIAŃSKA 

— Rozwój organizacji rolniczych. W 
dniu 19 bm. w Oszmianie w obecności 
delegatów Wileńskiej Izby Rolniczej insp. 
Swiackiewicza i Charkiewicza odbyły się 
posiedzenia Powiałowego Komiłetu do 
Spraw : Młodzieży Wiejskiej, na którym 
omówiono sprawy dotyczące rozwoju or- 
ganizacji rolniczych wygłoszono referaty 
o akcji przysposobienia rolniczego. Jak 
wynika ze sprawozdań, zorganizowano 2 
kursy dia przodowników, na których prze 
szkolono 52 przodowników, reprezentują- 
cych 32 kółka rolnicze. Przeprowadzono 
w 46 miejscowościach kursy przysposobie 
nia rolniczego, które wysłuchało 256 
członków kółek rolniczycn oraz 620 osób 
z innych organizacji społecznych. į 

SŁONIMSKA 
— EPIDEMIA DURU. Na tecenie gmin 

dziewiątkowiekiej i żyrowiekiej, pow. sło- 

vimskiego, wybuchła epidemia duru. Zacho- 

rowało ogółem 13 osób we wsiach Scienie 

wicze, Kisiele, Prychiły, Siarki 1 Basiny. 

Władze sanitarne przedsięwzięły odpowied- 

nie środki ostrożności. 

GRODZIEŃSKA 

— W dniu 20 bm. w Grodnie odbyło 

slę uroczyste przekazanie wojsku ciężkie- 

go karabinu maszynowego, ufundówane- 

go ze składek pracowników wytwórni Pol 
skiego Monopolu Tyłoniowego w Grod- 

nie. Dla uczczenia 20 rocznicy uzyskania 
niepodległości pracownicy wytwórni tyto- 
niowej w Grodnie uchwalili w dniu 19 

bm., dniu Imienin Wskrzesiciela Państwa 

Polskiego, opodatkować się na jeszcze 

jeden ciężki karabin maszynowy dla armii, 
BEZBNETZTNEZPORA ZZOZ SESI, 

Bopierajcie pierwszą w Kraju Špėl. 

dzielnię Przeciwgruźliczą w powiecie 

wileńsko-trockim   

karabiny maszynowe z. kompletnym 
wyposażeniem. W tym eelu wyłonio- 
ny został komitet powiatowy. który 
w swe ręce ujmie akcję zbiórkową 

ra ten cel. 

  

Nowy chrześniak 
Pana Prezydenta 

Robotnik rolny z folw. Zuki, gm. głę- 
bockiej, Włodzimierz Kulbo, został ojcem 
7 z kolei syna. Wniósł on do Pana Prezy 
renta R. P. prośbę o wyrażenie zgody na 
wpisanie Go do ksiąg metrykalnych chrztu 
syna. Obecnie Kulbo otrzymał powiado- 
mienie, że Pan Prezydent wyraził zgodę. 
Równocześnie Kulbo otrzymał książeczkę 
wkładkową PKO, na którą wpłacona zo- 
stała dla chrześniaka kwota zł 50. Jest to 
już drugi w roku bież. chrześniak Pana 
Prezydenta na obszarze powiału dziśnień 
skiego, albowiem niedawno doznał tego 
zaszczytu Jan Szuszkiewicz, ojciec 8 syna, 

robotnik kolejowy z Zachacia. 

Rekrutacja robotników 
do Łotwy 

Przybył do Brasławia p. Arwid 
Mezsargs przedstawiciel Łotewskiej 
fzby Rolniczej, który przeprowadzi 
rekrutację robotników na roboty rol 
ne do Łotwy. Rekrutacja rozpocznie 
się w dniu 30 marca rb. W roku bie 
żącym z terenu pow. brasławskiego 
wyjedzie do Łotwy 3.000 robotników 
i robotnie. 

Dź wina ruszyła 
W dniu 19 bm. rzeka Dźwina ruszyła na 

przestrzeni 10 km między m. Dzisną a Po- 

piawami, gm. mikołajewskiej. Lód na tej 

przestrzeni spłynął, tworząc zatory na wys- 

pach kóło Popław i Oleszczenicy. Poziom 

wody na Dźwinie wynosi 5,20 m ponad stan 

normalny. ? 

Smierć pod pociągiem 
Dn. 20 bm. na szlaku Rejtanów — Bara- 

nowieze pociąg pośpieszny Nr 306 zabił Jana 

Ilorbacza, felczera weterynarii, zamieszka- 

łegc we wsi Czwyry, gm. darewskiej. Przy 

puszezalna przyczyna wypadku — samobój- 

stwo. Zwłoki przekazano policji. 

Otradziono spółdzielnię 
W nocy 19 bm. za pomocą wyjęcia ramy 

okiennej skradziono ze spółdzielni w Lyntu- 

pach, pow. święciańskiego zł 802.37 w go- 

tówce oraz wyroby tytoniowe i manufakturę 

wartości zł 480.70. 

wiosna 
Mimo, że mamy jeszcze marzec, poja- 

wiły się już nie tylko bociany, szpaki i mo 

W lasach tyle, lecz także chrabąszcze. 
kwitną już sasanki i przylaszczki 

  

  

  

   

piszą do nas... 

Młodzież na kolejach 
Obserwując linie kolejowe w Połsce ma 

się wrażenie, że najbardziej zaniedbaną jest 

Lnia Wilno — Mołodeczno. Zaledwie 3 pary 

pociągów, a do tego rozkład jazdy nie do- 

slosowany do potrzeb ludności wiejskiej (np. 

dwa pociągi przybywają do Wilna zbyt póź 

no: pierwszy o godz. 18,15 a drugi o 21,17). 

Ludność okoliczna korzystać może jedynie 

z jednej pary pociągów, tj. przybywającego 
do Wilna o 7,15, odjeżdżającego zaś o 15,30. 

Wagony, kursujące na naszej linii pocho- 
ózą przeważnie z dawnej kolei syrebyjskiej, 

niedostatecznie oświetlone, lampy na koryta 

rzach szczególnie nie palą się od szeregu 

lat, co stwarza ogromne niebezpieczeūstwo 

przy wsiadaniu i wysiadaniu na słabo oświe- 

tionych stacjach i przystankach. 

"Tutejszy szary obywatel jest zdania, że 

tie mając na naszej linii takich wygód jakie 

są na innych, należałoby obniżyć odpowied- 

nio taryfę, boć to chyba nie jest sprawiedli- 

we, że płacimy za przejazd te same stawki, 

ce inni, jadąc w widnych, czystych i ciep- 

tych „pullmanach* z uprzejmą obsługą. 

Młodzież szkolna, zmuszona dojeżdżać do 

szkół nie ma nawet kilku przedziałów zare- 

zerwowanych i musi tłoczyć się w wagonach 

ogólnych (wbrew zarządzeniom I Oddziału 

Ruchowo-Handlowego) pełnych dymu i roz- 

maitych zapachów, a często i w nieodpowied 

nim towarzystwie osób starszych. Częsty 

brak miejsc siedzących również daje się we 

znaki. Pomijając krzywdę moralną, dzieci 

przyjeżdżają do szkół niezdolne do pracy, bo 

zatrute wyziewami i dymem. Liczba dzieci 

stale dojeżdżających do szkół wynosi 52, w 

tej liczbie: z Zalesia 2, ze Smorgoń 3, z Osz- 

miany — 9, Kamionki — 1, Gudogaj — 6, 

+ Szumska — 10, z Kieny — 17 i Kiwiszek 

— 4. 

Znacznie gorzej przedstawia się sprawa 

pewrotu ze szkół. Większość dzieci kończy 

zajęcia w szkole o godzinie 13, a pociąg naj 

bliższy jest dopiero o 15,13. Czy te dwie go- 

dziny oczekiwania wpływają dodatnio? Na 

pewno nie! Dziecko jest w domu około godzi 

ay 16—17, czyli na same dojazdy traci 6—7 

godzin przy stosunkowo małej odłegłości. A 

przecież pociąg odchodzący z Wilna do No 

wej Wilejki o g. 13,30 można by skierować 

daiej i tym samym ułatwić wcześniejszy po 

wrót młodzieży do domów, gdzie czeka znów 

uciążliwa praca nad odrabianiem lekcyj. 

Fachowcy kolejowi twierdzą, že koszty 

lego udogodnienia byłyby minimalne, np. 

przy trakcji motorowej 4—5 litrów benzyny. 

Skierowane przez rokiem podanie rodzi- 

ców z prośbą o ułatwienie młodzieży dojaz- 

du do szkół, pozostało bez odpowiedzi. Mo- 

że nabierze jeszcze „mocy” urzędowej? 

Reasumując prosimy o specjalny wagon, 

względnie o specjalne przedziały dla mło* 

dzieży i o umożliwienie wcześniejszego po- 

wrotu ze szkół, dzieciom, zamieszkałym na 

szlaku od Kiwiszek do Zalesia przez wpro- 

wadzenie wagonu motorowego, wzgl. skiero 

wanie podmiejskiego pociągu Wilno — N. 
Wilejka, odjeżdżającego o g. 13,30. 

W Szumsku na przystanku dotkliwie od- 

czuwa się brak telefonu. 

  

Lekarz - dentysta 

M. Lewin 
Nowogródek, Piłsudskiego 65 podaj: do wia 
domości, że w jego laboratorium wyrabia 

się porcelanowe korony. 

   

Dezerterem z pola obowiązku 

obywatelskiego jest ten, kto uchyla się 

od ofiary na Pomoc Zirzową 
Konto P. K. 

     
         

O. 70.200 Pomoc Zimowa 

LEON MOENKE > 

Stawka o życie 
Z twarzą, zwróconą ku ziemi leżałem na plaży. 

wpatrzony w błyszczące złociste i białe ziarenka. Nie 

było żadnej myśli, pragnienia, życzenia. Nic nie ist- 

niało dla mnie poza tym blaskiem. Kompletna pust- 

ka i bezwład ogarnęły mnie teraz. Tak bez ruchu 

ł bez myśli leżałem parę godzin. Nagle zgasł blask. 

— Wstawaj! Nadchodzi burza! — odezwała się 

tona. 

Zerwałem się, jak człowiek raptownie zbudzony 

z głębokiego snu. Spojrzałem na niebo. Nad nami 

jeszcze był błękit, lecz z południowego zachodu nad- 

ciągała burza. Całe niebo pokryte było chmurami. 

Białe i przejrzyste na początku, tworzyły czarne wa- 

ły i fortece tam, gdzie zlewały się z morzem. Morze 

jeszcze spokojne. jaki poprzednio, zrobiło się już 

czarno-szare, stalowe. Na plaży powstał ruch. 

— [dzie burza!... Będzie burzal... — twierdzili 

plażowicze, ubierając się Śpiesznie. 

Morze pustoszało również. 
— Płynąć! Teraz lub nigdy! — przeszyła mię 

myśl i wszystko zakotłowało się we mnie. 

Rzeczy leżały tuż przy nas. Obejrzałem się szu- 

kając wzrokiem szatni. Ujrzałem ją na drugim koń- 

cu plaży. Leżeliśmy tuż w pobliżu wieży stacji ratow- 

niczej, niedaleko drutów kolczastych. Nie mogłem 

sobie uprzytomnić, jakeśmy się tu dostali, lecz czasu 

  

  

na rozmyślania nie było. Skoczyłem na równe nogi. 

— Płyniemy! Rzeczy zostawiamy tu na miejscu. 

Dokumenty i pieniądze grzebiemy tam do piasku i 

przywalamy kamieniem! — zwróciłem się do żony 

z krótkim, spokojnym i stanowczym rozkazem, jak 

człowiek, któremu na myśl nawet nie przychodzi, 

by go można było nie usłuchać. 

Na twarzy żony odmalowały się zaskoczenie, 0- 

bawa i niezdecydowana chęć protestu. Lecz nie zwra- 

cając na to uwagi i nie czekając odpowiedzi, wyjmo 

wałem już dokumenty i pieniądze. 

— Chodźmy — rzekłem, mając je w ręku i skie- 

rowałem się w stronę lasu, na skraju którego leżało 

parę kamieni. 

W zdenerwowaniu i jawnej rozterce wewnętrz- 

nej postępowała za mną. Stojąc już przy kamieniach 

rozejrzeliśmy się tylko, czy kto nie śledzi za nami. 

Lecz wszyscy na plaży byli najwyraźniej zajęci sobą: 

ubieraniem się i innymi czynnościami. Mimo to sta- 
łem cały czas na straży, gdy żona pośpiesznie zako- 

pywała. 

Po chwili byliśmy z powrotem na brzegu. W go- 

rączkowym pośpiechu doprowadziliśmy teraz do po- 

rządku piłki. Morze i plaża pustoszały tymczasem co- 

raz bardziej. Gdy stanęliśmy już całkiem gotowi nad 

wodą, w morzu kąpało się zaledwie kilkadziesiąt o- 

sób. Lecz samo morze było nadal spokojne, jak i po- 

przednio. Jedynie barwa jego jeszcze bardziej zciem- 

niała. Powietrze w dalszym ciągu było jakby zastyg- 

łe w bezwładzie. Nie odczuwało się najmniejszego po-   

wiewu, a bastiony chmur na horyzoncie wydawały 

się całkiem nieruchome. 

Czy nie zawcześnie ruszamy? — ogarnęło mną 

zwątpienie. c 

Spojrzałem na żonę. Na twarzy jej malowało się 

| wyjątkowe naprężenie. Wprost widać było, z jakim 

krańcowym napięciem woli przezwyciężała swój 

strach przed morzem i wodą. 

Jedna chwila — i zdało mi się, że strach ten 

przerwie wszelkie tamy i zrobi ją znowuż niepoczy- 

talną. 

Nie, nie, trzeba się Śpieszyć! Za chwilę zmarno- 

waną zostanie i ta sposobność. Trzeba kuć żelazo 

dopóki gorące — pomyślałem i ruszyłem naprzód 

do wody. 

W milczeniu weszła za mną do wody i żona. 
* о* * 

Daleko już. za sobą pozostawiliśmy  trzymają- 

cych się brzegu nielicznych plażowiczów.. Żona spra- 

wowała się tym razem o wiele lepiej niż po raz 
pierwszy. Co prawda, fal tym razem nie było wcale. 

Płynęliśmy po ciemnym, lecz gładkim i cichym 

morzu. Błękitne siatki na głowach naszych obliczone 

na jasną pogodę, nie chroniły nas teraz, a, odwrot- 

nie, zdradzały, odbijając się od nieruchomego ciem- 

nego tła. 

Cztery punkty obserwacyjne nie wychodziły tnt 

z głowy, lecz tym razem nie kpiłem i nie śmiałem się 

z nich. Słońce nie ślepiło im oczu, a fale nie chroniły 

nas. Na spokojnej, ciemnej tafli wód głowy nasze 

sterczały jak samotne pnie na pustej roli. (d. e. n.) 

 



Konierencja inwestycyjna 
Wezoraj rano przybył do Wilna wice 

dyrektor głównego biura Funduszu Pracy 
dr Paczyński. 

„ DrPaczyński w godzinach przedpołud- 
hiowych złożył wizytę p. wojewodzie wi- 

le kiemu, po czym w Urzędzie Woje- 
«Wódzkim odbyła się konferencja, w której 
udział wzięli wojewoda Bociański, dr. Pa- 
Czyński, dyr. Zubalewicż 1 dyrektor Wileń- 
skiego Biura Funduszu Pracy inż, Werczyń 
ski, Konferencja poświęcona była zamie- 
łzonym robotom inwestycyjnym. 

Budżet Wilna 
„1„Jutro we czwartek odbędzie się plenar 

«iię;posiedzenie Rady Miejskiej na którym 
ma być uchwalony preliminarz budżetowy 
miasta na rok 1938-39. 

Budżet po poprawkach, poczynionych 
przez komisje wygląda obecnie, jak na- 
stępuje: 

Budżet zwyczajny po sironie wydatków 
1 dochodów zamyka się cyfrą 7.175,375 
złotych. 

Budżet nadzwyczajny zbilansowany 
został na 3,353.000 zł. 

Należy przy sposobności zaznaczyć, że 
czysty dochód przewidziany w budżecie 
zwyczajnym z przedsiębiorstw miejskich 

wynosi 2.253.000 zł, Suma ta zasili budżei 
adminisiracyjny. 

Echo zajść antysemickich 
Wczoraj Sąd Okręgowy w Wlinie roz- 

poznał sprawę studentów USB Mariana 
Pelca, Alfreda Kojca I Mieczysława Wasi- 
lewsklego, oskarżonych o pobicie kilku 
żydów na dziedzińcu szpitala wojskowe- 
go na Antokolu w pobliżu klinik USB. 
Zajście wydarzyło się w listopadzie 1936 r. 
w okresie awantur antysemickich. Na gru- 
pę Żydów słudentów napadli studenci 
harodowcy”, Poturbowano 4 Żydów, Sąd 
skazał Mariana Pelca z art. 236 K. K. па 
6 m. aresziu z zawieszeniem wykonania 

kary na 2 lata. Pozostałych uniewinnił. 

(z). 

  

  

„Uciekinierzy”' 
przywędrują da Wilna 

Na wczorajszym posiedzeniu Zarządu 
Miasta zapadła ostateczna decyzja w spra 
wie nabycia: obrazu &. p. Ferdynanda Ru- 
szczyca pł. „Ucienikierzy”. Obraz ten znaj 
duje się obecnie w Krakowie. Prawdopo 
dobnie upiększy on odrestaurowany Ra- 

tusz miejski, 

zaginął 15 letni 
chłopiec 

Lidia Sławecka ze wsi Zblany, pow. 
fidzkiego zwróciła się wczoraj do policji 
wileńskiej z prośbą nadania przez radio 
komunikału o zaginięciu jej 15-letniego, 
upośledzonego pod względem umysło- 
wym, syna, który wyszedł przed kilku dnia 
mi z domu. 

Policja wszczęła poszukiwania oraz 
nadała odpowiedni radiogram przez roz 
głośnię wileńską. (c). 

Zaišcie przy ulicy 
Nowcegródzkiej 

z powodu rzekomego 
zaginięcia chłopca 

Onegdaj wieczorem przy ul. Nowo- 
gródzkiej obok tzw. żołnierskiej synago 
gl doszło do wielkiej awantury. Zebrał 
się tam liczny fłum, który przybrał groźną 
postawę w stosunku do zarządzającego sy 
nagogą, przeciwko któremu wysunięto za- 
rzut, że porwał synka jednego z pobliskich 
mieszkańców Szafranowicza na... macę. 

Zanosiło się na awanturę, Na szczęście 

w ostatniej chwili chłopczyk się znalazł na 
ulicy Rozbrat I odprowadzono go do ro- 
dzicėw. 

Okoliczni Żydzi przeżyli kilka chwil 
strachu. (c). 

Ofiary 
Z okazji imienin Kierownika I Brygady 

Wydziału Śledczego w Wilnie aspiranta Za- 

równego Józefa, szeregowi tejże brygady 

złożyli 25 złotych na Fundusz Obrony Naro- 

dowej.   

KRONIKA 
WILEŃSKA 

— Przepowiednia pogody według PIM 
do wiecz dnia 23 marca 1938 r. 

Jeszcze pogoda słoneczna z tendencją 

do powolnego wzrostu zachmurzenia. 
Przejrzysłość powietrza dobra. 

„ Ciepło. 
Umiarkowane wiatry zachodnie, 

„Halo“ 
W dniu 22 bm. miejscami występowały 

ławice chmur piętra wysokiego, złożone z 
kryształków lodowych, w których można 
było spostrzec zjawisko optyczne halo, ła 
jesł duży krąg wokół słońca, słońca po- 
boczne, słupy itp. 

DYŻURY APTEK: 

Dziś w nocy dyżurują następujące ap- 
łeki: 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 (Wiłoldowa 22). 

main S Asia 

Hotel EUROPEJSKI 
w WILNIE 

Pierwszorzędny — Ceny przystępne 
Telefony w pokojach. Winda osobowa 

O L)   

MIEJSKA 

— Konferencja elektryfikacyjna. W 
dniu dzisiejszym w elektrowni miejskiej 
ma się odbyć konferencja poświęcona za 

gadnieniom elektryfikacji Wilna. W konfe 
rencji udział wezmą inżynierowie miejscy. 

Przewodniczyć będzie prezydent miasta 
dr Maleszewski, 

— Rozpoczął się już spadek bezrobo- 
cis, Wczoraj zanotowano pierwszy sezono 
wy spadek liczby bezrobotnych. Bezrobo- 
cie zmniejszyło się o przeszło 50 osób, 

  

 Nierozważne projekty 
W dyskusjach na temat ubezpieczeń spo- 

łecznych wysuwana jest często koncepcja 
zastąpienia istniejącego systemu ubezpieczeń 
społecznych, systemem przymusowej  0Sz- 
<czędności indywidualnej. 

Zwolennicy tej koncepcji pragną, aby 
składki, wpłacane przez pracownika i praco- 
dawcę, stanowiły własność prywatną praco- 
wnika. Opierają się bowiem na przekonaniu, 

że otrzymanie przez pracownika zaoszczę- 
dzonego kapitału jest korzystniejsze, niż u- 
zyskanie przez niego emerytury i, że kapitał 
lep. może być bardziej celowo zużyty, niż 
renta. 

Autorzy projektów wprowadzenia indy- 
widualnej oszczędności przymusowej na 
miejsce ubezpieczenia społecznego niewiele 
jednak troszczą się o to, aby dostarczyć do- 
wodu, że zalecane przez nich reformy wy- 
trzymałyby próbę życia. 

Istotnie, pracownicy mający zarobki dość 
wysckie i mogący zarobkować dość długo, 
raogą nagromadzić na swoim koncie oszczęd 
hościowym większe sumy pieniędzy. Prze-   

ciwnie, ci, którzy mają zarobki dość niskie, 
a wskutek choroby lub nieszczęśliwych wy- 
padków staliby się niezdolni do pracy za- 
robkowej, nie mogliby zebrać odpowiedn'ch 
oszczędności, które mogłyby im zapewnić 
w'nimum * ymania i stanęliby z reguły 
w obliczu nędzy. Wskutek tego ao 
by się stale odnawiająca się masa nędzarzy, 
zdemoralizowanych i zdeklasowanych, albo 
też troska o zaopatrzenie tych wszystkich 
siabszych osobników  spadłaby na opiekę 
społeczną. 

Propagatorzy przymusowej oszczędności 
indywidualnej na to wielkie zagadnienie 
społeczne żadnej recepty nie dają i dać nie 
mcgą. Bo właśnie rozwój historyczny zor- 
ganizowanej oszczędności doprowadził do 

powstania ubezpieczeń. których podstawową 
zasadą jest wzajemność. 

W ubezpieczeniach społecznych jednostki 
silniejsze są „pokrzywdzone" na korzyść 
słabszych: pracownik zatrudniony przez 
swoje składki w ubezpieczeniu na wypadek 
braku pracy niejako subsydiuje pracownika, 

KRONIKA POLESKA 
— Zebranie OZN Oddziału Miejskiego 

M Brześciu n. B. W Brześciu n. B. przy 
udziale 250 osób odbyło się zebranie 
OZN Oddziału Miejskiego. Do zebranych 
Przemówił dr Wł. Milewicz, kłóry nawią- 
zując do dni imienin Marszałka Józefa Pił- 
sudskiego j Marszałka Śmigłego Rydza, 
omówił ostatnie wydarzenia polityczne 
Oraz wskazał na konieczność kosolidacji 
narodu, Nasiępnie przemawiali p. €, Ci- 
chowicz na temał: „Co może jednolicie 
kierowana wola narodu” oraz p. Szarzyń. 

ski St na temai: „Wytyczne i zadśnia 
Służby Młodych na Polesiu”. 

Na zakończenie została uchwalona de- 

pesza do Marszałka Śmigłego Rydza, 

— Kuis spółdzielczy dla wojska. W 
Brześciu n. Bug, odbywa się dwułygodnio- 
wy kurs spółdzielczy dla przeszło 40 żoł- 
nierzy, zorganizowanych przez władze 

woiskowe. Uczestnicy kursu, w większości 
ukończyli poprzednio kurs przodowników 

pracy oświatowo-społecznej na Wsi. Po- 

chodzą oni przeważnie z terenu wojew. 
poleskiego. 

Ubiegłej soboły uczestnicy kursu zwie 

dzili wzorową osadę spółdzielczą w Łysz- 
czyzach, w pow. brzeskim. Imponujące 

wrażenie na przyszłych pionierach spół- 
dzielczości na Polesiu wywarł czteropiętro 

wy magazyn © pojemności 7.500 ton prze 
znaczony na interwencyjną akcję zbożową 

dla celów handlowych. Magazyn jest 
obecnie w trakcie mechanizacji. Z kolei 
zwiedzili mleczarnię, która przerabia rocz 

nie ponad milion litrów mleka i eksportuje 

Masło za granicę, oraz istniejącą przy mle 

Czarni jajczarnię, Organizowana jest także 
mleczarnia. Następnie zwiedzono Kasę 

Stefczyka, rejonową spółdzielnię rolniczo- 
handlową, posiadającą pięć filij, której 

Obroty za rok 1937 wyniosły ponad 
160.600 zł, piekarnię spółdzielczą, która 

Wypieka dziennie do 700 kg chleba, przy 

Ą 
  

  ` 

chodnię lekarską i wspaniały dom ludowy. 

Wyjaśnień udzielali miejscowi spół- 
dzielcy-twórcy wzorowej osady spółdzieł- 
czej, a m. in. poseł Augustyniak, inż. Ram 
lau, Sawicki i Królik. Z ramienia Zw. Spół- 
dzielni Mleczarskich i Jajczarskeh był 

obecny dyr. Piętka, 

— O rozwój ruchu turystycznego na 
Polesiu. W Brześciu n. Bug. odbyło się 
doroczne walne zebranie członków 
Polesk. Zw. Popierania Turystyki, który mi 
mo krótkiego okresu istnienia poszczycić 
się może poważnymi wynikami pracy nad | 
spopularyzowaniem ruchu turystycznego 

na Polesiu, co jest w dużej mierze zasługą 
jego ruchliwego prezesa nacz, K. Role- 
wicza. 

Jak wynika ze sprawozdania, Ё poza przeprowadzeniem szeregu _ inwestycyj, 
uregulowaniem szlaków turystycznych w 
ciągu ub. roku wykończono budowę schro 
niska turysłycznego w Horodyszczu kosz- 
tem 25 tys. zł, oraz przystąpiono do urzą 
dzenja nowego schroniska nad pięknym 
Jeziorem Wygonowskim, 

Słaraniem Związku usprawniona zosta- 
ła na Polesiu komunikacja autobusowa 
| wodna, poprawił się znacznie poziom 
hoteli poleskich, wreszcie ostatnio Zwią- 
zek zwrócił baczną uwagę na lelniska po. 
leskie, przystępując do ich organizacji 
przez powołanie komisji ietniskowej, 

W planie pracy na rok bież. Przewi- 
duje się dalsze werbowanie członków, 
usilną akcję propagandową Polesia przez 
wydawanie broszur o poszczególnych re. 
odczytów, współpracę przy organizowa. 
odczytów, współpracę przy organizowa- 
niu III Jarmarku Poleskiego wreszcie akcję 
nad podniesieniem przemysłu iurystyczne- 
go. Ponadjo Związek zamierza poczynić 
słarania w kierunku uzyskania kredytów 
na budowę domu turystycznego w Pińsku.   

który pracę utracił i korzysta ze świadczeń, 
pracownik zdrowy — przez swoje składki w 
ubezpieczeniu na wypadek choroby subsy- 
dimje pracownika korzystającego ze świad- 
czeń chorobowych itd. Na tym właśnie po- 

|lega zasada wzajemności w ubezpieczeniach 
społecznych, tu tkwi sens istotny sołidar- 
zaj świata pracowniczego. 

ilo ceny Aa S z całym naciskiem, że 
nie wie z góry, 
p Och czy wśród ,, 
obrona przeciw tej niepewne т 
była tym bodźcem, który seal ES 

wstaniu i rozwoju ubezpieczeń w ogóle, a 
społecznych w szczególności. 

Ubezpieczenie społeczne obejmuje te war- 
stwy ludności, których jedynym źródłem do- 
chodu jest z reguły praca najemna. W sto- 
snnku do tych warstw, których niskie a czę- 
sty nieregularne zarobki nie pozwalają na 
korzystanie z ubezpieczenia prywatnego, 
ubezpieczenie społeczne jest właśnie spośró1 
wszystkieh sposobów zorganizowanej 0Sz- 
czędności sposobem zużycia kapitału spo- 
łecznego najoszczędniejszym. 

Oczywiście, żeby to było słuszne, muszą 
być choćby w przybliżeniu spełnione w prak 
tyce te założenia, na których opiera się kal- 
kulacja finansowa ubezpieczeń społecznych. 
Jeżeli jednak wskutek różnych przyczyn (a 
mogą to być przyczyny gospodarcze, finan- 
sowe i polityczne) rzeczywistość od tych 
założeń odbiega, to stan finansowy ubezpie- 
rzeń może być osłabiony. Wówczas jednak 
te same przyczyny, które pogarszają stan 
finsnsowy ubezpieczeń społecznych, musia 
lyby w tym samym kierunku i tak samo 
szkodliwie wpływać na każdy inny system: 
przymusowej oszczędności, a więc np. i na 
system indywidualnej oszczędności przymu- 
sowej. ь 

Warto podkreślić okoliczność, że te same 
sfery, które propagują lub inspirują pomysły 

wprowadzenia indywidualnej oszczędności 
na miejsce ubezpieczenia społecznego, na 
pewno odrzuciłyby jako absurdalną myśl 
zastąpienia ubezpieczeń od ognia, kradzieży 
lub transporiu przez składanie oszczędności 
do banku. * 

Ważnym również i zasadniczym momen- 
tem jest tu kwestia ubezpieczenia pracowni- 
ka, który w momencie utraty zdolności do 
zarobkowania nie zdążył jeszcze zgromadzić 
łakich oszczędności indywidnalnych, jakie 
zapewniłyby mu minimum egzystencji, Nie- 
bezpieczeństwa takiego, które przy systemie 
ubezpieczenia indywidualnego zachodziłoby 
W tysiącznych wypadkach, nie ma w ubez- 

pieczeniu społecznym. 
Wreszcie sprawa Zaoszczędzonego kapi- 

tału, który zdaniem zwolenników systemu 
ubezp. indywidulanego, byłby zużytkowany 
bardziej celowo, niż renty. Słusznie o tym 
pisał jeden z wybitnych znawców spraw u- 

bezpieczeniowych p- Stanisław Sasorski prze 
c'wstawiając się złudzeniu, że „starzy, ste- 
rani pracą i chorobami mogą na starość 
vkładać i realizować wielkie plany gospo 
darcze, zakładać własne warsztaty pracy, 
budować własne domy mieszkalne; że osoby 

niezdolne do pracy np. skutkiem wyniszcza- 
jącej gruźlicy czy niedowładu będą celowo 
ipcd względem gospodarczym) zużytkowy- 
wały zaoszczędzony, kapitał, że wdowy, któ- 
re rodziły, chowały dzieci i zajmowały *ię 
gospodarstwem domowym, albo dzieci. które 

n'e mogą jeszcze pracować, nczęszczają do 

szkół lub są ułomne będą wzmagały wy- 
twórczość gospodarczą - 

Instytucja ubezpieczeń społecznych pod 
niejednym względem ulec musi naprawie, 
wszelako sama zasada ubezpieczeń społecz- 

nych nie da się dziś zastąpić przez jakiewol- 
wiek inne systemy oszczędności indywidn- 

a.nej. 
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Listy do Redakcji 
Szanowny Panie Redaktorzel 

W. „Kurierze Wileńskim" Nr 76 z dnia 

18 bm., zamieszczona została notatka, infor- 
ninjąca o opuszczeniu zebrania, przed jego 
zakończeniem, przez przedstawicieli Kon- 

wentu Polonia. 

W związku z tym pozwolimy sobie niniej- 

szym stwierdzić, iż notatka powyższa roz- 

mija się z prawdą, bowiem fakt opuszczenia 

zebrania, przed jego zakończeniem, przez 

przedstawicieli Konwentu Polonia nie miał 
w rzeczywistości miejsca. 

Łączymy wyrazy szacunku 

W imieni Konwentu Polonia 

Jerzy Zahorski 

Prezes. 
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„ST. GEORGES" 
w WILNIE 

Pierwszorzędny == Ceny przystępna 
Telefony w pokojach 

  

Spowodowało fo rozpoczęcie szeregu ro. 
bót inwestycyjnych. 

— 78 drzew zostanie wyciętych w 
ogródku kafedralnym. Na wczorajszym 
posiedzeniu prezydium Zarządu Miejskie 
go zapadła uchwała zniesienia żelaznych 
szłacheł okalających ogródek katedralny 
vis—vis Urzędu Wojewódzkiego. Jedno 
cześnie posłanowiono ściąć 78 drzew, 

— Restauracja Ratusza, Zarząd Miasta 
naradzał się wczoraj nd restauracją gma 
chu ratusza miejskiego, Wyasygnowano 
dodatkowo na roboty restauracyjne prze- 
szło 20.000 zł. 

Obecnie odbywa się układanie posadz 
ki w holu. 

— Roboty kanalizacyjne. Magistrat po- 
słanowił z dniem 29 bm. rozpocząć roboty 
kanalizacyjne, Skanalizowaniu ma ulec w 
pierwszej kolejce odcinek między Górą 
Bouffałową, a ul. Kamienną. 

AKADEMICKA. 
— 28 marca br. o godz. 20 w Miejskim 

Teatrze na Pohulance odbędzie się aka- 

demickie przedstawienie sztuki pł.: „Wiel 

ka miłość” Molnara. Przedsprzedaż bile- 
tów w lokału AZS, ul. Świętojańska 10 (Uni. 
wersyłet) od dnia 23 marca w godzinach 
od 18.30 do 19.30. 

Z POCZTY. 
— Uruchomienie automatu telefonicz- 

nego. W owocarni J. Wapnika przy ul. 
Rudnickiej 6 w Wilnie zosfał zainstalowa 
ny automai telefoniczny do użytku publicz 

ności. : 

GOSPODARCZA, 

-—Ku uwadze eksportujących do Argentyny. 

Izba Przemysłowo-Handlowa w Wilnie po- 

daje do wiadomości, że przybył do Polski, 
20 dwuletnim nieprzerwanym pobycie w 
Aręentynie attachć Handlowego Poselstwa 
w Buenos Aires p. Antoni Marczyński. 

Biorąc pod uwagę głęboką znajomość 
lego rynku Ameryki Południowej przez p. 
Mzrczyńskiego oraz znając zainteresowanie 
tksporterów polskich Argentyną, Państwowy 
'nstytut Eksportowy komunikuje, że w dn. 
28 1 29 marca w godzinach rannych p. Mar- 
czyński będzie przyjmował zainteresowa- 

nych eksporterów na terenie instytutu, 

ZEBRANIA i ODCZYTY. 

— 335 Środa literacka, W dniu 23 bm. 
p. Marian Promiński utalentowany Мега! 
Iwowski wygłosi odczyt pł. „Świat w sły- 
lach literackich". Początek o g. 20 m. 15 

— Zarząd Zw. POW I Zarząd Koła Wi 
leńsklego ZOR, zawiadamiają, iż dnia 24 
bm., 6 godz. 18 w lokalu przy ul. Orzesz 
kowej 11-a zostanie wygłoszony odczyi 
przez prezesa Okręgu POW p. Nagurskie 
go Teodora, wiceprezydenta m. Wilna, na 
łemat „Wojskowe i gospodarcze znacze 
nie Liwy a wypadki z dnia 19 marca 
1938 г.'. Goście mile widziani. 

— Y Posiedzenie Naukowe Wileńskie- 
go T-wa Lekarskiego odbędzie się dziś 
o godz. 20 w lokalu przy ul. Zamkowej 
24, Na porządku dziennym referat dra Wł, 
Biełoszabskiego pt: „Sprawozdanie z V 
Międzynarodowego Zjazdu Radiologów 
w Chicago”, po referacie wyświetlanie 
filmu firmy Bayer z dziedziny haema- 
tologii. 

— 20 bm. rozpoczął się kurs Informa- 
cyjno-propagandowy Ligi Morskiej I Ko- 
lonialnej, organizowany przez Zarząd 
Okręgu Wileńskiego LMK dla nauczycieli 
z terenu Wilna. 

Wykłady odbywają się w sali giełdy 
zbożowo-towarowej przy ul. Końskiej 20, 

Zabójstwo 
przy uł. Szkaplarnej 
Wczoraj o godz. 11 w nocy przy zbie- 

gu ul. Szkaplernej i Wąwozy został zamor 
dowany 36-letni Klim Szerszniow (Wąwo- 
zy 9), a niejaki Sergiusz Fiłatow został cięż 

ko ranny. Tego ostatniego pogołówie ra» 
tunkowe przewiozło dogorywającego do 
szpitala św. Jakuba. , 

W krwawej napaści brał udział Olbroc 

ki vel Kulka, niedawno wypuszczony z wię 

ŚRODA, dnia 23 marca 1938 roku. 

6.15 Pieśń; 6.20 Gimn. 6.40 Muzyka. 7.00 

Dziennik por. 7.15 Muzyka; 8.00 Audycja dla 

szkół; 8.10 Przerwa; 11.15 Audycja dla szkół; 

11.40 Cezar Franck: Wariacje symf. 11.57 

Sygnał czasu i hejnał; 12.03 Audycja połudn. 

13.00 Wiadomości z miasta i prowincji; 13.05 

Chwilka litewska; 13.15 Melodie z filmów; 

14.25 „Šroda“ — nowela Wincentego Kosia- 

k'ewicza; 14.35 Muzyka popularna; 14.45 

Przerwa; 15.30 Wiadomości gospod. 15.45 

Ludwik Pasteur — pogadanka dla dziec; 

'6.00 Uczmy się mówić; 16.15 Obrazki mu- 

Łyczne i piosenki dla dzieci; 16.50 Pogadan- 

ka; 17.00 20-lecie armii czerwonej — odczyt; 

17.15 Łódzka Orkiestra Salonowa; 17.50 „Co 

robić z dzieckiem po ukończeniu szkoły po- 

wszechnej* — odczyt; 18.00 Wiad. sport. 

18.10 „Nowa Wilejka“ — felieton Czesława 

Piaka; 18.20 „Na Zwiastowanie N. M. P. — 

audycja słowno-muzyczna; 18.50 Program 

na czwartek; 18.55 Wil. wiad. sport. 19.00 

„Za robotę“ — epizod z powieści „Kamieni: 

ea wielkiego miasta"; 19.20 Pieśni Cezara 
Cu! do słów Mickiewicza; 19.35 Żelazowa 

Wola w nowej szacie — dialog dyskusyjny; 

19.55 „Sejm niewieści* — pogadanka Zbig- 

niewa Kopalki; 20.05 Koncert Ork. Wil. pod 

dyr. W. Szczepańskiego; 20.45 Dziennik 
wiecz. 20.55 Pogadanka; 21.00 Koncert cho- 

pinowski w wyk. Leopolda Muenzera; 21 45 

„Nieprzemijający urok poezji"; 22.00 Kon- 

cert popularny; 22.50 Ostatnie wiad. 23.00 

Muzyka z restauracji „Ustronie”; 23.30 Za- 
kończenie. 

  

CZWARTEK, dnia 24.111 1938 roku. 
6.15 Pieśń; 6.20 Gimn. 6.40 Muzyka; 7.00 

Dziennik por. 7.15 Muzyka; 8.00 Audycja 

dla szkół; 8.10 Przerwa; 11.15 Opera — po- 

ranek muz. 11.40 Utwory Piotra Czajkow- 

skiego; 11.57 Sygnał czasu; 12.03 Audycja 

pcłudn. 13.00 Wiadomości z miasta I prowin 

cji; 13.05 „Dziecko mniej kochane“ — pogad. 

Wandy Mackiewiczowej; 13.15 Koncert ży- 

czeń; 14.25 „Zakopane pieniądze" —- nowela 

Wincentego Kosiakiewicza; 14.35 Nowości 

muzyki lekkiej; 14.45 Przerwa; 15.30 Wiad. 

gospod. 15.45 Rozmowa muzyka z młodzie- 

žą; 16.15 Koncert solistów; 16.50 Pogadan- 

ka; 17.00 O Instytucie Śląskim; 17.15 Mniej 

znane utwory w wyk. orkiestry; 17.50 Po- 

radnik i wiad. sport. 18.10 Mała skrzynecz- 

ka; 18.20 Recital skrzypcowy Ignacego Sto- 

Iowa; 18.35 „Nastroje wiosenne* — audycja 

słowno-muz. Marii Nineerówny w wyk. Zesp. 

„Blekitnych“; 18.50 Program na piątek; 18.55 

Wi! wiad. sport. 19.00 Premiera słuchowiska 

„Obraz“; 19.40 Koncert chóru dzieci krakow 

sk'ch; 20.00 Pogadanka; 20.10 Muzyka rozr. 

20.45 W przerwie: Dziennik wiecz. i poga- 

denka; 21.45 Z mojego warsztatu — szkie 

literacki E. Szełburg-Zarębiny; 22.00 Koncert 

Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Muzyki; 

22.50 Ostatnie wfftd. 23.00 Muzyka; 23.30 Za- 
K: Aczenie. 

  

DAUKARMA i INTROLIGATORNIA 
„ZNICZ“ 

WILNO, BISKUPIA 4, TEL. 3-40 

Wykonuje wszelkiego rodzaju 

roboty w zakresie drukarstwa 

PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE 

TEATR i MUZYKA 
— TEATR MIE!SKI NA POHULANCE. 

— Dziś, w środę dn. 23 marca o godz. 

8.15 wiecz. powtórzenie doskonałej komedii 

współczesnej w 5 aktach Fr. Molnara, w prze 

kładzie Bolesława Gorczyńskiego pt. „Wiel- 

ka miłość* z występem: Celiny Niedźwiec- 

kiej i Mieczysława. Węgrzyna. Resztę obsady 

tworzą pp.: M. Szpakiewiczowa, I. Jasińska- 

Dctkowska, H. Michalska, H. Billinżanka, 

P. Połoński, T. Woźniak. Dekoracje — K. 
! J. Golusėw. 

— Jutro, w czwartek dn. 241 o godz. 
4.15 wiecz. „Wielka miłość”. 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA”. 

— Ceny propagandowe. Dziś jedno z naj- 
ciekawszych i najlepiej granych przedsta: 

w'eń bieżącego sezonu opera komiczna. Ver- 

ney'a „Trzej muszkieterowie*. 

— Opera „Faust“ w „Lutni“. Do wyko- 

nania partyj naczelnych w sobotniej repre- 

zentacji opery „Faust* w „Lmtni* zostali za- 
proszeni: urocza i świetna artystka scen za- 
granicznych Maria Lorme, pierwszy tenor 
warszawskiej opery A. Gołębiowski, znako- 
mity baryton Z. Dolnicki i Roman Wraga; 
który kreować będzie swą partię popisową 

Mefista. Operą dyrygować będzie R. Rubin- 
szlejn. i 

— „Król włóczęgów”. Widowisko mu- 
zyczne Frimla pod powyższym tytułem nie- 
bawem wejdzie na repertuar Teatru „Lut 
ns“, 

REWIA LILIPUTÓW. 
— Dziś dwa przedstawienia doskonałej 

rewii liliputów w sali b. Konserwatorium 

iKońska 1). Początek o godz. 6.30 1 9 wiecz. 

Ceny od 54 gr do 2 zł. Szatnia nie obowią.   zienia. (c). zuje. 

   
m



: Filmowanie 
jest 
łatwiejsze od 
fotografowania 

i równie 

dostępne 
dzięki systemowi 
ratalnemu 
“Kodak“ 

  

PI- 3.6 

” Raty 12- lub 18-miesieczne 

M 

Koszt jednej sceny filmowej wy- 
nosi tyleż, co koszt I zdjęcia 
6x9 cm. 

Wypożyczalnia Filmów Cinć "Kodak" 8 bogato za- 
opatrzona w filmy naukowe i rozrywkowe. wiele 

filmów dle dzieci (Flip i Flap, Chaplin, rysunkowe) 

Informacje w Fotoskładach, 

Kodak Sp. z o. 0. — Warszawa, plac Napoleona 5 

APARATY CINE „KODAK“ 8 

można obejrzeć i nabywać na wa- 
runkach systemu ratalnego „Kodak* 
:—: na 12 lub 18 rat w firmie :—: 

FOTOSKLEP Ch. KOŁYSZ 
WILNO, ul. MICKIEWICZA 4 

TEST IAA IE ISI STS RRKT 

J. WOJCZYK i S-ka 
ul. Wileńska 38 

dostarcza aparaty 

„KODAK“ 8 
na warunkach ratalnych „Kodak”. 

MRDZSTRZEWY 

Sygnatura: 610/35. 

Obwieszczenie 
D LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI. 

Komornik Sądu Grodzkiego w Święcia- 
nach Stanisław Bazylko, mający kancelarię 
w Święcianach, ul. 11 Listopada Nr 2, na 
podstawie art. 676 i 679 k. p. c. podaje do 
publicznej wiadomości, że dn. 29 kwietnia 
1938 г. о godz. 10.30 w Sądzie Grodzkim w 
Święcianach odbędzie się sprzedaż w drodze 
ass przetargu należącej do dłużnika 

Michała Tjedera nieruchomości, położonej 
w gminie podbrodzkiej, pow. święciańskiego 
pod nazwą „Część dóbr: ziemskich Bojarele 
„A* o powierzchni 152,95 ha ziemi, mającej 
urządzoną księgę hipoteczną Nr 12747 w 
Wydziale Hipotecznym Sądu Okręgowego w 
Wilnie. 

Nieruchomość oszacowana została na 
sumę zł 45.000, cena zaś wywołania wynosi 
sł 33.750. 

Przystępujący do przetargu obowiązany 
jest złożyć rękojmię w wysokości zł 4.500. 

Rękojmię należy złożyć w gotowižnie 
a!bo w takich papierach wartościowych, 
bądź książeczkach wkładowych  instytucyj, 
w których wolno umieszczać fundusze mało- 
letnich. Papiery wartościowe przyjęte będą 
w wartości trzech czwartych części ceny 
g:ełdowej. 

Przy licytącji będą zachowane ustawowe 
warunki licytacyjne, o ile dodatkowym pu- 
bl'cznym obwieszczeniem nie będą podane 
do wiadomości. warunki odmienne. . 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą 
to licytacji i przysądzenia własności na 
rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby 
łe przed rozpoczęciem przetargu nie złożą 
dawodu, że wniosły powództwo o zwolnienie 
nieruchomości lub jej części od egzekucji 
1 że uzyskały postanowienie właściwego 
sądu nakazujące zawieszenie egzekucji. 

W ciągu ostatnich dwóch tygodni przed 
licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni 
powszednie od godziny 8 do 18, akta zaś 
postępowania egzekucyjnego można przeglą- 
dać w Sądzie Grodzkim w Święcianach, ul. 
Wileńska. 

UWAGA: Każdy przystępujący do licy- 
tacji, winien mieć zezwolenie od Pana Wo- 
jewody Wileńskiego na nabycie powyższej 
nieruchomości. 

Dnia 9 marca 1938 r. 
St. Bazylko, 

Komornik Sądowy. 

     
     
     
    

     

     

REDAKCJA i ADMINISTRACJA 

Konto P.K.O. 700.312, Konto rozrach. 1, Wilno 1 
Centrala: Wilno, ol. 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. 

     

na raty 12. miesięczne 

Zaliczka Zł 25.= 

  

Obiektyw f. 3,5, stała ostrość. 

  
Wydawnictwo „Kurjer- Wileński" Sp.-z 0: 0. -———**=* : 

Sygnatura: 257/37. 

Obwieszczenie 
O LICYTACJI NIERUCROMOŚCI. 

Komornik Sądu Grodzkiego w Święcia- 
rach Stanisław Bazylko, mający kancelarię 
w Święcianach, ul. 11 Listopada Nr 2, na 
podstawie art. 676 i 679 k. p. c. podaje do 
publicznej wiadomości, że dn. 29 kwietnia 

1958 r. o godz. 1l w Sądzie Grodzkim w 
Święcianach odbędzie się sprzedaż w drodze 
publicznego przetargu należącej do dłużnika 
zmarł. Szmidta Mejera-Icyka nieruchomości, 
położonej w zaśc. Podżejmiana, gm. pod- 
brodzkiej, pow. święciańskiego, składającej 
sie z 5 ha gruntu, 6 domów, budynku w cha- 

rakterze kuchni i stodoły, której to nieru- 
chomości spadkobiercami są: Samuel, Jakub, 

Bcruch, Sonia Szmidtowie i Dora Salit. 
Nieruchomość oszacowana została na 

sumę zł 7.260, cena zaś wywołania wynosi 
zł 5.445. 

Przystępujący do przetargu obowiązany 
jest złożyć rękojmię w wysołości zł 726. 

Rękojmię należy złożyć w gotowiźnie 
albo w takich papierach wartościowych, 
kądź ksiąžeczkach wkladowych instytucyj, 
w których wolno umieszczać fundusze mało- 
letnich. Papiery wartościowe przyjęte będą 
w wartości trzech czwartych części ceny 
giełdowej. 

Przy licytacji będą zachowane ustawowe 
warunki licytacyjne, o ile dodatkowym pu- 
b“cznym obwieszczeniem nie będą podane 
do wiadomości warunki odmienne. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą 
do licytacji i przysądzenia własności na 
rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby 
te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą 

dcwodu, że wniosły powództwo o zwolnienie 
nieruchomości lub jej części od egzekucji 

f że uzyskały postanowienie właściwego 
sądu. nakazujące zawieszenie egzekucji. 

W ciągu ostatnich dwóch *tygodni przed 
licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni 
powszednie od godziny 8 do 18, akta zaś 
p<estępowania egzekucyjnego. można przeglą- 
dać w Sądzie Grodzkim w Święcianach, ul. 
Wileńska. $ 

UWAGA: Každy przystępujący do licy- 
tacji, winien mieć zezwolenie od Pana Wo- 
jewody Wileńskiego na nabycie powyższej 
nieruchomości. 

Dnia 9 marca 1938 r.   St. Bazylko, 
Komornik Sądowy. 

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

Przedstawicielstwa: Kleck, Nieśwież, 

tel. 166 

Wołkowysk — Brzeska 9/1. 

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

Pierackiego 19, tel. 224; 

Szczuczyn, Wołożyn, Wilejka, Grodno — 8 Maja 6, 
Suwałki — Em. Plater 44, Równe 

KURIER". (4390) 

Tajemnica „salonu kosmetycznego” 
Któż z przedstawicielek płci pięknej, 

ostanie się pokusie i nie zasięgnie rady. 
specjalisty, gdy spostrzeże na- twarzy, 
przychodzące z  lałami,  zdradzieckie 
zmarszczki. Ale porada w „gabinecie ko- 
smetycznym“ kosztuje sporo, więc nic 
dziwnego, że gdy w pismach warszaw- 
skich i wileńskich ukazało się ogłoszenie 
pewnego maga nowoczesnej kosmetyki, 
że za opłatą 1 zł może odmłodzić więd- 
nącą twarz, odrazu pod adresem „profe- 
sora''" kosmetyki posypały się złotówki jak 
z rogu obfitošci. 

Interesantki za nadesłaną złotówkę 
otrzymywały od „profesora" broszurki, za- 
wierające całą recepturę, która przy sy- 
słematycznym zastosowaniu miała przywró 
cić ich twarzom świeżość młodości. 

Skutki stosowania tej receptury były 
jednak fatalne. Na twarzach niektórych 
pań, które stosowały się dokładnie i gorli 
wie do wskazówek „profesora" powstały 
na twarzy wrzody itd. Przeto niektóre 
z nich. jak np. nadobna wilnianka pani 
Elžbieta R. złożyły skargi do policji. 

Policja wileńska skomunikowała się z 
policją stołeczną, która stwierdziła, że 
spryciarz nazywa się Aleksander Stemp-     

Gruźlica 

płuc 
jest nieubłagalna i corocznie, nie robiąc róż- 

nicy dla płci, wieku i stanu, pociąga bardzo 

wiele ofiar. Przy zwalczaniu chorób płae- 

nych: bronchitu „grypy, uproczywego męczą- 

cego kaszlu itp. stosują pp. lekarze 

„BALSAM TRICOLAN - AGE* 
kićry ułatwia wydzielanie się plwaciny, usu- 

wa kaszel. 

  

  

skl. Jest... niedoszłym felczerem. „Inte- 

resy“ szły mu bardzo dobrze, bowiem 
dzienny jego dochód sięgał 100 zł. 

Obecnie Stempski osiadł w areszcie, zaś 
wilnianki, które chciały jego metodą na- 
dać swym twarzom wygląd i barwę pie:w- 
szej młodości musiały się zwrócić o radę 
do dyplomowanych lekarzy. (<). 

„Lubczyk* Pawła 
Lubczyką 

Zofia Michałowska (Krakowska 34) 
padła ofiarą zalet uwodzicielskich Pawła 
Lubczyka. 

Pan Lubczyk obiecał Michałowskiej 
ożenek, Ofrzymał od niej 800 zł, co dało 
mu możność założenia małej kawiarenki, 

w której „narzeczona” otrzymała posadę.., 
kelnerki. 

Na tej posadzie jednak nie utrzymała 
się zbyt długo, Paweł Lubczyk zapomniał 
o swych przyrzeczeniach, o otrzymanej za 
liczce na posag i pewnego dnia wyrzucił 
„narzeczoną“-kelnerkę na bruk... 

Poszkodowana zameldowala o swej 
przygodzie policji. (e). 

0000000060060 
Jarzębinę suszoną 

zakupi większą partię. 

Zgłoszenia: Zarząd Dóbr Izdebnik, k. Kal- 
warii, 

  

LEKKA 
PRZENOŠNA 
TANIA 

„śrilka 
Najlżejsze 

uderzenie 

Najładniejsze 
pismo 

Najwięcej 
odbitek 

Najwytrzymalsza 

  

PRZEDSTAWICIEL 
na woj. WILEŃSKIE | NOWOGRÓDZKIE 

M. ZEJMO xw. Mickiewicza 24   

  

  

Oklaski po każdym seansie 

Banielie Darrieux 
w znakomitej wzruszającej kreacji 

ZAWINIŁAM 
  

CASINO | 
  

Potężny film wojenny o męstwie ludzkim w mi- 
strzowskiej realizacj W. $. Wam Dyke 

PO WIELKIEJ WOJNIE 
W rolach głównych: Spencer Tracy, Franchot Tone, Gladyn George i wiele innych 

PIĘKNY NADPROGRAM. Początek o godz. 4 
  

HELIOS | 
Film wielkich gwiazd Maskarada 

ICH NAJPIĘKNIEJSZY ROMANS 
W rolach głównych: 
Czar. para kochank. Luiza Rainer i William Powell 

Nad program: Atrakcja i aktualności. 

Kino M ARS| Ostatnia dni 

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

Chrześcijańskie kino 

SWIATOWID | 
Film wyjątkowy i wysoce aktualny. — 

Początek o godz. 4-ej 
Bożyszcze kobiet 

„SZEIK“ 
- Tajemnicę poięqi i czaru Japonii odsłania przed nami film 

CÓRKA SAMURAJA 
W roli głównej niezrównany Sessue Hayakawa 

Ramon Novarro 
Piękny nadpro- 
gram kolorowy 

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

OGNISKO | Dziś. Potężne arcydzieło filmowe p. t. 

„SYN ADMIRAŁA" 
W rolach głównych: Dick Powell, Ruby Keele” Lewis Stone i in. 
Nadprogram: UROZMAICONE DODATKI. Pocz. seans. o 4-ej, w niedz. I św. o 2-ej. 
  

  

Sała b. KONSERWATORIUM (Końska 1) 
Tylko 

"dziś I ju- 
tro; 2 dni 

„Ta mala banda 
REWIA LILIPUTOW 

Początek o g. 6.30 i 9-ej. Szatnia nie obowiązuje, Dla uczącej się młodzieży ceny zniżone 

; Baranowicze,     

   

    
    
    

Słonim, Stołpce, 

— 3-go Maja 13, 

  

         CENA PRENUMERATY miesięcznie: 

z odnoszeniem do domu w kraju — 

3 zł, za granicą 6'zł., z odbiorem w 

administracji zł. 2.50, na wsi, w miej- 
scowościach, «gdzie niema urzędu po- 

cztowego ani agencji zł. 2.50. 

lny, l. Bisk. Bandurskiego 4, tel, 3-40. 

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz 

za wiersz jednoszp. Do tych c! 
ne 500/,, Układ ogłoszeń w 

     

     

    

     

żeń miejsca. Ogłoszenia są 

   

treść ogłoszeń 1 rubrykę „nadesłane* redakcja nie odpowiada. Administrac] a 
zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrze 

- "Redaktor odp. Józei Onusajtis 

Ogłoszenie 
Urząd Wojewódzki Wiłeński. (Wydział 

Pracy, Opieki i Zdrowia) ogłasza przetarg 
nieograniczony na dostarczenie w ciągu ok“ 
resu budżetowego 1938/39, czyli od 'dn. 1 
kwietnia 1938 r. do 31 marca 1939 r. nastęs 
pujących przedmiotów i materiałów dla а- 
kłodów i instytucyj znajdujących się pod za 
rzadem tego Wydziału: 

13 środków leczniczych i dezynfekcyjnych 
2) materiałów opatrunkowych 

3) artykułów do pielęgnowania chorych. 
Oferty oddzielnie dla każdej z wymienio 

nych wyżej dostaw, sporządzone zgodnie £ 
par. par. 18—22 Rozporządzenia Rady Mini- 
sti6w z dn. 29. I. 1937 r. o dostawach na 
rzecz Skarbu Państwa (Dz. U. R. P. Nr 15, 
pcz. 92), należy składać do Urzędu Woje- 
wódzkiego (ul. Magdaleny Nr 2) pokój Nr 2$ 
de godz. 9 dnia 28 marca rb. 

Q warunkach przetargu można się dowie- 
dzieć oraz otrzymać szczegółowe wezwanie 
do składania ofert w Wydziale Pracy, Oj 
i Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego (pokój 
Nr 17) w dniach powszechnich od godz. 10 
de 12. Е 

Urząd Wojewódzki zastrzega sobie pra 
wo wyboru dostawcy niezależnie od wyni 
ków przetargu oraz prawo całkowitego unie< 
ważnienia tegoż. 

Za Wojewodę 
(—) Dr A. TURUTO 

Radca 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAS 

LEKARZE 
DOKTOR MED. 

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

        

DOKTOR 

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

9—1 i od 3—8. 

  

DOKTÓR MED. 

Zygmunt Kudrewicz 
choroby weneryczne, skórne ' moczopłciowe 
uL Zamkowa 15, tel. 19-60. Przyjmuje w godz. 

od 8—1 i od 3-0 

„AKUSZERKI 
AKUSZERKA 

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

3.gu Maja obok Sądu. 

AKUSZERKA 

Smiałowska 
oraz Gabinet Kosmetyczny, odmładzanie 
cery, usuwanie zmarszczek, wągrów, piles 

gów, brodawek, łupieżu, usuwanie tłuszczu 
z bioder i brzucha, kremy odmł:dzające, 
wanny elektryczne, elektryzacja. Ceny przy+ 
stępne. Porady bezpłatne. Zamkowa 28—68. 

  

  

„AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, 

LOKALE 
TYTYYYYVYVYYYYVYYYYYVYVYYVYYYVVYTYYYVYVYYYYYT 

SKLEP z miezkaniem. Wszelkie wygody 

do wynajęcia, ul. J. Jasińskiego 16. Informa- 
cje na miejscu. 

MAŁAAAKAAAAAAAAAŁAAAAAAAAADADDAŁAAKAAAAŁAA 

Nauka i Wychowanie 
TYYYYYYYYYYYYYYYYYYTYYYTYYYYYYYYYYYYYYYTYY 
PRZYGOTOWUJĘ Stud. i Stud. z I i II 

reku prawa do wszystkich egzaminów w cią 
gu dwuch miesięcy, a do trzech w ciągu je- 

dnego mies. na dogodnych warunkach. 
Metoda: a) wspólne uczenie się ze szcze- 

gólnym uwzględnieniem wymogów egzamina 

cyjnych 6—8 godz. dziennie albo b) kierow- 
nietwo studiami 1—2 godz. dziennie albo c) 

system mieszany. Czteroletnia praktyka. Sza 

reg pomyślnych wyników. Adres: W. Pohu- 
larika 17—16, tel. 27-80 „w sprawie ogłosze” 

    

asi 

FAA A AAMAAMAAAA AAAAAAAAAMAD 
= 

Kupno i sprzedaż 
TYYYYYYT mawwewypryYwYYYYYYYYY 

  

i 

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

  

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA A ASABAAAS 

PRACA 
TYYYYYYYYYVYTYYYVV"""TYTYTYYYWYYTYYTYWYY" 
POSZUKUJĘ posady maszynistki, biura* 

listki. Na godziny lub stałej. Mam praktyki 
7 lat. Oferty do Adm. „Kurjera Wiłeńskie« 

go“ pod „biuralistka“. 

TECHNIK DROGOWY potrzebny natych: 
miast — ul. Piłsudskiego 9e — 3 Jacewicz, 

tel 13-11. 
| AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

RÓŻN 
AAAAAAA, E 

TYYFYYYYTYVYYYYYYYVYYYYVY 

DOGI: najpiękniejsze okazy, największy 

kojec w kraju. Jaja wylęgowe, wszelkie ra* 

sy kur. Zawodowa hodowla. Nowawieś Pa. 

łucka — Mogilno. 

EATSEWTTTRWONNAOSTACWWO AEG 

WSZELKIE OGŁOSZENIA 
PO CENACH BARDZO TANICH 

załatwia 

BIURO OGŁOSZEŃ 

Stefana Grabowskiego 
w Wilnie — Garbarska 1 — Telefon 82 

Żądać kosztorysów. 

      

  
milimetr. przed tekstem 75 gr., w tekście 60g r. 

za tekstem 30 gr, drobne 10 gr. za Wyraz, kronika redakc, i komunikaty 60 gr 
en dolicza się za ogłoszenia cyfrowe tabelarycze 
tekście 5-łamowy, za tekstem 10-łamowy. Za 

  

przyjmowane w godz. 9.30 — 16.30 1 17 — 19 
   


