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RJER WILEN/IK 
Pismo nie jest dotowane naprzód 

Cena 15 or 

  

Nowogródzki, Grodzieński, Suwalski, Poleski I Wołyński 
  

nijwłdnaln0! 
Vilna 

Wilno — to symbol polski mocar- 
stwowej. 

Gdy wczoraj w dzienniku radio- 
wym słuchałem odpowiedzi na zarzu 
ty niemieckie, uczynione pod naszym 
adresem z powodu szerzących się w 
Polsce „nastrojów antyniemieckich“, 
serce mi rosło. 
„Niech nikt nie sądzi, że interesy pań 
sbwa polskiego nie sięgają poza jego 
słupy graniczne. Kto według takiego 
mniemania będzie normował swoje 
postępowanie, mocno tego pożałuję* 
Tak mniej więcej wyglądała polska 
bdprawa na niemieckie pretensje i 
dąsy, robione z miną niewiniątka. 

Interesy państwa polskiego sięga 
ją poza jego słupy graniczne, Tych in 
teresów gotowi jesteśmy bronić nie 
tylko przy pomocy akcji dyplomaty 
sznej. O tym powinni wiedzieć nasi 
sąsiedzi: i ci, którzy lubią rozciągać 
protektoraty, i ci, którzy wobec tych 
protektoratów okazują zbyt wielką 
powolność. 

To już nie jest frazes bez znacze- 
nia. Z chwilą, gdy ingerujemy czynnie 
w wypadku naruszenia naszych inte 
resów poza naszymi granicam., to do 
wód, że zaczynamy naprawdę być 
mocarstwem, przejawiamy ambicje 
mocarstwowe. 

Jaki związek ma to wszystko z 
Wilnem? Powtarzam, Wilno — to 
symbol Polski mocarstwowej, symbol 
wielkości Polski. Marszałek  Piłsud 
ski wyszedł z Wilna. Dał Poisce Wił 
no i w Wilnie serce swoje zostawił. 
Marszałek Piłsudski zapatrzył się w 
wielką przyszłość Polski i widoiny 
symbol tej wielkości najmocniej uni 
łował. 

To warto sobie przypomnieć w 
chw li, gdy nie tylko „słvszymy po- 
szum lnstor'i przelatującej nad na- 
szymi głowami”, ale, gdy wszyscy 
upa;amy się wspaniałą pos.awą armii 
i społeczeństwa polskiego, które dziś 
mponuje całej Europ: i odbija ja- 
ikrawo od jej panicznych nastrojów. 

Po dwudziestu iatach niepodległo 
ści dopiero niedawno odważyliśmy 
sie na przekroczenie słapów graniez 
nych: nad Oszą dosłownie, ydzie iu- 
dziej tylko w znączeniu przenośnym, 
realizując postulaty naszej racji sta” 
au, 

A kto do tego przygotowywal opi 
nię społeczenstwa? Skąd najbardziej 
uporczywie iczbrzm:ewały głosy za 
wspólną granicą polsko - węgierską? 
Gdzie bez przerwy podnoszono spra 
wę odbudowy normalny *h stosunków 

„ dolsko - litewskich, wskazywano na 
rolę Polski, jako organizatora bloku 
niezależnych państw od Ariatykų 
po morze Białe. 

Wszystkie te koncepcje, torujące 
dmogi dla aktywności naszej polityki 
zagranicznej, albo były formułowane 
w Wilnie, albo tu znajdowały uajdo 
nioślejsze echo. 

Nie przemawia przezemnie czcze sa 
mochwalstwo Wilnianina! Pragnę u 
dowodnić tylko, że Wilno '— to nie 
jest jakieś tam prowincjonalne mia 
steczko: parę kupców „trochę irzęd 
ników, szkół, garnizon i województ , 
wo! Wilmo obok Krakowa, to miasto 
o najsilniejszej indywidualności. Z 
przeklętych najniesłuszniej przez lu 
dzi małej wiary związków najprzeróż 
niejszych nacji, kultur i krwi, które 
się w Wiłnie w dziwny sposób skrzy 
żowały, wyrosła całkiem specyficzna 
indywidualność patriotycznego obli- 
cza wilnian. Nie pozwolimy go ani | 
zamazać, ani zaprzepaścić, bo wierzy 
my, że jest ono Polsce potrzebne, 

Specjalna atmosfera duchowa Wil 
na, dła której sposób ujmowania za 
gadnień politycznych jęst tylko jed 
nym z wielu jej bogatych przejawów, 
wymaga odpowiednich realnych wa 
punków dla swego rozwoju. To też 

(| „Seim niemy” w Kownie 
Jak się odbyło ratyfikowanie aktu oddania Kłajpedy 
KOWNO (Pat). Wczoraj o godz. 

10.20 odbyło się posiedzenie sejmu 
litewskiego. Z członków rządu przy 
byli na posiedzenie premier Czernius 
oraz min. spraw zagran. Urbszys. 

Po zagajeniu posiedzenia przez 
przewodniczącego sejmu zabrał głos 
min. Urbszys, stwierdzając w kilku 
słowach, że w dniu 21 bm. na pouf 
nym posiedzeniu sejmu przedstawił 
przebieg pertraktacyj w Berlinie z 
dnia 20 bm. i zakomunikował o pod 
pisaniu układu niemiecko - litewskie 

  

go w sprawie odstąpienia Rzeszy Nie 
mieckiej kłaju kłajpedzkiego. Mini 
ster Urbszys poprosił Sejm o wyraże 

| nie zgody na ten układ. 
Po Urbszysie zabrał głos poseł 

Putwinskis „oświadczając, że biorąc | 
pod uwagę sprawozdanie min. Urbszy 
sa oraz obecną sytuację, PROPONU- | 
JE PRZYJĘCIE NASTĘPUJĄCEJ RE 
ZOLUCJI: „SEJM UDZIELA 
TRZEBNEJ ZGODY NA RATYFIKA 
WANIE UKŁADU NIEMIECKO - LJ 
TEWSKIEGO*, 

PO. | 

PRZEWODNICZĄCY SEJMU 

SZAKENIS ZAPYTAŁ, KTO JEST 
' PRZECIWNY TEMU WNIOSKOWI, 
|A KTO POWSTRZYMUJE SIĘ OD 
| GŁOSOWANIA. NA PYTANIA TE 
SEJM ODPOWIEDZIAŁ MILCZE- 

"NIEM. Wobec tego należy uważać 
wniosek posła Putwinskisa jako przy 

‚ 5. 
Należy podkreślić, że PYTANIA, 

KTO JEST ZA WNIOSKIEM — W 
OGÓLE NIE POSTAWIONO. Cale 

i posiedzenie trwało około 15 minut. 

  

Po mowie premierau Daladier 

We Francji — konsolidacja opinii, 
we Włoszech i Niemczech — rezerwa 

PARY (Pat). Mocny ton wczoraj- 
szego przemówienia premiera Dala- 
dier wpłynął z jednej strony na zor 
ganizowanie wspólnego frontu * opi- 
nii francuskiej w stosunku do wyda- 
rzeń międzynarodowych, a z drugiej 
na podniesienie energii i samopoczu 
cia narodowego. 

Opinia francuska, która czekała 
na mocne słowa, wyraża pełne zado 
wolenie i z tonu i z treści wystąpie- 
nia szefa rządtw Przez swoją treść i- 
apel do wszystkich narodów, usposo 
bionych pokojowo — oświadcza or: 
gan sfer finansowych „Information* 
— wystąpienie premiera nadało sło- 
wom szefa rządu francuskiego zasięg 
w skali światowej. 

  

„Temps* w artykule wstępnym 
precyzuje poszczególne ustępy prze- 
mówienia premiera. Ustęp, nasuwa 
jący najwięcej wątpliwości, a podkre 
'šlający, že Francja nie uchyla się od 
zbadania propozycyj, jakie by jej zo- 
stały uczynione przez Włochy w du 
chu i na podsławie układów z r. 1935, 
oznacza — zdaniem „Temps* — że 
Francja mogłaby się zgodzić na pew 
ne ustępstwa, jedrakżę tylko na pod 
stawie wzajemności, to znaczy że każ 
de zaspokojonie jakiejś rewindykacj! 
włoskiej winno znaleźć odpowiednik 
w jakiejś koncesji włoskiej na rzecz 
Francji — tak, aby równowaga, usta 
lona w układach z r. 1935, została u 
trzymana i na przyszłość.   

Stan wyjątkowy w Madrycie 
Sąd najwyżsy przystępuje d: dz alania 

MADRYT (Pat). Dowódca garnizo 

nu Espinosa de Los Monteros wydał 
zarządzenie, wprowadzające w stoli- 
cy i prowineji Madrytu stan wyjątko 
wy. Zarząd miejski przeszedł w ręce 
mianowanej jeszcze przed zajęciem 
stolicy rady miejskiej. 

Wojskowe władze sądowe rozpla 
katowały obwieszczenie, polecające 
„wszystkim funkcjonariuszom państ- 

deklaracji o swej działalności w ok 
resie od lipca 1936 r. To samo doty 

j ezy stróżów noenych. 

Ponadto obwieszczenie głosi, że w 
ciągu 10 dni powinni stawić się 

| przed sądem wojskowym dwaj naj- 
„dawniejsi lokatorzy każdego domu, 
| w którym dckonane zostało morder- 
stwo. Wszystkie osoby posiadające 

Prasa paryska poza tym bardzo 
pilnie śledzi echa mowy premiera Da 
ładier w Świecie, podkreślając, że 
prasa włoska nie wypowiada się jesz 
cze zasadniczo, oczekując wyraźnie 
instrukcyj, ale że pierwsze odruchy 
włoskie wyrażają daleko idące nieza 
dowolenie. 

O ile chodzi o reakcje niemieckie, 
to korespondenci berlińscy prasy pa 
ryskiej podkreślają, że mowa prem. 
Daladier ukazała się w prasie niemie 
ckiej tylko w kilku wierszach i to na 
dalszych stronach dzienników. 

Londyn przygotowuje 
sę uo wizyty 
mir. Becka 

LONDYN, (PAT). Wczoraj przed 
południem odbyło się nieoczekiwane 
przez prasę posiedzenie gabinetu bry- 
tyjskiego, które trwało przeszło 2 go- 
dziny. Premier Chamberlain uważał, 
że odkładanie omówienia spraw mię- 
dzynarodowych na dalszy termin jest 
niemożliwe ze względu na konieczność 
powzięcia pewnych  decyzyj przed 
przyjazdem ministra Becka do Lon- 
dynu. 

Po wyczerpującej dyskusji na od- 
bytym posiedzeniu gabinetu, odbyło 

, Się po południu posiedzenie podkomi- 
tetu gabinetu do spraw zagranicznych, 

wowym, zatrudnionym w stolicy, aby : dokumenty, dawniej należące do re | na którym zajmowano się stosunka- 
stawili się w ciągu 15 dni przed Try 
bunałem Wojskowym dla złożenia 

Słowacy 
nie doszli do 
BUDAPESZT, (PAT). Delegacja 

słowacka i węgierska dla ustalenia ; 
granicy słowacko-karpatoruskiej od- 
były o godz. 17 posiedzenie pod prze- 
wodnictwem stałego zastępcy minist- 
ra spraw zagranicznych Voernie. De- | 
legacja słowacka w odpowiedzi na 
Ko Ras: 

we wszystkich ważniejszych przeja- 
wach życia naszego miasta powinni 
decydować tylko ci, którzy tą atmo- 
sferą dostatecznie przesiąkli, dla któ 
rych nie jest ona ani obca, am nie 
zrozumiała. Niemożna od sieb'e od 
dzielić spraw materialnych * ducho 
wych w żadnej dziedzinie, nawet w tak 
zdawałoby się prozaicznej i typowo 
gcspodarczej, jak samorząd miejsk*. 

| Trzeba nie tylko wiedzieć, jaką ko- 
| stkę na ulicy ułożyć, trzeba wiedzieć, 
jak ulicę nazwać, jakie elemen 

glądzie, do;losowanyg do współczes 
|nych wymogów e:letyczny:h. Trzeba 
posiadać pogląd aa dobór repertuaru 
teatralnego i programu „kaziukowe 

ry'i bruki ,to przede wszystkim ш- 
dzie, z którym: trzeba umieć się po 

  

o. obowiązane są wydać je 
władzom. 

i Węgrzy 
porozumienia 

| projekt węgierski z dn. 28 bm. zgło- 
siła pretensję do terytorium węgier- 
skiego, co delegacja węgierska stanow 

, czo odrzuciła, 

Delegacja słowacka zwróci się do 
swego rządu po dalsze instrukcje. 

rczumieć. Mury oddziaływują na lu 

mi angielsko-polskimi. 

KOWNO, (PAT). Związek Ochotników 

Twórców Armii Litewskiej podjął inicjaty- 

wę zorganizowania frontu patriotycznego, 

którego zadaniem ma być skupienie w 

swych szeregach wszystkich uczciwych Lit- 

winów bez różnicy dotychczasowych przeko 

nań politycznych i bez względu na ich prze 

szłość partyjną. Ma być to praca dla przy- 

szłości, przekreślająca wszystkie błędy prze- 
  
Ėas W odezwie front patriotyczny, nawią- 

t zując do walk o niepodległość z lat 1918-19, 

32i a ludzie na mury. Wszystko razem f wskazuje na jedność narodową, która pa- 
uziemiast decyduje o wielkiej indywi 
dualności naszego miasta, którą łat 

nowała wówczas w narodzie litewskim. W 

dniu dzisiejszym w imię zachowania niepod 

ległości trzeba znowu poważnie podać so- 

czyć komuś kto jej nie czuje. Tej in Żbie ręce. Rozdziały i kłótnie między sobą, 
ćywidualności, tej duchowej atmosfe 2 współzawodnictwo grup politycznych o wpły 
ty Wilna nic powinny przykrywać a wy w społeczeństwie — jest rzeczą nazbyt 

ni błoto, ani pył wielkomiejski, ani ryzykowną w tej obecnie poważnej chwili. 

mroczne cienie wązkich ulic. Trzeba - Winniśmy być dzisiaj tak poważnymi, ja- 

| 
E wyczuć riż opisać. iub wytłuma 

i 
i 
anieć wydotyć ją na wierzch i pod 
kreślić tak, jak zostały wydobyte z ku jj 
rzu i podkr«ślone prze: odpowiednie 

|ły podkreślć w jej zewnętrznym wy | oświetlenie piękne rzeźby i architek 
tura wileńskiej bazyliki. 

| Oto uwag., które mi się tak jakoś 

Nie ma nic ostatecznego 
LONDYN (Pat). Premier Chamber 

lain, zapytany przez konserwatystę 
, mimo woli nasunęły zamiast artyku$ Adamsa, czy możliwość wprowadze- 

tri jłu wyborczego w związku ze zbliżają “ та powszechnej 
go* jarmarku Miasto to nic tylko mu | cymi się wyborami do rady miejskiej gi została ostatecznie zaniechana, od- 

w Wilnie. 
Piotr I emiesz. 

służby wojskowej 

spowiedział, iż nie ma nic ostateczne 

go na tym Świecie, 

  

U Pana Prezyden'a 
WARSZAWA (Pat), Pan Prezy: 

dent R. P. przyjął wczoraj Władysła 
wa Witka i Wacława Krzeptowskie- 
go, członków rady naczelnej Stron- 
nictwa Ludowego. 

* 

Pan Prezydent R. P. przyjął na 
audiencji zbiorowej pp. prof. Frunci 
szka Bujaka, prof. Stanisława Grab 
skiego, prof. Stanisława Estrcichtra, 

prof. Stefana Glausera, Zygmunia La 
sockiego, prof. Lehr-Splawiūski/go. 
prof. Stanisława Pigonia i Cyryla Ra 
tajskiego. 

WARSZAWA. (Tel, wł.). Wezoraj- 
sze audiencje na Zamku wywarły du- 
że wrażenie w kołach politycznych. 
Dwaj przedstawiciele Str. Lud, przy* 
jęci na Zamku-złożyli petycję opatrzo- 
ną 1/2 milionem podpisów w sprawie 
emigrantów politycznych. 

8 działaczy politycznych i uczo- 
nych, których rozmowa na Zamku 
trwała około 8 godzin przedstawiło 
swoje poglądy o położeniu wewnętrz- 
nym i międzynarodowym. 

W kołach politycznych zestawiają 
przebieg tych posluchań z oświadcze- 
niem  generaln. komisarza pożyczki 
lotniczej gen. Berbeckiego, który z ra- 
dością oświadczył, iż do k-telu poży- 
czki wejdą przedstawiciele zarządów 
7 stronnictw politycznych. 

Paionia Res ituta 
dia pos. SzkKirpy 

BERLIN (Pat). Były poseł litew- 
ski w Warszawie Szkirpa, obecnie po 
seł litewski w Berlinie udekorowany 
został w dniu wczorajszym wielką 
wstęgą orderu „Polonia Restituta", 
Wręczenia tego odznaczenia dokonał 
ambasador polski w Berlinie p. Jó- 
zef Lipski. Z okazji tej odbyło się 
śniadanie. 

Min. Goebb:ls 
u regenta Weg'er 
BUDAPESZT (Pat). Minister Goe 

bels odwiedził premiera Teleki, nini 
stra spraw zagranicznych (saky 0- 
raz ministra oświaty Honana. Wcezo 
raj został przyjęty na audiencji przez 
regenta Horthy'ego. Z Budapesztu 
Goebbels udał się do Aten. 

Pierwszy lot 
SANFRANCISCO (Pat). Wodnosa 

mołot „California Olipper* wystarto 
wał do pierwszego lotu na Daleki 
Wschód, mając na pokładzie 25 pa   

OŻEDAW KO TTE" EOKA i z ROOT RCT mma - 

Litewski „Front Patriotyczny: 
Studenci w rez .iucji wzywa,ą do rozw qzania stronnictw 

i wycania amnestii dla emigrantów 

sażerów i 11 ludzi załogi. 
TENS 

kimi byliśmy w czasach walk niepodległoś- 

ciowych. Front patriotyczny, mówi dalej 

odezwa, proponuje jedną organizację dla 

całego narodu. Odezwa wita nowy rząd 

i twierdzi, że wszyscy muszą pospieszyć mu 

z pomocą. 

Na hasło, rzucone przez Związek Ochot- 

ników — Twórców Armii Litewskiej, odpo- 

wiedziała jako pierwsza litewska młodzież 

akademicka, zwołując za zgodą premiera 

Czerniusa wiec. Na wiecu tym przemawiał 

prezes Związku Ochotników Twórców 

Armii Litewskiej, płk. Guzas oraz przedsta- 

wiciele studentów litewskich wszystkich kie 

runków politycznych. Płk. Ginzas twierdził, 

że Litwinom nie wolno sądzić, iż Litwa nie 

zdoła odeprzeć napaści i obronić ojczyzny. 

Przemowy i reakcje zebranych wykazały, że 

nowy rząd cieszy się zaufoniem młodzieży 

Htewskiej. Zostało podkreślone hasło two- 

rzenia nowego frontu, który ma przekreślić 

dotychczasową działalność party jno-politycz 

ną i pracować dla przyszłości narodu. Uch- 

walono rezolucję, która domaga się m. in. 

rozwiązania istniejących stronnictw oraz 

amnestii dla wszystkich emigrantów politycz 

nych. Rezolucję .rzesłano gabinetowi minist- 

Po wiecu rów i senatowi uniwersyteckiemu. 

odbył się pochód wszystkich studentów do 

grobu nieznanego żołnierza, na którym złoż   żono wieniec.
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Własna obsługa telefoniczna z Warszawy 
Nm Asai i i a, TNA 

Mosą kolata się różne pomysły 
Z kół miarodajnych informują, że w ciągu ostatnich dni w stosunkach 

polsko-niemieckich nic specjalnego nie zaszło. Krążą różne plotki i pogłoski 
na ten temat. Są one bezpodstawne. Jednak ultimatywne żądania ze strony 
Niemiec pod adresem Polski nie były wysuwane i nie była wywierana żadna 
na nas presja. 

Ponieważ w pewnych kołach niemieckich mogą się kołałać różne po- 
mysły w rodzaju tych, jakimi niedawno zaskakiwano poza zakresera na- 
szych zainteresowań, 
ze strony Polski. 

trzeba więc obecnie zachować pewną czujność 

Proieser un wersytetu warszawskiego 
złożył ofla ę na litewsx«i funcu:z obrany 

W kołach politycznych duże wrażenie wywołał fakt, że do posła litew- 
skiego w Warszawie Szaulisa zgłosił się jeden z profesorów uniwersytetu 
warszawskiego i złożył ofiarę na litewski fundusz obrony narodowej w su- 
mie zł 100. 

Uczony chciał w ten sposób zamanifestować solidarność polsko-litew- 
ską i uznanie za godne stanowisko zajęte przez naród litewski wobec żądań 
niemieckich. 

Obrady konserwatystów 
Wczoraj zakończyły się obrady zarządu Stron. Zachowawczego, Uch- 

wałono rezolucje z uznaniem dla rządu za niezawisłość decyzji w dziedzinie 
polityki zagranicznej od wpływów postronnych. Jednocześnie zarząd Str. 
Zachowawczego wyraża nadzieję że nastąpi ostateczne pojednanie w naro- 
dzie w imię wyższych interesów Polski kosztem obopólnych ustępstw, 

Nie chcą nazywać się Kitlerami 
W n-rze „Izwiestii“, który wczoraj przyszedł do Warszawy zwraca 

uwagę następujące ogłoszenie: „Mojżesz syn Grzegorza Hitler i Fanny córka 

| „KURJER* (4766) 

Tempo subskrypcji pożyczki Iotn czej | 

W ciągu dna wczora szego subs rybowano na 30 mil. zł. 

do GO sniliomów zł. 
Według danych,otrzymanych przez 

PAT, wysokość kwoty, jaką społeczeń 
stwo polskie subskrybowało aa Poży 
czkę Obrony Przeciwlotniczej do 
dnia 30 bm. (godz. 16) przekracza 
znacznie 41 milionów złotych. 

* * * 

Wysokošė kwoty zadeklarowanej 
przez społeczeństwo polskie na požy- 
czkę obrony przeciwlotniczej wynosi 
do godz. 19 dn. 30 bm 4% milionów 
złutych. 

WYTWORNI PANOWIE 

i ELEGANCKIE PANIE 

ubierają się 
wyłącznie w frme 

„TANIOPOL“ 
Wilno, Wieika 15. 

Specialność: 

kostiumy damskie, płaszcze wio- 
senne oraz odzież męska. 

Własna pracownia na miejscu. 
Dogodne warunki spłat. 

   
   

   
   
   

   

Obrony Przeciwlotniczej, przekroczy 

ła do godz. 22 dnia 30 bm. 63 milio- 

nów złotych. 

niczej, gen. broni Berbecki przyjął w 

środę przedstawicieli prasy, 

się z nimi uwagami. M. in. mówił: 

niezmiernie 
Oto do komitetu pożyczki zaprosiliś- 

my zarządy 7 największych polskich 

stronnictw politycznych. Wszyscy wy 

razili zgodę na należenie do komitetu 

i na podpisanie odezwy, zawiadamia- 
jącej o rozpisaniu pożyczki. Tym, któ 

rzy mieli zastrzeżenia, czy w odezwie 
nie będą poruszone momenty politycz 

ne, odpowiedziałem, że jestem spełnia 

jącym rozkaz żołnierzem, nie polity- 

kiem, tak, jak pożyczka rozpisana jest 
na cele państwa, a nie dla robienia 
polityki. 

współpracę z komitetem pożyczki. 

w dałszym ciągu bez przerwy otrzymuje de- 

Edwarda Śmigłego Rydza ofiary złożone na 
Fundusz Obrony Narodowej, oraz deklaracje 

o sumach subskrybowanych na rzecz po- 

życzki obrony przeciwlotniczej, 

Suma zadeklarowana na Pożyczkę 

Komisarz generalny pożyczki lot- * * * 

dzieląc 
wie subskrypcji pożyczki i bonów Ry 

przeciwlotniczej. 

Jak się dowiadujemy, obwieszczenie m. 

im. ustala, że subskrypcję przyjmować bę- 
dą kasy urzędów skarbowych, Bank Połski, 

BGK, PKO, Państwowy Bank Rolny i ich 

oddziały, banki prywatne, zrzeszone w syn- 

dykacie związku banków w Polsce, komu- 

nalme kasy oszezędności, zrzeszone w zwią- 

zku KKO w Warszawie, Lwowie, Katowi- 

cach i Poznaniu, następnie przyjmują sub- 

skrypcję Centralna Kasa Spółek Rolniczych 

i inne upoważnione 'mstytucje. 
* о* * 

— Muszę się z panami podzielić 

radosną _ wiadomością. 

Dziennikarze na FON 
i obronę przeciwlotniczą 
Uchwała Wydziału Wyiconawczego Zwią- 

zku Dziennikarzy RP z dnia 30 marca 1939 
r. dała wyraz gotowości do czynnej pracy 

nad wzmocnieniem sił zbrojnych państwa. 

To moje zapewnienie wystarczyło 
zarządy stronnictw zgodziły się na 

“ei 
Marszatek Polski Edward Šmigly Rydz 

Ww najbliższych dniach opublikowane | 
tostarie obwieszczenie min. skarbu w spra- 

        

Mojżesza Hitler urodzeni w Kamieńcu Podolskim oraz Zofia (Chana-Leja) 
obecnie wszyscy zamieszkali 

pesze od organizacji, stowarzyszeń, związ- 

ków i zrzeszeń oraz poszczególnych osób 

z całego kraju z wyrazami czci i hołdu oraz 

Wydział Wykonawczy Związku Dzienni 

karzy RP po odbyciu w dniu 27 bm. kon- i 

meldunkami i zapewnieniami gotowości zło. | ferencji prezesów syndykatów postanowił: ы 
ženia žycia i mienia w obroniej ojezyzny 1) zobowiązać członków związku do 

córka Rachmiela Hitler, ur. w Melitopolu 
w Moskwie zmieniają nazwiska na Zubkow. 

— ORAORESŚNNCKKE GABZCPORZ TRY 

  

   

  

   

                

   

            

Moc 4 
antyseptyczna VADEMECUM 
niszczy w zarodku mikroby cho* 
robotwórcze w jamie ustnej. 
VADEMECUM jest zatym naj- 
odpowiedniejszym środkiem 
dla racjonalnej higieny gardła, 
jamy ustnej i błon śluzowych. 
zięki swym wyjątkowym właś- 

ciwościom stosuje się ze świet- 
nym rezultatem nie tylko jako 

r anka do zębów i gardła, 
lecz również przy: poceniu się, 
niemiłej woni, ukqszeniu owa: 
dów, oparzeniach. W słabym roz 
tworzeV A DEMECUM|jest nieoce- 
nione, jako środek orzeźwiający. 

© 

w małaj butalaa 

— prawia antaka... 

„Społeczeństwo wileńszie zawsze jest gotowe ponieść jak największą 
ofiarę dla dobra Państwa i nienaruszalności jego granic" 

Ź obrad wileńskiej Rady Miejskiej 
Historyczne 

na terenie międzynarodowym znalazły 
odzwierciedlenie na wczorajszym ple- 
narnym posiedzeniu wileńskiej Rady 
Miejskiej, 

Było to 5” posiedzenie w obecnej 
kadencji i 3138 od chwili odzyskania 

Niepodległości. 
Zaraz po otwarciu obrad powzięta 

została jednomyślna uchwała o wy- 
słaniu depeszy do Naczelnego Wodza 
Marszałka Śmigłego Rydza o treści 
następującej: 

„W obliczu groźnych wydarzeń 
historycznych, w których naród pol- 
ski może być wezwany do spełnienia 
swej misji d':ejowej — Rada Miejska 
w Wilnie — pomna bohaterskich tra- 
dycyj miłego miasta Józefa Piłsud- 
skiego — śle Ci, Panie Marszałku wy- 
razy czci i hołdu i zapewnia, że całe 
społeczeństwo wileńskie zawsze jest 
gotowe ponieść jak największą ofiarę 
dla dobra Państwa i nienaruszalności 
jego granic", 

Depeszy tej wysłuchali radni sto- 

jąc, po czym uchwalili ją przez akla- 
mację. 

Następnie uchwalony został jedno- 
głośnie wniosek nagły Koła Narodo- 
wego radnych miasta Wilna: 

„Z uwagi na stan niepokoju w Eu- 
ropie środkowej, wywołany przez 

   
  

wypadki polityczne | gwałtowne zmiany granic państw, są- 
siadujących z Polską, w momencie 
ogólnego zespolenia sił narodów pod 
hasłami obrony interesów Państwa 
i jego stanowis.:a w świecie, Rada 
Miejska w Wilnie oświadcza goto- 
wość łącznie z całym narodem pol- 
skim podjęcia walki 0 niezależność 
Państwa, nienaruszalność jego granic, 
niezawisłość gospodarki i honor na- 
rodu, 

Z kolei Rada Miejska spełniając 
swój obywatelski obowiązek uchwala 
wyasygnować 

NA FON 50.000 ZŁ. 
Wniosek odczytuje prezydent mia- 

sta. Rada Miejska wita go frenetycz- 
nymi oklaskami i uchwala przez ak- 

| lamację. Brzmi on jak następuje: 
Przeżywamy obecnie chwile, w 

których patriotyzm obywateli, mąd- 
rość polityków, a przede wszystkim 
wałeczność i dobre uzbrojenie dosta- 
tecznej liczby żołnierzy decydują o lo- 
sie państw. 

W obronie niepodległości Polski 
stoi Jej silna armia, którą przed laty 
prowadził do zwycięstwa Józej Pił- 
sudski, a którą dowodzi teraz Jego 
wierny i wsławiony w vojach żołnierz 
— Marszałek Śmigły Rydz. 

Obok armii czuwa cały naród pol- 
ski, który jest zjednoczony wspólną | wolne wnioski,   

że najlepiej i najtaniej kupisz maszynę do 
szycia, haftu, endlowania, mereżkowania itd. 
tyiko w firmie „Dom Handlowy KRISCHER*, 
Kraków, Zwierzyniecka 6. Wydz, 18. Zażądaj 
natychmiast obszernego katalogu i cenników 

bezpłalniel 

  

GRUZLICA 
PŁUC 

jest nieubłagana i corocznie, nie robiąc róż- 

nicy dla płci, wieku i stanu pociąga bardzo 
wiele ofiar. Przy zwalczaniu chorób płuc- 
nych, bronchitu, grypy, uporczywego mę- 
czącego kaszlu i t. p. stosują p. p. Lekarze 

э„Вайзат Trikolan — Age“ 
który ułatwiając wydzielanie się plwociny, 
usuwa kaszel, wzmacnia organizm i saimo- 

  

  
  

poczucie chorego. Sprzedają apteki. 

wolą obrony niepodległości i daje licz- 
ne dowody, że w tej sprawie gotów 
jest ponieść najcięższe trudy i najwięk 
sze ofiary, 

Biorąc pod uwagę osobliwość chwi- 
li, dla zadokumentowania gotowości 
Wilna do jak największych ofiar na 
cele obronności Państwa — stawiam 
wniosek, aby Rada Miejska Wilna, 
zgodnie z tradycjami patriotycznymi 
naszego miasta, raczyła uchwalić wy- 
płacenie na Fundusz Obrony Narodo- 
wej — z miejskich sum budżetowych 
— 50.000 zł. 

Porządek dzienny nie wywołał 
żywszego zainteresowania. Na uwagę 
zasługują: uchwalenie w nadchodzą- 
cym roku budżetowym poboru 
PODATKU INWESTYCYJNEGO 

NA BUDOWĘ SZKÓŁ 
przyjęcie do wiadomości uwag Urzę- 
du Wojewódzkiego do nowego budże- 
tu miasta, o czym piszemy na innym 
miejscu, oraz uchwała o przejęciu 

NA WŁASNOŚĆ MIASTA 
Domu Dziecka im. Marszałka Piłsud- 
skiego na Antokolu. 

Dom ten zostanie oddany miastu 
przez Związek Międzykomunalny po 
en: Związkowi należnego od- 

kodowania. 
Żywsze zainteresowanie wywołały   (es). 

na rozkaz Naczelnego Wedza. 

przerwy 

ukonstytuował się komitet wyborczy 
pod powyższą nazwą. 
spadkobiercą tradycji kończącego Ка- 
dencję Bloku Odrodzenia Gospodar-- 
czego m. Wilna. 

inicjatywy OZN, chociaż w jego skład 
weszli nie tylko członkowie OZN. 

wyborów p. wiceprezydent Nagurski. 
Na czele obranego na zebraniu prezy- 
dium komitetu stanął dyr Głazek. 

cze nie jest kompletna podamy póź- 
niej tj., gdy zostanie ostatecznie skom- | 
pletowana, 

  

bezinteresownego udziału w propagandzie 

Wraz z tymi meldunkami płyną bez | za pożyczką obrony przeciwlotniczej, 

na ręce Pana Marszałka Polski 2) wzywa zorganizowanych dziennikarzy 

do subskrypcji pożyczki w jak najwięk- 
szych roziniarach, ustalonych przez zespoły 

redakcyjne i zatwierdzonych przez zarządy 

syndykatów, 

3) zaleca wszystkim syndykatom zakoń- 

Ch ześcijański Blok 
rozwoju gospodarczego 

m. Wiina 
Wczoraj w lokalu ZOR w Wilnie rb. i przekazać natychmiast zebrane sumy 

do kasy centralnej związku, 

4) subskrybuje z funduszów związku 

sumę zł 10.000 na pożyczkę obrony Prze: 

ciwiotniczej. 

Chce on być 

$. ® 

Zarząd. AŻ „Polskiego Związku Wy- 
| dawców Dzienników i Czasopism w dn. 30 
marca 1939 r. uchwlił: 

1) subskrybować z funduszów związku 
pożyczkę lotniczą w kwocie 15.000 zł, 

2) wezwać zarządy wszystkich wydaw- 

Zebranie komitejutw, odbyło się z 

Zebranie zagaił i referował sprawę 

niły w najszerszej mierze na łamach swych 
dzienników i czasopism akcję publicystycz- 
ną, informacyjną i propagandową na rzecz 

Ai lotniczej, 

Pełną listę prezydium, która jesz-   
  

Wileński Prywatny Bank Hand owy S.A. | 
ou Oddzialy w Warszawie, Lidzie i Suwałkach 

przyjmuje wpłaty na subskrypcję 

B pot L „a ŻE Obrony Przeciwlotnicej 
  

  

z a 
KORRUNWIEKAT. 

Pragnąc ułatwić rozleglej swej klijenteli i najszerszym warstwom 
ludności spełnienie obowiązku obywatelskiego 

Komunalna Kasa Oszczędności m, Wilna 
ul. Adama Mickiewicza 11 

zawiadamia o rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń na subskrybcję 

Pożyczki Obrony Przeciwlotniczej 
Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się w lokalu Kasy od godz. 8- 

do godz. 1930 bez przerwy. + ° z 

     
   

     

Jeśli szukasz o 
Gdy chcesz zmienić mieszkanie 
A WENA R 

Gdy__potrzebna_ ci kucharka 

dy masz coś dó_ sprzedania 

bisz coš wartošciow 

Gdy otwierasz nową firmą lub filią 

DAJ OGŁOSZENIE 
DO NASZEGO WYDAWNICTWA 
a osięgniesz natychmiast pożądany skutek   

czyć zbiórkę na FON do dn, 15 kwietnia 

nictw, zrzeszonych w związku, aby uwzględ . 

         



„miec są psychopatami. Przeszłość ich 

Świat pod bronią 

  

„KURJER“ (4768) 

Strategia szaleūstwa 
Genevičve Tabouis, jedna z naj 

bardziej utalentowanych dziennikarek 

francuskich, mistrzyni politycznego , 
felietonu i encyklopedia politycznej 

plotki, w swojej pasjonującej książ , 

ce p. t. „Szantaż czy wojna” (po an- | 

gielsku) tak opisuje pierwszą .decydu 

jącą naradę u Hitlera w sprawie za- 

jęcia Nadrenii (zamierzchłe czasy!): 

„Kanclerz obalił wątpliwości woj 

skowych, którzy sądzili że Francja 

natychmiast poweźmie kroki odweto 

we w razie okupacji Nadrenii. — 

„Bardzo mi przykro kochani pano- 

wie, ale wasze informacje są bezpod 

stawne. Mylicie się bardzo, jeżeli 

przypuszczacię, że Francja się ruszy ! 

Nie warto nawet rozdawač amunicji : 

naszym oddziałom. Cała historia przej ' 

dzie bez jednego wystrzału. A gdy 

gen. Fritsch obstawał nadal pczy 

swoim zdaniu, że jednak Francja się 

ruszy, Hitler zawołał: — „Jeżeli Fran 

cja podejmie kroki zaczepne w mo 

mencie naszego wkroczenia do Nad 

renii, to ja popełnię samobójstwo, a 

pan wyda rozkaz wycofania się!*. 

Trudno sądzić czy istotnie tak by 

to w rzeczywistości. W każdym ra- 
zie obrazek ten jest charakterystycz- | 

ny dla mentalności niemieckich wo- 

dzów. Zdecydowanie na wszelką 0s- 

tateczność, rzucanie na szalę nawet 

własnego życia i wreszcie bezgranicz 

na wiara w anielską łagodność i po- 

tulność ofiar, które ma się brać za 

gardło — to są bodaj główne czynni 

ki powodzenia tego olbrzymiego po- 

litycznego szantażu, jaki hitlerowskie 

Niemcy z powodzeniem uprawiają 

od roku 1936. Ujmując sprawę z psy 

chologicznego punktu widzenia, przy 

puszczalnie nie trudno byłoby  do- 

wieść, że współcześni wodzowie Nie- 

zresztą możliwość tę raczejby tylko 

potwierdziła. Są to przeważnie żołnie 

rze z wojny Światowej — i to bynaj 

mniej nie sztabowcy, Sam Hitler jest 

przecież szeregowcem jednego z kor- 

pusów ochotniczych, sławnego z bez 

skutecznych a brawurowych i krwa 

wych walk we Flandrii. Niewątpliwie 

mieli oni ezas na zszarpanie nerwów 

i utratę poczucia wartości życia i spo 

koju. To też poczyniania ich w życiu 

politycznym noszą wszelkie cechy 

zdeterminowania i krańcowości. 

Ostatnie posunięcia Niemiec, któ 

re już trudno nazwać sukcesami — 

to poprostu jakaś niesamowita żarło 

czność terytorialna — nasuwają pra 

wie wszystkim pytania kiedy i jak 

to wszystko może się skończyć?   Niewątpliwie wzrost potęgi nie 

  

mieckiej automatycznie mobilizuje 

przeciwko Rzeszy opinię światową. 

Trudno przypuszczać, aby niemiec- 

cy mężowie stanu nie zdawali sobie 

z tego sprawy. Niewątpliwie wchła- 

nianie obcych narodowości osłabia 

spoistość narodową państwa. Nie po 

dobna przypuszczać, aby Goebelsy. 

montujące nową psychikę niemiecką, 

tego nie rozumieli. Wreszcie wątpli 

we, czy zysk gospodarczy z Czech, 

Słowacji i Kłajpedy zrównoważą ka- 

tastrofalną sytuację eksportu, w ja- 

kiej on się znalazł po ostatnich zarzą 

dzeniach Ameryki. Również nie ule 

ga wątpliwości, że nie jeden Schacht 

musiał już sobie tę sprawę dobrze i 

wielokrotnie przekalkulować. 

A jednak szał zaborczości nie us- 

tał, Owszem możliwość już nawet 

zbrojnej agresjj z każdym dniem 

wzrasta. Niewiadmoo tylko gdzie się 

zacznie. Mimowoli przychodzi na 

myśl pytanie: do czego oni dążą? Ja 

kie złudzenia na przyszłość podsycają 

ich szaleńczą aktywność ? 

Rodzą się więc hipotezy. Niemcy 

są głodni — są więc dla chleba zde 

cydowani na wszystko... Dla wewnę 

trznej propagandy potrzebue :ą suk 

cesy... Niemcy realizują romantyczny 

plan panowania nad całą Europą.. 

Hitler jest poważnie i nieuleczalnie 
chory, więc śpieszy się załatwić naj 

poważniejsze problemy trzeciej Rze 

szy i umocnić jej potęgę... 

Każda z tych hipotez ma pewien 

stopień prawdopodobieństwa. Rzecą 

jasna, że prawda leży... w stalowych 

szafach Reichskanzlerei. Polityką jed 

nak rządzą w rzeczywistości bardzo 

ścisłe obrachunki. Wszelka mistyka 

1 wzniosły frazes są konieczną przy 

prawą do rzeczy już zdecydowanych. 

To też i w postępowaniu Niemiec jed 

no — to mowjjefieklaracje, wyznania 
wiary i cały garnitur podniosłych ka 

zań na temat misji narodu, podepta 

nych praw, etyki międzynarodowej 

itp., drugie — to sucha kalkulacja sił 

1 możliwości dla wykonania tego, co 

rzekomo ma stworzyć narodowy za 

pał 

Jeżeli więc już doszukiwać się ja 

kichś rozsądnych powodów niesłycha 

nej agresywności Niemiec w ostat- 

nich tygodniach, to należy raczej szu 

kać ich w dziedzinie wojskowej. 

Od 1936 r. do września 1938 czas 

pracował na korzyść Niemiec. Każdy 

dzień to było o jedną (albo i więcej) 

armatę więcej, każdy tydzień — to 

nowa dywizja pancerna, każdy mie- 

viąc — to zwiększenie kadry ofice- 

rów wyszkołonych, podoficerów, któ 

Rozmowa z dyr. Polskiego 
'Radia w Wilnie 

p. Romamezm Pikielesrn 
Na krzyżówce stanie nowy gmach stócji nadawczej. Roz- | 
głośnia wileńsza będzie mała własny lokal. Aparat krót- 

kofalowy. wystawa listów 

  
Programowi Polskiego Radia pra-   4a stale poświęca dużo miejsca. Oma- 

  

  dzieci. Ekspansja na wieś 

wiane są poszczególne audycje, pisze 
się wiele o zamierzeniach, niemal co- 
dziennie idą w gazetach oficjalne ko- 
munikiaty, informujące o tym, co ma 
być realizowane w najbliższej przy- 
szłości. Może więc tym razem zrobi- 
my wyjątek. Chcę mianowicie zapy- 
tać o projektowanych przez Polskie 
Radio: inowacjach technicznych. Ży- 
jemy przecież w t. zw. epoce techniki, | 
a radio jest tej techniki pionierem i į 
prekursorem... Wiłno obiegają rewe- 
lacyjne pogłoski jakoby Polskie Ra. 
dio miało tu budować nową stację 
nadawczą. 

— Te pogłoski odpowiadają pra- 
wdzie i są o tyle spóźnione, że nie 
„mamy budować* ale już przystąpi. | 
liśmy do budowy nowego nace >| 
stacji nadawczej. Stanie on na Krzy. 
żówce. Jest to najwyższe wzniesienie 

rych tak brakuje w niemieckiej ar 

mii, wreszcie wyszkolonych szeregow 

ców. Lecz od września ub. roku :em 

po się wyrównało, Teraz czas pracu 

je na korzyść wyklętych demokracyj. 

każdy dzień — to nowa bateria an. 

gielskich dział, każdy tydzień — to 

nowy dywizjon lotniczy... Odkąd An 

glia zaczęła zbrojenia na serio, a in- 

ni również, Niemcy coraz mniej ma 

ją do wygrania. 

Niemcy wojny długotrwałej wyt 

rzymać nie mogą. Zawsze niemiecki 
sztab generalny hołdował zasadzie 

szybkich, rozstrzygających uderzeń 

Niemcy wojnę mogą wygrać tylko w 

pierwszych miesiącach, jeżeli nie ty 

godniach wojny. Potem już będzie 

tylko powolne konanie. A szanse na 

wet takiej wygranej z każdym dniem 

się zmniejszają, bo inni przecież też 
nie śpią. Jeżeli więc kiedy się decydc 

wać na to właśne uderzenie — nagłe 

i rozstrzygające, to właśnie teraz, kie 

dy przeciwnicy jeszcze nie są zupeł- 

nie gotowi i gdy można jeszcze ich 

zaszachować błyskawicznym  sukce 

sem. 

W tym punkcie zdaje się zbiegać 

uwanturniczość Hitlera z kalkulacją 

generałów. Podobne uzasadnienie ag 

resji niemieckiej wydaje się jedyne 

bowiem wszystkie inne, a więc gos 

podarcze, prestiżowe itd. po bliższym 

zastanowieniu nie wytrzymują kryty 

ki. Każdy inny problem — zarówno 

wewnętrzny jak i zewnętrzny — mo 

żna załatwić bez uciekania się do 

wojny. Zastraszone we wrześniu pań 

stwa demokratyczne szczególnie by 

ły ostatnio skłonne do wszelkich roz- 

mów, pertraktacyj, a nawet us 

tępstw. 

Tylko konieczność realizacji takie 

go lub inego planu sztabu generalne 

go może nakazać wojnę, jako jedyny, 

wyłączny środek działania. 

L. Kor. 
SERY TZRZ TB 
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Nožycami przez prasę 
  

„ŚWIAT PRACY NIE DA SIĘ NIKO- 
MU WYPRZEDZIĆ"! 

Podajemy w dalszym ciągu głosy 
prasy polskiej w sprawie pożyczki 
na obronę przeciwlotniczą. Niezwykle 
gorący apel zamieszcza „Robotnik: 

Chwila jest ważna, jedna z najwaź 

niejszych. I jak zwykle w chwilach decy- 

dujących, sukces wielkiego zamierzenia 

zależy od najszerszych mas ludowych. 

Nie wątpimy, że Polska na swym ludzie 

nie zawiedzie się, jak nie zawiodła się 

nigdy. 

Do niczyich sumień nie apelujemy, 

bo wiemy, że sumienie najszerszych mas 

nie spało w naszym kraju, ani chwili. 

Wiemy też, że świat pracy — jak zwy- 

kle — nie da się nikomu wyprzedzić w 

ofiarności dla Ojczyzny. 

„NARESZCIE“! 

Prof. Stroūski pisze w „Kurjerze 
Warszawskim“*; 

Dawno nie przyjęto w całym kraju 

żadnego zarządzenia z takim zadowole- 

niem, taką ulgą, taką nawet radością, 

jak rozpisanie wielkiej pożyczki lotniczej 

wewnętrznej. A przecież to jest odwoła 

nie się do dalszych świadczeń pienięż- 

nych społeczeństwa. Zwykle, wobee ta- 

kich przedsięwzięć, istnieje skłonność do 

przygan | utyskiwań, jeśli nie na całość 

to na szczegóły, jeśli nie na zasadę, to 

na wykonanie, jeśli nie na rzecz samą, 

to na chwilę wybraną. Dzisiaj ani śla- 

du tego wszystkiego, przeciwnie, goto- 

wość skwapliwa ,ba nawet odrazu chęć 

prześcignięcia oczekiwań. 

Gdy niejednokrotnie słyszało się: zno 

wu!, teraz słyszy się tylko: nareszcie! 

BENITO TTT TROSAI STAI 

    

    

losuje się przeczyszczające 

pigułki ALDOZA znak och- 

ronny. „GÓRAL. Działają 

łagodnie, niejednokrotnie 

zapobiegają tworzeniu sią 

hemoroidów. Działają Przy 

obstrukcji, nat rnej oty* 

łości i złej przemianie ma* 

teril. Nie wymagają specjal 

nej diety. Próbne pudelko 

a 5 sztuk w conie 0.15 

     

  

       
      
     

       

        

  

Znak ochronny „GÓRAL* 

  

Nowy szef rządu litewskiego 
podkreśla gotowość bezwzględnej obrony 

mepodległośc: kraju 
RYGA (Pat). Dziennik „Siegodnia* na zasadach neutralności. Przyłącze 

zamieszcza wywiad swego korespon | nie Kłajpedy do Rzeszy zmusza Lit 
ueata kow eńskiego 4 noyym premie 
rem litewskim gen. Czeraiuscm 

Premier oświadczył, że gabinet je 
go ra charakter koalicyjny w duchu | 
zjednoc.(iia narodowego w najszer 
szyi tego słowa znaczeniu. 

Mówiąc o połityce zagranicznej 
premier podkreślił, że Litw. chce u 
trzymyweć najlepsze stosunki ze 
wszystkimi sąsiadami, op.erając się 

  

    

  

Karolinek. Fundamenty nowej stacji 
już są założone. Do Wilna partiami 

nadchodzą rozmaite urządzenia tech 

niczne. Robota ruszy całą parą gdzieś 

w połowie bieżącego lata. 

— W jakim stopniu nowa stacja 
nadawcza zmieni dotychczasowy stan 
rzeczy? 

— Przedewszystkim zmiana miej- 

sca. Zamiast Lipówki będzie teraz 

Krzyżówka. Wiąże się z tym bardzo 

ważma, bardzo istotna sprawa. Do- 

tychczas radiostacja wileńska pro- 

mieniowała w eterze we wszystkich 

kierunkach. Obecnie promieniowanie 

będzie bardziej „skupione i to z wy 

raźną przewagą jednego kierunku. 

Kierunek ten pójdzie na północną 
część Polski. Pomimo tego, że ilość 
kilowatów pozostanie ta sama, po 
większymy swój zasięg, terenowo 
sięgniemy dalej. 

— Niewątpliwie nowa stacja na- 

dawcza „podciągnie wzwyż* Wilno 

Panowie choć i po cichu, ale sporo 

robią. Może „w tajemnicy są szy- 

kowane podobnie frapujące projek 
ty? Kiedyś przebąkiwano o tym, że 

radio „rozgląda się** za placem pod.. 

własny budynek rozgłośni. Czyżby i 

wzniesienie własnego budynku roz 

głośni było przewidziane? 

— W istocie szukamy odpowied- 

  

   

wę do opracowania pewnych zmian 
| programu gospodarczego i to będzie 
Jednym z pierwszych zadań rządu. 

Położenie międzynarodowe gen 
Czernius ocenia z optymizmem, pod 
kreślając jednak, że gdyby zaszły ta 
kie okoliczności, iż Litwa padłaby o 
fiarą jakiejś agresji, to bronić ona 
będzie do ostatniej kropli krwi swej 
niepodległości. 

   

| niego placu. Toczą się „pertraktacje” 

na ten temat. Budowa jednak włas- 

nego gmachu rozgłośni — to muzyka 

przyszłości. Może nawet przyszłości 

nie bardzo odległej w każdym razie 

wprowadzenie projektu w życie po 

trwa conajmniej dwa lata. Nie czy- 

nimy z tego żadnej tajemnicy... 

— (zy obok tych ogromnych in- 

westycyj nie przewiduje się mniej 
szych? 

— Mamy zamiar, — skoro tyłko 

znajdą się odpowiednie fundusze — 

nabyć dla celów rozgłośni krótkofa- 

lowy aparat. To taka mała ruchoma 

stacja nadawcza do transmisyj z 

miasta. Zwykle przy przeprowadza 
niu transmisji, dajmy na to, z ja 
kiejś uroczystości, czy z wiecu — 

trzeba przeciągać i zakładać kabie 

Jest to kłopotliwe i bywa czasem 

przyczyną rozmaitych  „niedociąg 

nięć* audycji. Krótkofalowy aparat 

wiele ułatwi. I kabli nie będzie po- 

trzeba przeciągać i reporter radiowy, 

przeprowadzający transmisję, będzie 

miał znacznie większą swobodę ru- 

chów. Słowem, cieszący się powodze 

niem gatunek audycji „transmisje z 

życia” zyska na ekspresji. 
— Zahaczyliśmy jednak o prog- 

ram. Ciekawe jaki rodzaj audycyj     

WZRUSZAJĄCY OBRAZEK 
Z GDYNI. 

„Kurjer Bałtycki* gonosi, iż: 
„do redakcji „Kurjsra Bałtyckiego" 

zgłosił się wczoraj bosman marynarki 

wojennej Romuald Ławrynowicz i zło- 

żył na Fundusz Obrony Narodowej sta: 

ry złoty zegarek... pamiątkę po matce. 

Ten delikatny zegarek kobiecy z dra 

bnym rysunkiem na złotej kopercie — 

zegarek - pamiątka, zegarek po Matce, 

niechże będzie widomym znakiem tego, 

że nadeszła chwila do ofiary większej, 

głębszej, cięższej, niż dotychczasowe spo 

kojne opodatkowanie się na cel bliski u- 

ezuciowo, ale jakże odległy, zdawałoby 

się, w rzeczywistości dnia wczorajszego. 

Jeszcze bardziej wzruszającą о- 
fiarę notuje Śląsk. Jakiś kuzrobotty 

*|wysłał przekazem 5 zł. . 
Na przekazie było napisane: 
— „Ostatnie pięć złotych”! 

ZGODA NARODOWA JAKO ODPO- 
WIEDŹ NA ZAGROŻENIE! 

„Polonia* zastanawia się nad 
środkami  zaradczymi  powziętym: 
przez narody zagrożone. 

Warto — bez złudzeń i pomyłek — 

przyglądnąć się polityce wewnętrznej 

państw zagrożonych. 

Jakaż była pierwsza wieść z Rumu- 

nii? Oto ta, że powstaje święta zgoda 

narodowa, union sacre, jak we Francji 

w roku 1914. Uznano za stosowne pod- 

kreślić, że przywódcy wszystkich stron- 

nicetw byli pytani o zdanie i solidaryzują 

się z polityką rządu. Zawiodły zupelnie 

dotychczasowe formy „zjednoczenia aa- 

rodowego”. 

W Jugosławii rząd Gwetkowicza wy- 

ciąga rękę do Chorwatów. Nie wiemy, 

ezy się nie spóźni, czy nie działa zbyt 

powoli Ale jest na dobrej drodze. Już о- 

głoszono szeroką amnestię, dla politycz 

nych przestępców. 

W Kownie zmieniono rząd. Szkoda, 

że nie wcześniej. Bądź co bądź — zro- 

biono dobrze. Powołano chrześcijańskich 

demokratów 1 ludowców. 

'Tak jest wszędzie i tak bywało zaw 

sze. W chwilach trudnych trzeba się op- 

rzeć o cały naród. 

JESTEŚMY PRZYGOTOWANI! 
„W. Dz. Narodowy* omawia w 

artykule wstępnym znany czytelni 
kom artykuł urzędówki niemieckiej. 

Opinia polska uznała wystąpienie 

„Deutsche Diplomatische Politische Korea 

pondenz“ za zapowiedź zmiany w sto- 

sunkach polsko - niemieckich. Zmiana 

ta byłaby upozorowana rzekomymi prze 

śladowaniami Niemców w Polsce, podoh 

nie jak to miało miejsce w innych kra- 

jach. Nie zaskoczyło to nas i nie zdzi- 

wiło zbytnio. Ze zmianą tą liczyliśmy się 

oddawna | jesteśmy przygotowani na jej 
nadejście. Niemcy niebawem przekonają 

się, że taktyka sudecka nie wszędzie mo 

że być z tym samym powodzeniem sto- 

sowana. 

Trzeba w tym miejscu dodać o 
konieczności tłumienia sudetyzmu w 
zarodku. Żadnych najmniejszych sła 
bostek. Pożar najłatwiej tłumić do- 
póki jest mały. L 
USA NET YICTNNE STI TIT TTT 

Subskrybuj Pożyczkę 
Lotniczą 
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ma największe wzięcie u słuchaczy. 

na jakie audycje radiosłuchacze naj 
żywiej reagują? 

— Upodobaniła są rozmaite, zależ 

ne przeważnie od środowiska. Nie 

sposób tu o określoną regułę. Cha. 

rakterystyczne, że bardzo szybko 
żywo reagują dzieci. Ciocia Hala — 

która prowadzi w naszej rozgłośni 

dział audycyj dla dzieci — jest Гог- 

malnie zasypywana korespondencją 

od najmłodszych słuchaczy. Listy 

dzieci są tak wzruszające, tak barw- 

ne, że zamierzam na jesieni zrobić 

ich wystawę. I co ciekawsze. gros li 

stów od dzieci pochodzi z terenu 

wsi. 

— A jak jest w ogóle z audycja- 
mi dla wsi? 

Nie chcę na tym miejscu wdawać 

się w szczegóły. Ogólnie powiem, że 

jesteśmy nastawieni na wieś i mamy 

na odcinku wsi szerokie pole do dzia 

łania. Na okres wiosny i lata radio 

da dla rolnika takie audycje, które — 

ośmielę się to powiedzieć — pomogą 

mu w jego gorączkowej pracy. Nie 

służymy przecie tylko dla rozrywki... 

P. S. Ze słów dyr. Pikiela wynika, 

że radio wileńskie coraz skuteczniej 

rozprzestrzenia się w eterze. 

Anatol Mikułko



4 „KURJER* (4766) 

Śiły militarne Francji, Anglii I USA 
Opinia generała Dufieux 

(Wywiad Polskiej Agencji Pubiicystyczne ) 
Generał Dufieux jest jednym z naj 

lepszych fachowców wojskowych. Nic 

dawno przeszedł do rezerwy po dłu 

giej karierze, Był on m. in. kolejno do 

wódcą 10 brygady, 38 dywizji, 7 kor 

pusu, inspektorem generalnym piecho- 

ty, dyrektorem Wyższej Szkoły Wojen 

nej, gubernatorem wojskowym Fezu 

podczas walk z Abd-el-Krimem, wre 

szcie członkiem Najwyższej Rady Wo 

jennej. 

Udałem się do apartamentu, jaki 
generai Dufieux zajmuje w pobliżu 
Ecole Militaire. 

— Panie generale — zacząłem — 
czy zechce pan powiedzieć polskim 
czytelnikom, jaki jest obecny stan- 
ding armii francuskiej? 

— Z całą stanowczością mogę 
panu oświadczyć, że pod względem 
morale fizycznej i psychicznej armia 
trancuska nigdy jeszcze nie była tak 
silna. Proszę mi wierzyć, że to nie 
są frazesy, obliczone na propagandę 
zagraniczną. Przez 7 lat byłem inspe 
ktorem generalnym piechoty, na kil 
ku odcinkach byłem także inspekta 
rem wszystkich fónmacyj, to też mó 
wię to, co stwierdziłem osobiście. W 
rezerwie jestem dopiero od kilku mie 
sięcy. Mieliśmy duże trudności z na- 
szym lotnictwem, ostatnio poczynia 
no jednak duże wysiłki dla naprawie 
nia dawnych błędów. Dochodzimy 
do normy 100 aparatów mi ssięrznie 

poza tym kupujemy świetne aparaty 
w Stanach Zjednoczonych. Od pięciu 
miesięcy czynimy także wysiłki w 
kierunku przygotowana .udzi. Wy- 

puszczamy zastępy  pierwszorzędnie 
wykwalifikowanych piłolów, mecha- 
ników i obserwatorów, którzy obsa- 

dzą nowe aparaty. Gdy mowa o tlo 
cie mogę stwierdzić że tuważ na: 
szych pancemików przewyższa łącz 
ny tonaż Niemiec i ltalii. W roku 
1940 siły tamtych przewyższą nasze, 

wobec czego liczymy na pomoc An 
glii, która rozpoczęła 
wysiłek w tej dziedzinie. W: ciągu 

trzech lat flota brytyjska posiędzie 
20 zupełnie nowych pancerników. 
Okręty nie wystarczą jednak aai sa 
moloty, to też musieliśmy stworzyć 
cały szereg baz morskich i !otnie 

A jak wygląda, panie generale, 
obrona granic Francji? 

— Jesteśmy przygotowani na 
wszelką ewentualność. Nie obawia- 
my się żadnych niespodzianek, gdyż 
nie tylko mamy silnie umocnione po 
zycje, ale posiadamy także doskona- 
łych informatorów, którzy zawiado 
mią nas o każdym mającym nastąpić 
ataku. Zaznaczam, że mówię wyłącz 

nie o atakach na ziemi. 
— A Dżibuti? 
— Jesteśmy teraz zabczpieczeni! 

Dawniej mieliśmy tam zaiedwie... jed 
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Kon.ol dac a Polski 
PARYŻ (Pat). Koła polityczne Pa 

cyża i cała prasa paryska koncentru 
ją całą swą uwagę poza zagadnieniem 
stosunków francusko-włoskich, na in 
formacjach z Polski, zdając sobie 

sprawę z doniosłości roli Polski w 

Europie. Dzienniki paryskie w depe- 
szach swoich własnych koresponden- 
łów oraz doniesieniach, nadchodzą- 
tych via Londyn, podkreślają stanow 
czość Polski. й 

„Paris-Midi* podaje dzisiaj, że 
wysiłek Polski w chwili obecnej zmie 
rza przede wszystkim do konsolidacji 
wewnętrznej. Nigdy jeszcze — pisze 
dziennik — naród polski nie był tak 
jednomyślny, jak dzisiaj. Pożyczka 
wewnętrzna, wypuszczona wczoraj 
na rzecz wzmocnienia zbrojeń Polski, 
wywołała w Polsce prawdziwy entu- 
zjazm, Pożyczka ta pozwoli Polsce na 
wzmocnienie przede wszystkim lotnic 
twa i artylerii przeciwlotniczej, 

Arzsstowania w Kłaipedzie 
KŁAJPEDA (Pat). Z niemieckich 

"kół oficjalnych donoszą, że od zaję- 
cią obszaru Kłajpedy aresztowano o 
gółem 163 osób, z czego 125 znajduje 
się obecnie w więzieniu. Nie areszto 

  

gigantyczny | 

aą kompanię, w chwili obecuej sytua 
cja wygląda jednak zupełnie inaczej 
Duch naszych wojsk jest doskonały, 
czego nie można powiedzieć o na- 
szych ewentualnych  przec'wnikach. 
Również i w Tunisie jesteśmy zabez 
pieczeni. Mamy tam mocne fortyfi- 
kacje, oddalone jednak od granicy, 
gdyż wymagały tego warunki tereno- 
we. 

— Czy ógłby pan generał roz- 
wiać legendę, stworzoną przez niek- 
tóre pisma komunistyczne? Usiłowa 
ły one wmówić, że Niemcy po zdoby 
ciu Sudetów, poznali jakoby na pod 
stawie tamtejszych fortyfikacji tajem 
nicę linii Maginota. Czy to prawda? 

— To są oczywiste bzdury. Po 
pierwsze czeskie fortyfikacje były 
tylko mimiaturą w porównaniu z E- 
nią Maginota, a po drugie — mów- 
my otwarcie — Niemcy od dawia 
znają zasady linii Maginota, tak sa 
mo, jak my znamy linię Zygfryda, i 
tak samo, jak w roku 1914 znaliśmy 
plany ich słynnych fortyfikacyj pod 
Metzem. Nie na tym przecież polega 
tajemnica! 

— Jaką pomoc okazać może An 
Alia i Stany Zjednoczone w razie woj 
ny? 

— Pomoc tych państw postawić 
należy na zupełnie odmiennej płasz- 
czyźnie, to też zacznę od Anglii. Po 
moc angielska na morzu i w powiet | 
rzu zaważy potężnie. Anglicy poczy 
pili olbrzymie wysiłki, Stwarzając 
dziesiątki fabryk samolotów, uzyska 
li podwójną korzyść: przede wszyst 
kim ogromną produkcję, co jednak 
ważniejsze to to, iż ryzyko bombar- 
dowania rozłożone zostało na wielką 
ilość punktów. Jednakże, jak już mó 
wiliśmy, lotnictwo i marynarka nie 
wystarczą. Potrzebna jest jeszcze ar 
mia. Coprawda w roku 1914 Ang.ia 
zdobyła się na 2 miliony  ochotni. 
ków... W razie konfliktu Anglia mo 
Łe łatwo posławić na nogi silną ar- 
mię wobec tego, że posiada Świetne 
kadry. Oficerowie opuszczają służbę 
zawodową w młodym wieku i bez 
trudu mogą powrócić do wojska MI 
razie potrzeby. Mam wrażenie, że os- 
tatnie wydarzenia przyczynią się w | 

  

dużym stopniu do wprowadzenia о- 
bowiązkowej służby wojskowej w 
Anglii 

— A Stany Zjednoczone? 
— Ze slrony Stanów Zjednoczo- 

nych należy liczyć przede wszystkim 
na dostawę sprzętu wojennego. Wo 
jenny sprzęt amerykański jest zresz 
tą doskonały, o czym przekonałem 
się niedawno, zwiedzając Hiszpanię. 
Lwia część sprzętu pochodziła 4 U. 
$. A. Niebezpieczeństwo niemiecki:, 
połączone z niebezpieczeństwem ja 
dońskim, zagraża w dużej mierze ży 
wotnym interesom amerykańskim. 

— Czy, zdaniem pana generała, 
siła bojowa armii niemieckiej jest 
dzisiaj większa, aniżeli w roku 1914? 

— Przyznam otwarcie, że nie mo 
gę odpowiedzieć na to pytanie. W 
ogecnej wojnie duży ciężar w  pro- 
wadzeniu walki spadłby.na broń au 
tomatyczną, wojska zmotoryzowana, 
samochody pancerne, czołgi, lotnict- 
wo. Jeden fakt mogę jednak stwier 
dzić bez wahania: w dziedzinie czoł 
gów Francją jest bezkonkurencyjna 
! niezwyciężona. Mamy w tej materii 
daleko większe doświadczenie, aniżeli 

Niemcy, poza tym, jak znowu przeko 
nałem się na froncie gen. Franco, nie 
mieckie tanki są tragicznie tandetne. 
Po bitwie wyglądają, jak sita — Ро 
hiszpańskich doświadczeniach Niem 
y z pewnością usuną te braki, ale 

tyłko częściowo. 
— Jaką, według pana 

rolę może odegrać Polska 
wojny? 

— Polska niewątpliwie odegra ro 
lę doniosłą gdyż militarnie jest potęż 
na. 

— A Sowiety? 
Generał Dufieux szeroko rozłożył 

ręce: 
— Rosja jest odwiecznym  zna- 

kiem zapytania. Wolę panu od razu 
powiedzieć, że nie wiem, cv Sowiety 
reprezentują dzisiaj pod względem 
militarnym. Sądzę, że rola Rosji po- 
legać będzie raczej na dostarczaniu 
broni, amunicji, sprzętu i surowców. 

— Powiedziałem panu — zakończył 
uprzejmie generał — co wiem i co 

myślę. K. F 

generała, 
w razie 

Akngiia zwiększa liczebność zbrojeń 
S$ stem zaciącu ochotniczego jednak pozostaje 

LONDYN (Pat). Premier Chamberlain oznajmił w Izbie Gmia o waż 
nym zarządzeniu wojskowym rządu brytyjskiego, w myśl którego armia 
terytorialna W. Brytanii postawiona zostanie bezwłocznie na stopę wo- 
jenną, 

Armia terytorialna, licząca dotychczas 130 tys. ludzi na stopie poko 
jowej, powiększona zostanie o 40 tys. tak, że na stopie pokojowej liczyć 
będzie 170 tys., ta zaś liczba zostanie bezzwłocznie podwojona, podno- 
sząc w ten sposób liczebność armii terytorialnej na stopie wojennej do 
340 tys. ludzi, 

  

  

  

Lion Ś. p. prof de. Gołąba 
KRAKÓW (Pat). Zmarł w Krako- 

wie wybitny prawnik cywilista Ś p. 

dr Stanisław Gołąb profesor U. J., 

członek Polskiej Akademii Umiejęt- 

ności, 

žiadomošci radio 
SLUCHACZE MAJĄ GLOS, 

Wobec zakończenia cyklu odczytów prof. 

Witwickiego o sztuce greckiej, które wzbu- 

dziły tek szerokie zainteresowanie wśród słu 

chaczy radia, Polskie Radio przypomina 

wszystkim osobom, które obiecały łaskawie 

podzielić się z radiem opiniami o tych % 

czytach i wziąć udział w ankiecie na ich 

temat, że należy jak najprędzej wypełnić 1 

odesłać formularz ankietowy, przesłany w 

swoim czasie przez Polskie Radio. 

Oprócz osób, które same zgłosiły się do 
ankiety, formularze z zapytamiami na temat 

odczytów prof. Witwickiego otrzymały rów 

nież niektóre osoby wraz z broszurą ilustro 

waną do tych odczytów. O więc i te osoby 

mogą skorzystać z łatwego sposobu wyraże 

ua swego zdania o „Przechadzkach ateń 

skich** przez odpowiedzenie na pytania an 

kiety i odesłanie jej do Polskiego Radia. — 

(Na końcu ankięty oprócz miejsca zamiesz 

kania i zawodu, należy także podać płeć wy 

pełniającego). 
Opinia słuchaczy to ważny spraw- 

dzian wartości programów radiowych. Pol- 

skie Radio czeka i liczy na opinie 
wszystkich słuchaczy, którzy otrzymali ankie 

tę na temat „Przechadzek ateńskich* prof 

Witwickiego. Wyniki tej ankiety pomogą ra 

diu rozstrzygnąć, czy odczyty tego rodzaju 

są pożądane w programach radiuwych. 

Termin nadsyłania ankiet upływa w dn. 

4 kwietnia. 

POKOJE 
TANIE CZYSTE ! CICHE 

w WOTELU ROYAL 
Warszewo Cnmietna 8) 

Dia pp. czytelników „Kurjera Wileńsk.* 
15% rabato 

      

Na samolot „Dzieci Wilna” 
Młodzież, Komitet Rodzicielski i Rada 

Pedagogiczna Szkoły Powszechnej Nr 24 

tm. Adama Mickiewicza w Wilnie, 29 marca 

1939 r. złożyli kwotę złotych 350 (trzysta 
pięódziesiąt) na konto PKO, celem zapocząt 

kowania funduszu na samolot pod nazwą: 

„DZIECI WILNA” i apelują do młodzieży 
wszystkich szkół wileńskich o gorące popar 

cie rozpoczętej akcji. 

Pieniądze nałeży wpłacać na konto PKO 

Nr 6 Fundusz Obrony Narodowej, na odwro 

cie przekazu zaznaczając: Na Samolot 

„Dzieci Wilna”, jednocześnie powiadomia- 

jąc: „Radho Polskie Wilno“ © wysokości 

złożonej kwoty. 

  

Dwudziestolecie P. K. O. 
Naczelnika Państwa z dn. 

została uo mo 
Dekretem 

lutego 1919 r. powołano 
Pocztowa Kasa Oszczędności. Prace ocgani- 
zacyjne ukończone zostały już w dn. 31 
marca 1919 i od tego dnia obecna PKO roz 
poczyna swą działalnose dla dobra obywatę 
li i państwa, kończąc w dniu dzisiejszym | 
pierwsze 20-lecie swego istnienia. W ciągu 
tego okresu PKO znakomicie rozbudowała 

sieć swych oddziałów i zbiownie, docierając 
w pracy wychowawczo-społecznej do wszyst: 

kich warstw społeczeństwa. Doskonały, spra 
wanie działający apurat PKO  wykorzysiał 
wszelkie możliwe śzodki aby przekształcić 
psychikę szerokich rzesz, czyniąc z vszczęd- 
ności szląchetny nałóg. 

Najlepiej doniosłą rolę wychowawczą PKO 

scharakteryzował p, Wicepremier inż. Euge 
niusz Kwiatkowski w przemow emu sprzed 
2 lat Na pytanie: Co to jest PKO? p. Wice 
premier m. in. powiedzinł: „Jest ona przed- 
stawicielką kształtowania się psych'ki spala 
czeństwa w myśleniu o przyszłeści. Stawia 
nas w dziedzinę gospodarczą i każe rozstrzy: 
gać, co jest ważniejsze: czy łzien dzisiejszy, 
czy przyszłość materialna narodu. Jeśli PKQ 
ogłasza nam obecnie, że posińda 2 i pół mi- 
liona wkładkowiczów, ło znaczy, że w spełe 
czeństwie polskim 10 inilionow obywateli z 
rodzinami jest pod jej wpływem. Jest to 
więc olbrzymia szkoła, jakiej w Polsce nie 
posiada największy usiwersytet, Jest mnstv- 
tucją, która codziennie uczy 10 milionów lu- 

dzi, że przecie i w przyszłości powstaną 
ważne zagadnienia i one muszą być rozwią - 
zana", 

Rezultatem tej prucy na odcinku kapitaliza 
cyjnym jest dziś miliardowa suma eszczęd- 
mości i 3 i pół milionowa liczba oszczędza- 
jących w PKO. Wkłady w PKO rekrutują 
się ze wszystkich bez wyjątku warstw spo- 
tłeczeństwa, przy czym niezmiernie cennvia 
objawem jest fakt, że 20,1 proc. oszczędza- 
jących, ezyli około 700.000 osób, stanowi 
młodzież szkolna i dzieci, Tak znaczny u- 
dział młodego pokolenia wśród wkładzów 
zawdzięcza PKO systematycznej i planowej   wano nikogo za przyznawanie się do 

narodowości litewskiej lub też za u-! 
prawianą działalność przed zajęciem | 
Mła jnedv 

  

j łach za 
akcji wychowawczej, prowadzonej w szko- 

pośrednictwem zorganizowanych 
prze siebie Szkolnych Kas Oszczędności. 

PKO zawdzieczamy stworzenie i rozpo-   
  

wszechnienie w Polsce obrotu czekowego. Ten | 
nowoczesny, tani i bezpieczny środek rozra- 
chunków pieniężnych, szeroko stosowany w 
krajach zachodnich, znalazł sobie dzięki PKO 
także i u nas prawo obywatelstwa. Dziś gro 
madzi PKOQ na rachunkach czekowych 305 
miln. zł, a obrót roczny przekracza 38 milrd. 
tt. Obrót ten odbywa się w 76,6 proc. bez 
używania środków pieniężnych, drogą prze- 
lewową, stanowiącą najekonomiczniejszy spo 
sób wyrównywania rozrąchunków  pienięž- 
nych. 

Moment społeczny, zaznaczający się ® 
calej działalności PKO, znalazł swój wyraz 
m, in. w stworzeniu ubezpieczeń  popular- 
nych. Warunki tych ubezpieczeń,  istnieją- 
cych w niektórych tyiko krajach Europy Za 
chodniej, w Stanach Zjednoczonych i Japo- 
nii, są specjałnie przystosowane do możliwo 
ści. finansowych szerokich rzesz. Ubezpiecze 
nia te, założone w r. 1928, przyjęte zostały 
z uznaniem przez całe społeczeństwo, a zwła 
szcza przez te warstwy, dla których zostały 
stworzone: robotników, rzemieślników, urzęd 
ników, rolników i drobnych kupców. Z 

warstw tych rekrutuje się też przeszło 00 
proc. ubezpieczonych, co potwierdza celo- 
wość i słuszność założeń PKO oraz warun- 
ków ubezpieczenia. Po 10 latach działalności 
liczba polis ubezpieczeniowych PKO osiąg- 
nęła 149.000, a suma ubezpieczenia 218,5 
miln. zł. 

Niemniej imponująco od rozwoju dzia- 
łalności oszczędnościowej, czekowej i ubez- 
pieczeniowej przedstawia się akcja kredyto 
wa PKO, która stanowi najlepszą ilustrację 
korzyści, jakie daje oszczędność krajowi — 
Potwierdza ona równocześnie celowość ! zna 
czenie polityki kredytowej PKO dla rozbudo 
wy gospodarczej kraju. Ogólna suma kre- 
dytów, udzielonych przez PKO w różnej for 
mie, osiąga przeszło jeden miliard zł, przy 
czym gros tej sumy przeznaczone zostało na 

kredyty długoterminowe o ogólno-gospodar- 
czym znaczeniu. Dzięki akcji kredytowej 
PKO, znaczna część naszych potrzeb inwe- 
stycyjnych została zaspokojona.  Kapitały 
gromadzone w PKO idą na nowe — niezbęd 
ne dla rozwoju gospodarczego — urządzenia, 
wzmacniają obroty gospodarcze. 

Omawiając działalność PKO w pierw- 

  

  

szym 20-leciu jej istnienia, nie można pomi 
nąć pracy tej instytucji poza granicami kra- 
ju. Przez założenie specjalnj instytucji 
Banku Polska Kasa Opieki, Polonia Zagrani 
czna ma zabezpieczoną opiekę nad oszczęd 
nościami oraz właściwe pośrednictwo przy 
załatwianiu interesów finansowych ze starym 

krajem. Oddziały Banku P, К, O, i jego a- 
gencje znajdują się w większych skupiskach 
emigracyjnych, gdzie prowadzą ponadto ży- 
wą akcję kulturalną i społeczną. Oddziały 
te znajdują się we Francji, Stanach Zjed 
noczonych, Argentynie i Palestynie. Oprócz 
wymienionych wyżej rodzajów dzialalnošei 
Oddziały Banku są równocześnie placówkami 
finansowymi, popierającymi ekspansję han- 
diuwą Polski. Obroty Banku osiągają mi- 
liard złotych rocznie. 

20 lat działalności PKO przyniosło społe 
czeństwu i państwu doniosłe korzyści. Zas- 
ługi PKO dla kraju leżą w płaszczyźnie ma 
terialnej i moralnej. Stworzenie miliardows 
go kapitału narodowego, rozpowszechnienie 
obrotu czekowego, uzupełniającego znakomi- 
cie obrót uieniężny, wprowadzenie popular. 
nych ubezpieczeń życiowych, rozbudowa in- 
westycyj i procesów gospodarczych oraz о- 
picka nad emigracją — wszystko to ma cha 
rokter wartości materialnych. Nie mniejsze 
znaczenie posiada wpływ, jaki wywarła i 
wywiera PKO na kształtowanie się w szero- 
kich sferach społeczeństwa typu gospodar- 
nego obywatela, 

Plany przebudowy gospodarczej kraju i 
podniesienia obronności wymagają od nas 
wytrwałej pracy i umiejętnego zabezpiecze 
nia jej owoców — oszczędności. Rozumie- 
my to wszyscy dobrze i dlatego z tym więk 
szym uznaniem oceniamy dziś rolę PKO 
w życiu gospodarczym Polski w pierwszym 
20-leciu istnienia. Cele, które i nadal będą 
przyświecać PKO, to dalsze narastanie kapita 
łów narodowych, rozbudowa gospodarcza 
kraju i wzrost zrozumienia wśród społeczeń- 
stwa głębokich słów Pana Prezydenta Rzeczy 

pospolitej, wypisanych na gmachu PKO oraz 
w jej książeczkach oszczędnościowych: 
„Naród, w którym oszczędzanie stalo = 
przyzwyczajeniem każdego obywatela, budu- 

je swe gospodarstwo na najtrwalszym funda 
mencie“ 

tych 

“oTEL 

„ST. GEORGES“ 
« WILNIE 

Pierwszorzędny = Ceny przystępne 

Teletony w pokojach 

  

Pół żartem, pół serio 

Opinia 

Znakomity i popularny rysownik - karys 
katurzysta francuski Daumier otrzymywał 
stale wolne bilety wejścia do paryskiej Ope 

ra Comique, której artyści niejednokrotnie 

byli jego „modelami* — jednakże nigdy @ 
mich mie korzystał. Ponieważ jednak jegc 

įospodarz domu był wielkim amatorem mu 

zyki, Daumier pozwolał mu posługiwać się 

swoim nazwiskiem dla uzyskania biletu 
wstępu. Gospodarz Daumier'a dzięki temu 

wkrótce stał się w operze poprostu „swoim* 
człowiekiem, tak, że w końcu nie potrzebo 

wał wielkich formalności, rzucał w przejściu 

„Daumier“, na co odpowiadano mu uprzej 
nym ukłonem i zajmóiwał miejsce. 

Gospodarz ten wszakże obok zamilowa- 

1ia do muzyki miał jeszcze pewną wadę — 

nianowicie poprostu lubił popić i przyszedł 

*zy raz podpity do opery, wszczął jakąś a- 

wanturę. Z całym respektem dla domniema 
nego słynnego artysty służba próbowała go 

uspokoić, co jednak nie pomogło, tak, że 

awantura przeszła w skandal.  Doniesiono 

dyrekcji i dyrekcja poprostu odebrała „Dau | 

mier'owi* wolny bilet wejścia. Wkrótce roz 

niosło się to po Paryżu i przy wzmiankach 

o Daumierze ludzie z ubolewaniem dodawali; 
— Daumier, no tak, utalentowany arty: 

sta, ale szkoda, że taki straszny pijak... 

Dobre pochodzenie 
— Czy ten pies jest rzeczywiście laki ra i 

sowy? 

— 0, jeszcze jak: jego matka należała 

do hrabiego, a ojca przejechał niedawno 

  

        

Rolls Royce. wii 

Fachowiec 
— Podoba mi się ten nasz lekarz zakła 

dowy... wesoły jest, bierze życie tak lekko ., 

— Tak, zwłaszcza życie innych 

Współczucie 
Franciszek Olechniak wraca do doma 

już ostatnim „Arbonem*, W autobusie niko 

go więcej nie ma. Olechniak zaczyna rozmo | 

wę z konduktorem. Ten zaczyna się użalać: 

— W domu żona i dzieci, komorne jest 

wysokie, niby to coś tam potaniało, ale ży 
cie jest drogie, pensja nie wystarcza... | 

Olechniak czuje wzruszenie w głębi ser 
ca i wysłuchawszy wszystkiego, mówi do 

konduktora: 

— No, to wie pan co, niech mi pan da 

jeszcze jeden bilet. Ё 

Pierwsza nagroda 

— Powiedz mi, jak ty się nie wzdrygasa 

tak kłamać? Wczoraj opowiadasz mi, že do 

stałeś pierwszą nagrodę w konkursie na no 

welę, a dziś już ogłaszają wynik konkursu   
w gazecie — i tam napisane, że ty dostałeś 
dopiero piątą nagrodę .. 

— To cóż z tego? Możesz mi wierzyć, 

że nie skłamałem: jest to rzeczywiście pierw 

sza nagroda — w moim życiu. » 

Uczynny 
— Kocham pańską córkę, nie mogę bea 

iiej żyć! 
— Dobrze, jestem gotów ponieść koszta 

pańskiego pogrzebu. 

WASTE GWTA RACE i 

Uparty pan Aibin 
Co znaczy zamiło anie 

da fachu... 
Przedwczoraj poświęciliśmy aż cała 

dwuszpaltówkę pechowej przygodzie pana 

Albina, znanego na terenie Wilna specja- 

listy tzw. „szopenfełdu”. 

„Opis' ten zamknęliśmy wówczas sło- 

wami: „Na tym właściwie kończy się przy- 

goda p. Albina Lisowskiego“. 

Niestety, nie oceniliśmy należycie 

nieznając go dobrze z tej strony — jego 

zamiłowania do fachu. Jak się bowiem 

okazuje, „szopenfełd* jest dla pana Albina 

żywiołem, bez którego nie może on żyć. 
Ale przerwijmy na razie wyrazy uzna 

nia dla jego talentu 1 zainteresujmy się 

tym, co spotkało p. Albina po tym, kiedy 

znalazł się w areszcie za kradzież wieczne 

go pióra. 

A więc — z aresztu odesłano go do 
sądu, przez który został zwolniony pod 

dozór. Znów więe znalazł się pan Afbin 

na wolności. 

Zaledwie jednak odetchnął pełną pier- 

sią, spotkał swego kolegę, niejakiego An- 

toniego Michalkiewicza (ul. Targowa 17 

m. 3). Towarzystwo to nie wpłynęło, wi- 

dać, źłe na zawodowe powołanie pana Al- 

bina, gdyż — a działo się to przedwczoraj - 

— przychwycono teh obu w czasie kra- 

dzieży na  „szopenfeld* manufaktury w 

jednym ze sklepów przy ul. Niemieckiej. 

Tym razem święta zapowiadają się dla   naszego bohatera jak najgorzej.    (Zb) — 

Si
x 

 



    

    

Organizacja zbytu i spółdzielczości 
_ w Rowogródczyźnie 

W celu zespolenia wysiłków orga- 
nizacji spółdzielczych, gospodarczo- 
zawodowych i społecznych w zakre- 
sie produkcji, przetwórstwa, organi 
zacji zbytu produktów rolnych i pro- 
pagandy akcji oświatowej w kierun- 
ku ekonomicznego uświadomienia 
wsi i wpojenia zdrowych zasad pra- 
cy społecznej Woj. T-wo Roln. powo- 
tało przy Okręgowych T-wach Roln. 
$ekcje Organizacji Zbytu i Spółdziel- 
:zości. Do tej pory zostały zorganizo 
wane takie sekcje przy OTO i KR w 
Nowogródku, Baranowiczach, Woło- 
łynie i Stołpcach. W: pozostałych po- 
wiatach omawiane Sekcje powstana 
w najbliższej przyszłości. Po zorgani- 
towaniu się Sekcji Powiatowych po- 
wołana zostanie do życia Komisja 
Ovgan. Zbytu i Spółdz. przy Woj 

, T-wie Rolniczym. 
"W powiecie nowogródzkim pow- 
stają gorzelnie spółdzielcze w Nieh- 
niewiczach i w Kajszówce. Sprawa 
zbytu jej przybrała konkretne formy. 
Zostały zorganizowane kursy jajczar 
skie na których przeszkolono 55 
zbieraczy jaj, którzy będą dostarczać 
jaj do Spółdzielni Rolmiczo - Spożyw- 
czej w Nowogródku, jako hurtowni 

Hotel EUROPEJSKI 
w WILNIE 

   

  

   

  

Pierwszorzędny — Ceny przystępne 

Telefony w pokojach. Winda osobowa 
«сряинсжаю аыг „TTKEA 

° Ргетке РКО 
Dnia 27 шагса 1939 r. odbyło się w 

PKO piąte publiczne premiowanie książe- 

czek oszczędnościowych serii V — grupy 

c. 
W premiowaniu brały udział książecz- 

ki, na które wniesiono wszystkie wkładki 

za ubiegły kwartał w terminie do dnia 28 

lutego 1939 r. ; 

Premie po zł. 500 — 
817.410 829.589  831.49% 

887.546 888.342 892.048 

„„ Premie po zł. 250 — 

801.023 804.719 807.081. 
812.782 818.047 823.486 

831.680 832.434 835.672 
855.367 857.568 859.106 

865.618 865.766 867.399 
871433 877.652 880.119 

*884.796 895.118 896.510 

000.886 201.560 903.174 

Premie po zł 100 — 

800.838 801.919 802.234 

805.010 805.389 805.842 
808.406 808.534 810.283 
-B12.238 812.620 813.050 

814.056 
814.071 
816.015 

-818.524 
822.339 
826.128 

828.096 
831.909 
837.235 
848.869 
853.636 
859.331 

866.874 

375.354 

878.203 

882.495 

885.804 

887.465 

890.188 
*B03.441 
895.227 

897.659 
899.128 
901.942 

padły na NrNr; 

908.149, 

padły na NrNr: 

807.448 811428 

827.951 831.133 

846.511 848.221 

863.713 865.183 

871.134 871.267 

881.640 884.533 
899.332 900.537 
905.331. 

padły na MrNr: 

804.391 804.916 

805.953 805.985 

810.289 812.150 

813.834 813.858 

815.266 

817.994 

821.129 

825.444 

827.818 

831.379 

836.881 

847.385 

853.117 

858.018 

866.171 

872.815 

878.186 

881.712 

885.296 

886.747 

889.618 

893.002 

894.567 

897.586 

898.446 

901.733 

904.734 

906.848 

815.240 
817.673 

819.864 
824.940 
827,423 

830.951 
835.750 

845.815 

852.830 

855.936 

864.376 

870.239 

876.452 

881.025 

884.574 

886.629 
889.133 

892.446 

894.433 
896.023 
898.190 
900.567 

903.814 904.346 

004.790 904.905 905.037 905.389 

906.994 907.052 907.822 910.038. 

Ponadto padło 385 premij po zł. 50. 

Ogółem padło 578 premij na sumę zł. 
48.000. * 

Po raz drugi padly premie na nastę- 

pujące książeczki: 

Zi. 250 — NrNr: 807.071 811428. 

ZŁ 100 — na NrNr: 805.953 878.203. 

ZŁ 50 — na NrNr: 801.129 801.235 

813.002 814274 817.710 850.615 862.024. 

O wylosowanych premiach właściciele 

książeczek są powiadomieni listownie. 

Należy zaznaczyć, że zasadą wkładów 

oszczędnościowych premiowanych serii V 

jest stały wzrost liczby premij w miarę 

wzrastania wkładów na książeczce, przy 

czym po otrzymaniu premii książeczki nie 

tracą swej wartości, łecz nadal biorą u- 

dział w następnych premiowaniach, pod 

warunkiem regularnego opłacania dalszych 

wkładek. 

Premie wylosowane w poprzednim pre 

miowaniu dotychczas nie podjęte: 

ZŁ 250 — Nr 818.409. 

814.924 

816.794 

819.082 

823.814 

826.710 

829.466 

835.625 

841.866 

851.355 

855.710 

863.036 

868.876 

876.118 

879.717 

884.511 

886.564 

887.821 

892.192 

894.212 

895.833 

898.189 

900.392 

814.521 

816.594 

818.680 

822.482 

826.171 

829.234 

833.642 

80.483 

849.271 

854.752 

861.870 

867.273 

875.831 

879.460 

883.413 

„886.080 

887.754 

891.912 

893.759 

895.567 

897.961 

899.997 

902.652 

Po zł. 100 — NrNr: 835.247 841.157. 

Po zł. 50 — NrNr: 826.583 831.922 

835.544 845.154 850.024 875.075 878.695. 

powiatowej. Zbierane jaja pójdą na 
eksport zagranicę. Sprawa organiza 
cji zbytu nabiału również nie pozo. 
staje na papierze. Wystąpiono do 
Związku Spółdz. Mleczarskich i Jaj- 
czarskich o otworzenie swojej filii 
w Nowogródku. W razie gdyby Zwią 
zek nie zdecydował się na otwarcie 
filii, to akcję centralizacji zbytu po- 
wierza się Spółdz. Roln. Spoywczej w 
Nowogródku. 

Z tego widać, że powiat nowo- 
gródzki nie próżnuje w organizacji 
zbytu. Tym bardziej, że w najbliż- 
szej przyszłości Sekcja zajmie się 
przepracowaniem sprawy zbytu in- 
wentarza nzeźnego uważając te za 
gadnienia jako jedno z najpowažniej- 
szych. 

Sekcja Organizacji Zbytu i Spół- 
dzielczośc: w Wołożynie w dniu 17 
bm. przepracowała zagadnienia zby 
tu zbóż, nasion oleistych — Inu, zby 
tu inwentarza i lnu, oraz sprawę us- 
prawnienia działalności Spółdz. Roln. 
Handlowych w Wołożynie i Iwieńcu. 
W sprawach zbytu postanowiono do- 
omóc Spółdz. Roln. Handl. w Wo 

tożymie, by mogła handel wyszczegól 
nionymi artykułami poprowadzić 
Spółdzielnia ze swej strony zgłosiła 
Eno zaangażowania się w tych 
dziedzinach handlu. 

Podczas obrad ujawniło się, że 
nie wszyscy rolmicy powiatu wołożyń 
skiego należycie doceniają rolę Spół- 
dzielni. Spółdzielnia mieści się i ma 
magazyny w wynajmowanych loka- 
lach od Zarządu Dóbr Wołożyn, z któ 
rych korzysta od dawna. Ostatnio za- 
rząd wymienionych dóbr hr. Tyszkie 
wicza wymówił Spółdzielmi loka!e 
tłumacząc to nieprzychylnym stanowi 
skiem do Spółdzielni administracji 
Dóbr, wynikłym na tle osobistym. 

Niezależnie od tego, czy przy Okr 
T-wach Rolniczych powstały Sckcje 
Zbytu i Spółdzielczości, czy jeszcze 
nie — W. T. O. i K. R. uzgadnia pra- 
ce w dziedzinie zbytu i przetwórstwa, 
oraz Spółdzielczości z OTO i KR i 

24 b. m, kontrola kolejowa na sta 

cji Mołodeczno stwierdziła narusze 

nie plomb na jednym z wagonów te 

warowych pociągu, który przybył + 

Wilna. Po otworzeniu drzwi i spraw 

dzeniu zawartości wagonu okazało 

się, że w jakiś tajemniczy sposób u 

lotniły się zeń 

TRZY PAKI TYTONIU. 

Zawiadomiono natychmiast wła- 

dze kolejowe i policję, która niezwło 

cznie rozpoczęła dochodzenie. 

Qd tego rozpoczęła się cała histo 

ria. Jej szczegóły wypłynęły na 

wierzch dopiero w czasie Śledztwa. 

Oto one: 

W zeszły piątek, t. j. właśnie 24 

b. m., nieznani jeszcze sprawey kra- 

dzieży 
WSIEDLI W NOWOWII EJCE 

do pociągu Wilno — Mołodeczno. — 

Tuż za stacją przystąpili od razu do 

Edward Lisowski, zamieszkały ostainio 

w Wilnie przy ul. Raduńskiej 11, juź od- 

dawna cierpiał na niedomagania żołądka. Z 

początkiu objawy chorobowe nie były zbyt 

niepokojące — nie przejmował się więc ni- 

mi, mająe nadzieję, że przy pomocy lekar- 
skiej wyzdrowieje. 

Niestety, od pewnego czasu choroba za 

€zęła się pogłębiać i powodowała coraz wię 

ksze bóle. Wreszcie okazało się, że jest... nie 

uleczalna. 

Diagnoza ta wywarła na chorym bar- 

dze silne wrażenie i zapoczątkowała okres 

ciehej tragedii Lisowskiego. Był młody 1 

chciał żyć. Życie stawało się jednak nieznoś 

ne — eiągłe bóle dokuczały coraz bardziej i 

groziły katastrofą. 

W końcu, zrezygnowany, zaczął rozmyś   

_„„KURJER* (4766) 

wyzyskując okres zimowy posuwa 
prace naprzód. 

Gorzelnie Spółdzielcze. Opracowu- 
je się przez WTO i KR sieć gorzelń 
spółdzielczych na teren całego woje- 
wództwa. W międzyczasie już odby 
ly się zebrania organizacyjne tych 
spółdzielni w Bohotynce pow. sło- 
nimskiego, w Murowance pow, nieś. 
wieskiego, w Mackiszkach pow. lidz- 
kiego. Kilka OTO i KR już nadesłało 
do WTO i KR projekt sieci gorzelń 
ma ich terenie tak, że w najbliższej 
przyszłości będzie można poinformo- 
wać społeczeństwo rolnicze woj. no 
wogródzkiego o zasięgu akcji organi 
zacji gorzelń na terenie całego woje 
wództwa. 

Organizacja zbytu jai. Sprawa 
zbytu jaj ruszyła z martwego punktu. 
Akcję tą w drodze spółdzielczego zby 
tu WTO i KR podejmuje na terenie 
powiatów: nowogródzkiego, stałpec 
kiego, nieświeskiego, wołożyńskiego 
I słonimskiego. Akcja ta szczegółowa 
przepracowana została i realizacja jej: 
nastąpi w najbliższym czasie. Do ak- 
cji zbytu jaj zostały wciągnięte spół 
dzielnie, Kółka Rolnicze, Koła Gospo 
dyń Wiejskich i Koła Młodzieżowe. 
Na zbieraczy jaj przeszkolono około 
200 osób, które zostaną zatrudnione 
przy zbiórce — skupywaniu jaj. W 
danym okresie przepracowane są 
szczegóły akcji przez Woj. T-wa Rol 
nicze. 

Akcja zbyta owoców. W tej dzie- 
dzinie również poczynione są przez 
WTO i KR poważne posunięcia. Na- 
wiązano kontakt ze Spółdzielczą Cen- 

tralą handlu owocami w Warszawie. 
Przeszkala się specjalistów brakarzy 
owocarskich. Za pośrednictwem Cen 
trali handlowej właściciele sadów bę- 
dą mogli uzyskać nawet zaliczki na 
owoce w formie t. zw. kredytu zasta- 
wowego Państwowego Banku Roine 
go. Całością akcji kieruje insp. zbytu 
WTO i KR, gdzie należy zwracać się     

  

Raport kontroli w Mołodecznie. 
Błąd drożnika. 

po bliższe informacje 

Tajemnicza „zguba" 

„akcji*, przeprowadzając ją niemal 

błyskawicznie. 

Dostali się do jednego z zapłom 

bowanych wagonów, szybko wyrzu 

cili przez okno trzy skrzynie tytoniu, 

po czym wyskoczyli w biegu z pocią 

gu. Działo się to wszystko 

NA PRZESTRZENI ZALEDWIE OK 

6 KLM 

od Nowowilejki, 

Po wyskoczeni z okradzionego 

wagonu „panowie x* — nazwijmy 

ich tak — zawrócili wzdłuż toru i 

zabrali część łupu. Resztę jednak zna 

iazł niespodziewanie drożnik i uprzą 

tnął „zgubę%, dająe znać o niej wła 

dzom. 

Inicjatywa niedomyślnego  funk- 

cjonariusza kolejowego 

UTRUDNIŁA POLICJI ŚLEDZTWO 

Gdyby bowiem znaleziony przedmiot     
mi READEBWE GA, 7 TAKO 

  

kradzieży pozostawił na miejscu — 

iać — o samobójstwie. Od pewnego czasu 2 

myślą tą juź nie rozstawał się, szukając tyl 

ko sposobności | odwagi do wykonania za 

miaru. 

Przed kilku dniami Lisowski gdzieś zni 

knął | nie pokazywał się w mieszkaniu. 

  

Zjazd okręzowy PÓW w Wine 
Nowy Zarząd z wicesrezydentem T. Nagurskim na czele 

W poniedziałek, 27 bm. odbył się 
zjazd delegatów Wileńskiego Okręgu 
P. O. W. Obradom przewodniczyła 
p. Matylda Chorzelska. Zostały złożo 
ne sprawozdania Zarządu, Sądu Ko 
leżeńskiego i Kornisji Rewizyjnej. — 
Następnie udzielono zarządowi abso 
lutorium i wybrano nowe władze w 
składzie następującym: prezes Teo: 
dor Nagurski, 1 wiceprezes Teresa 
Zanowa z Dukszt, II wiceprezes Eu- 
geniusz Rusek, członkowie: 
Łukaszewicz, Hanna Żebrowska, Ste 

Janusz | nowiono 

fan Narębski, Galiński, F. Pianko, 
Do Komisji Rewizyjnej wybrani zos 
tali: dyr. Głazek, Stanisław Hermano- 
wicz i inni. Do Sądu Koleżeńskiego: 
sędzia Selita. mjr. Ossowski, Jan Jó 
zefowicz i imni. 

Powzięto jednomyśląie uchwałę, - 
by przeznaczyć na FON sumę 1300 
zł., stanowiącą pozostałość funduszu 
sztandarowego. Jednocześnie posta 

przeprowadzić na FON 
zbiórkę wśród członków. 

Braki nowego budżetu miasta 
w oświetleniu władz nadzerczyth 

Jak już donosiliśmy na poniedział 
kowym posiedzeniu Wydziału Woje 
wódzkiego zatwierdzony został preli- 
minarz budżetowy m, Wilna na rok 
1939/40. Władze województwie przy 
rozpatrywaniu budżetu poczyniły sze 
reg uwag, które zaleciły Zarządowi 
Miejskiemu do wykonania. Najistot- 
niejsze z nich przedstawiają się w 
sposób następujący: 

Dziś premiera w kinie „PAN“, 

  

Przed świętami 
Wielkanocnym .. 

Z okazji nadchodzących świąt Wielka 

mocnych organizuje „Cariłas”* w ' Nowogród 

ku specjalną pomoc świąteczną najbiedniej 

szym. W tym celu zwraca się Zarząd „Ca- 

nitasu“ do wszystkich obywateli naszego 

miasta z uprzejmą prośbą o przyjście mu 

z wydatną pomocą w tym zbożnym dziele 

miłosierdzia chrześcijańskiego. 

Paczki żywnościowe i ofiary w gotów- 

ce można składać w Kamc. „Caritasu*, ul. 

Beczkowicza 36 (dom starców) począwszy 

od 3—6 kwietnia rb. 

  

2 pędzącego pociągu Wilno — Małodeczno 

skradziono 3 skrzynie tytoniu 
przy torze kolejowym. 

Policja na tropie sprawców 

z pewnością przybyliby poń spraw 

cy. A wówczas ujęcie ich nie przed 

stawiałoby większej trudności. 

Gdy zaś spostrzegli, że skrzynia 

została uprzątnięta, 

ZWIĘKSZYŁO TO ICH CZUJNOŚĆ 

— fakt ten bowiem był dla nich zna 

kiem, iż najprawdopodobniej władze 

bezpieczeństwa wiedzą już o wszyst- 

kim. 

Jednakże energiczna akcja police 

ji dała już pozytywne rezultaty po 

szukiwań. Wywiadowcy są 

NA TROPIE SPRAWCÓW KRA- 

DZIEŻY. 

Wkrótce znajdą się oni za kratkami 

Tymczasem jednak przestrzegamy 

wszystkie na 

mimowolnym kupnem towaru, pocho 

dzącego z opisanej powyżej kradzie- 

ży. (Zb.). 

  

Nieuleczalina choroba żołądka 

popchneła go do samobójstwa 
Zrozpaczony wilnianin poderżnął sobie gardło 

Przedwczoraj zaś, tj. 29 bm., znaleziono 

jego zwłoki w lesie koło osady Jagiellonów 

łgm. Rudominoj. Jak stwierdzono — poprze 

cinał on sobie żyletką tętnice w przegubach 

rąk i na Szył. 

Nieszczęśliwy liczył 30 lat życia. (Zb). 

RS) 

Zerwanie linii telefonicznej 
_ Dokszyce — 

24 bm. monter pocztowy, Nikodem Do 

brzyński, badając linię telefoniczną Dok- 

szyce—Tumiłowicze, w pow. dziśnieńskim, 

stwierdził zerwanie przewodów koło kolo 

nii Targuny Oraz kradzież 57 metrów dru- , 

tu. l 

Tumiłowicze 
Zerwanie, jak następnie stwierdzono, na 

stąpiło z przyczyn atmosferycznych — przy 

stąpiono więc natychmiast do naprawy usz 

kodzenia. 

©О kradzieży zaś powiadomiono policję 

(Zb) 

  

terenie województwa | 

wiłeńskiego, sklepy tytoniowe przed | 

  

W dziale wydatków: władze wo- 
jewódzkie uznały, że 

kwota przewidziana na naprawę 
bruków miejskich w wysokości 
53.745 zł. jest niewystarczająca. 

Również brakuje kredytu na bruko+ 
wanie drug gruntowych, pomimo, że 
niektóre z nich mają ożywiony ruch 
i wymagają utwardnienia (Trakt Ruó 
nicki). 

Następnie władze nadzorcze zwra 
cają uwagę na konieczność rozpatrze 
nia w najbliższym czasie sprawy 
budowy w Wilnie dworca autobuso- 

wego. 
Z kolei zwrócona została uwaga, 

że w preliminanzu nie zostały prze 
widziane kredyty na cele ratownict 
wa sanitarnego OPL m. Wilna i prze 
widziane zbyt szczupłe kredyty ma 
cele przeciwpożarowe związane a 

jakie 
OPL. 

Dodatkowe kredyty będą 
potrzebne na powyższy cel 

wynoszą w przybliżeniu kwotę 
300.000 zł. 

i mają być objęte najbliższym budże 
tem dodatkowym. 

Psdział subwencji 
miasta 

na zawodowe szkolnictwo 

dokształcające 

Magistrat zaakceptował zapropo: 
nowany przez Komisję Kuliuralno 
Oświatową podział subwencji dla 
szkół dokształcająco - zadowowych, 
przewidzianej w budżecie na rok 
1939/40 w kwocie 12000 zł. Podział 
tej subwencji został dokonany jak 
następuje: 

1) Szkole Dokształcająco Zawado 
wej prowadzonej przez Wil.ńsko-No 
wogródzki Instytut Rzemieślniczy — 
8000 zł.; 2) Szkole Dokształcająco-Za 

wodowej Stow. Kupców i Przem. 

Chrześcijan — 3000 zł.; 3) Szkole 

Dokształcająco-Zaw. T-wa „Pomoc 

Pracy“ — 1000 zł, z tym, że T-wo 

„Pomoc Pracy* otrzymuje w roku 

bieżącym subwencję po raz ostatni 

Budowa Domu 
Axademiczek 

Istnieje projekt wybudowania w Wilnie 

Domu Akademiczek, który stanąłby w oko- 

licach ul. Sierakowskiego i Piaskowej. Bu- 

dowa ewentualnie rozpoczęta zostałaby jesz 

cze w roku bieżącym. 

Odpow:edzi Redakcji 
— P. Bacz. w Wilnie. Spóźnione. 
— P. J. K. w Berdówee, Nie ope 

ruje Pani konkretnym materiałem. 

Prosimy o więcej „rzeczywistości*, a 

o mniej „marzeń. 
— P. K. S. Nie umieścimy. Poru- 

sza Pan aż nazbyt prywatną sprawę 

— P. A. N. w Baranowiczach. —- 

Pisaliśmy już na ten temat. 

Rozrywki umysłowe 
KONKURS MARCOWY. 

TESTAMENT MAHARADŽY. (5 punktów). 

Maharadża umierając zostawił majątek 

do podziału synom. Pierwszemu dano a klej 

notów i jeszcze pewną część pozostałych. 

Drugiemu dano 2 a klejnotów i taką samą 

część pozostałych co pierwszemu. Trzeciemu 

2 

| dano 3 a sziuk klejnotów i taką samą część 

rozostałych (co pierwszemu i drugiemu). 

Okazało się, że każdy z synów dostał 

równą ilość klejnotów. 

Ile było synów i ile kłejnotów. 

KRÓTKO I WĘZŁOWATO. (6 punktów). 

Pierwszego-czwartego nie odgrywam roli 

(pierwszego - trzeciego - drugiego kto woli), 

jednak ostrzec muszę i Panią i Pana, 

których czwór - raz uczuć źle ulokowana, 

że trzy i drugiego ziamanego szkoda 

na ciągłe wzdychania, — nawet gdy uroda 

Wasz ideał zdobil.. W końcu rada mała; 

niech Wam życie słodzi moja słodka cała) 

Dziadek z Bakszty. 

Czł. KI. Szar.



- Wszyscy składają па Е. 0. 
„KURJER“ (4766). 

  

i Suubsius"eg.zuzjej pożyczkę Lolmiczej 
Napływają w dalszym ciągu wiadomości 

o ofiarach społeczeństwa na Fundusz Obro- 

ny Narodowej. 

Wydział Powiatowy w WILNIE zaku- 

pił ciężkie karabiny maszynowe z komplet- 

nym wyposażeniem z biedkami, końmi i 

uprzężą. Należność w sumie zł. 17.685 zo- 

stała przekazana sekretariatowi FON. 

Sprzęt ten został przeznaczony dla jedne- 

go pułków, stacjonujących na Wiłeńszczy- 

śnie 

Na zebraniu kupiectwa polskiego w 

GRODNIE uchwalono opodatkować się na 

Fundusz Obrony Narodowej i na Ligę Mor- 

ską i Kolonialną w wysokości 10 procent 

ceny świadectw przemysłowych. 

W BARANOW JH na ręce starosty 

powiatowego złożyli na Fundusz Obrony Na 

Rudzińska, właścicielka 

maj. Terczgie 100 zł, Adam Lenczewski- 

Samotyja, właściciel maj. Soczewki 150 zł. 
Witold Łopott, właściciel maj. Korzeniew- 

yzna — 250 zł., Alter Szosta, kupiec z 

     

rodowej: Jadwiga 

     

szc. 

Baranowicz 50 zł. 

Lekarz miejski w LIDZIE dr Bernard 

$awicki przekazał na FON 81 zł. 75 gr. Po 

wpłaciło w dniu 28 

  

   

nadto większe kwoty 

  

  

bm. na FON nauczycielstwo lidzkie szkół 

powszechnych. 

BET TTT UDE ITIDYENTA 

Megcila pra ww an uj 

Podatek imająt« Owy 
Sąd Okręgowy postanowił z sum wznie 

iepozytu sądowego po dokona sionych do 

miu licytacji dóbr ziemskich J. wypłacić 

Urzędowi Skarbowemu w B. zł, 2161 i gr. 

13 tytułem podatku majątkowego przypada 

jącego z pomienionych dóbr; a ponadto 

6264 zł 88 gr. Majlechowi R., jako wierzy- 

cielowi hupotecznemu. Na skutek apelacji 

ułożonej przez Prokuratorię Generalną Sąd 

Apelacyjny uchylił wyrok Sądu Okręgowe- 

go i postanowił wydzielić na rzecz Skarbu 

na pokrycie podatku majątkowego sumę 

5575 zł. 79 gr., pozostałe zaś 1850 zł. 77 gr. 

wypłacić Majlechowi R. na poczet jego na 

leżności, jako wierzyciela hipotecznego. 

Złożoną przez Mejlecha R. kasację Sąd 

Najwyższy odrzucił Orzeczenie (CI—1675/35) 

rwoje Sąd Najwyższy uzasadnił tym, że w 

myśl art. 56 4 57 ustawy o podatku mająt- 

kowym, cała suma podatku majątkowego 

przypadająca od płatnika, korzysta z przy 

wileju zaspokojenia w pierwszeństwie przed 

Innymi długami tak z majątku ruchomego, 

jak i z całego majątku nieruchomego płatni 

ka przed wszystkimi przywilejami i obcią- 

teniami hipotecznym: z wyjątkiem należ- 

nych Skarbowi Państwa podatków oraz z 

wyjątkiem pożyczek amortyzacyjnych, zacią 

gniętych przed ogłoszeniem ustawy, w tych 

Instytucjach kredytowych, których zabowią 

gania posiadają bezpieczeństwo pupilarne. 

Segregacja podatku pomiędzy poszczególne 

nieruchomości nie zgadza się z istotą podat 

ku majątkowego, który obciąża cały mają- 

tek płatnika. Z powyższych względów Skar 

bowi Państwa winna być wydzielona — 

wypłacona cała należność z tytułu podatku 

majątkowego, zaś dłużnikowi hipotecznemu 

reszta sumy uzyskanej ze sprzedaży w dro 

dze licytacji majątku J. 

Wobec powyższego Sąd Najwyższy о- 

głosił tezę prawną: „Podatek majątkowy — 

obciąża nie poszczególne nieruchomości pła 

tnika, lecz cały jego majątek", 

  

  

  

Do Urzędu Wojewódzkiego w NOWO 

GRÓDKU zgłosił się wieśniak Piotr Czernik 

z Sadkowa, gm. Dworzec, pow. nowogródz- 

kiego, który złożył na FON 20 zł. 

Emerytowany kontroler przewozów Dy 

rekcji WILEŃSKIEJ PKP. złożył deklarację 

do wileńskiej PKO o potrącenie z poborów 

emerytalnych na przeciąg poku, poczynając 

od 1 kwietnia rb. do 1 kwietnia 1940 roku 

na rzecz dozbrojenia armii półtora procent 

miesięcznie (od poborów brutto). 

Związek Zawodowy Metalowców ZPZZ., 

Oddział w WILNIE („Blektrit*') ufundował 

ciężki karabin maszynowy, który zostanie 

przekazany oddziałowi broni pancernej w 

najbliższych dniach. 

Koło Oficerów Rezerwy w GRODNIE 

wpłaciło na FON zł 100 

W Banku Towarzystw Spółdzielczych 

w Wilnie subskrybowali Pożyczkę Obrony 

Przeciwlotniczej Aleksander i Anna Sołtano 

wie z Jaszun — zł 5.000 i emerytowany 

kontradmiwał Borowski — zł 1000. 

Samorząd Kursu 1-o Państwowego Se- 

minarium dla Wychowawczyń Przedszkoli 

w Wilnie uchwalił wykupienie 2 bonów 

na sumę zł 40, przeznaczoną na cele obrony 

przeciwlotniczej. 

Na ręce p. wojewody wileńskiego Ludwii 

ka Bociańskiego złożyły ofiary na cele FON 

następujące osoby i instytucje: 

P. Żebrowska, członek Związku Peo- 

wiaków, radca Urzędu Wojewódzkiego wi- 

leńskiego — 35 rubli w złocie. 

W. Rudziński, emeryt kolejowy — 5 

rubli w złocie. 

Е. Kudrewicz, właściciel składu aptecz 

nego (zaliczka na poczet zadeklarowanego 

1 proc. obrotu za miesiąc kwiecień) — 50 zł. 

Feliks Żebrowski, właścicieł winiarni 

„Pod Okrętem“ — 1000 zł. 

Pracownicy Izby Rzemieślniczej w Wiil 

nie — 358 zł 80 gr. 

Pracownicy Warszawskiego T-wa Ubez- 

pieczeń, Oddział w Wilnie — 262 zł. 

Helena Teresa z Feldmanów Misińska, 

samochód osobowy 

    

  

mieszkanka Wilna — 

marki „Fiat 520", 

Proboszcz prawosławny w Chorłupach, 

pow. Łuck, ks. Danilewicz przekazał przy- 

padającą na niego dotację w wysokości 25 

zł. na FON. 

Właściciele handlów wódczanych w Łu 

cku przekazali na FON 350 zł, uzyskane z 

dobrowolnych składek. 

Walny Zjazd Delegatów Mleczarskich w 

Ujeźdźcach, w większości Ukraińców — uch 

walił opodatkować się na stałe na cele 
LOPP, 

Zarząd Okręgu i Oddziału Związku Le- 

gionistów Polskich w Wilnie uchwałą z dn. 

  

  

26 marca br. postanowił przekazać na FON 

posiadane papiery wartościowe na sumę 

zł. 550. 

WPRO 

Przysposobienie Wojskowe Leśników 

Okręgu Dyr. Lasów Państwowych w Wil 

nie uchwaliło wpłacić na FON 5.000 zł. 

Eolas 
Dla uczczenia pamięci ś. p. Anieli Jabł 

kowskiej, założycielki Domów Towarowych 

Bracia Jabłkowscy S. A., pracownicy Wileń 

skiego Domu składają na FON kwotę zł. 

50 

MS, 

Walne zgromadzenie członków spėldziel 

ni „Oszczędność” w Święcienach uchwali- 

ło przekazać na FON część dywidendy w su 

mie zł. 500. / 

Pracownicy więzienia” 

ofiarowali na FON zł. 700. 

Koło Związku Rezerwistów w Święcia- 

nach wpłaciło do dyspozycji  Naczelaego 

Wodza kwotę zł 50. 

Właściciel sklepu win i wódek w Świę 

cianach, Witkowski Józef, złożył 500 zł. 

na Pożyczkę Obrony Przeciwlotniczej, row 

nocześnie obligacje tej pożyczki p. W. 

przekazał na FON. 

W Ignalinie powstał 

na FON , 

w Šwiecianach 

Komitet Zbiórki 

* * * 

Koło Związku Rezerwistów w Barano 

wiczach złożyło na FON zł. 500. 

Bratnia Pomoc Uczniów Szkoły Drogo 

wej PN w Baranowiczach złożyła na F. 

O. N. zł 200. Opiekun Bratniej Pomocy, 

inż. Aleksy Jakowlew — zł 50. 

* * * 

Biskup Sawa, ordynariusz diecezji pra- 

wosławnej grodzieńskiej i uowogródzkiej, 

złożył 500 zł na FON od duchowieństwa i 

pracowników konsystorza, 

Sołtysi gminy Indura, pow. grodzień- 

skiego, złożyli doraźnie na FON 206 zł. 

Personel Rej. Kom. Uzupełnień w Grod- 

nie zebrał 300 zł na FON. 

Personel Ubez. Społecznej w Grodnie 

opodatkował się jednorazowo na FON w 

wysokości 1 proc. poborów za miesiąc kwie 

cień, co stanowi zł 2.500. 

P. Julia Niemczynowicz, nauczycielka 

Państw. Gimn. Mesk. w Grodnie złożyła 

swoje oszczędności w sumie zł 500 na FON. 

Rada Pedagogiczna Publ. Szkoły Po- 

wszechnej tm. Berka Joselewicza w Grod- 

nie ofiarowała na FON zł 610. 

Rada Ped. Państw. Gimn. Męsk. w Gro- 

dnie zadeklarowała subskrypcję Pożyczki 

Obrony Przeciwie'niczej na sumę 3.300 zł. 
«je   

Nowowybrani sołtysi w pow. postaw- 

skim na FON 2. 113. 

Na ręce starosty pow.. w Postawach 

złożyli na FON pracownicy Inspektoratu 

Szkolnego — 100 zł, 

Rada gminna w Woropajewie uchwali- 

ła przeznaczyć z własnyca funduszów sa 

morządowych zł. 1.000 i z gminnej kasy 

pożyczkowo - oszczędnościowej zł 800 na 

zakupienie obligacyj Pożyczki Przeciwlot- 

niczej. 
a“ 6 čų 

W Głębokim powstał komitet obywateł 

ski zbiórki na FON. W ciągu 2 dni ż 

klarowano na FON około 4.000 zł. 

Delegacja gimnazjum w Brasławiu zło 

żyła zł 222, gr. 20, zebraną wśród rziatwy 

gimnazjalnej grona nauczycielskiego na 

FON. 
KK 

Rada Giełdy Zbożowo - Towarowej i 

Lniarskiej w Wilnie wczoraj zdecydowała 

złożyć 5.000 zł na FON, niezależnie od zł 

5.000, subskrybowanych przez Giełdę na 
Pożyczkę Lotniczą, o czym donosiliśmy w 

dniu wczorajszym. 

PER 

„Z okazji przeniesienia mej pracowni 

do nowego lokalu przy ul. D-ra Orłowskie- 

goó i poświęcenia tegoż lokalu przez ks. 

prefekta W. Potockiego w dniu 24 bm. o 

godz. 10 — zamiast urządzenia z tej oka- 

zji herbatki przesyłem Szanownej Redakcji 

15 zł z prośbą o przekazanie tej sumy na 

FON. L. Urbamowski, Wilejka, Zakład Fry 

zjerski”, 
a ATS 

Na odbytym ostatnio walnym dorocz- 

nym zgromadzeniu członków Kasy Pożycz 

kowo-Oszczędnościowej Pracowników Skar 

bowych w Wilnie — jednomyślnie uchwa- 

łono przekazać na FON cały zysk w kwo- 

cie przeszło 300 złotych, przeznaczony pier 

wotnie ua wypłatę dywidendy, 

* * 4% 

„Wilno, 28 bm. Wczoraj nadesłana zo 

stała do pułku przez b. żołnierza pułku о- 

raz ks. prawosławnego, Jasińskiego, obli- 

gacja 50-złotowa Pożyczki Narodowej, prze 

tnaczona przez ofiarodawcę na cele pułku. 

Obligację przesłałem do Komitelu FON w 

Warszawie. 

Ze względu na to, że fakt ten świadczy 

w sposób znamienny o zrozumieniu sytua- 

acji politycznej przez wszystkich obywate 

li, bez względu na narodowość i wyznanie, 

proszę o wyszczególnienie złożonej ofiary 

na łamach „Kurjera Wileńskiego". Adiu- 
tant 1 pułku: Cereniewicz Bogusław, poru 

cznik” 

  

Polacy słyną z tego, 

że wolność kochają nad życie 
Nie będziemy potrzebowali zbyt obficie szafować życiem dla zachowania wolności, 

gdy wo,sko nasze będzie nie tylno najdzielniejsze, ale i najlepiej uzbrojone. 
Zanim trzeba będzie nieść of:arę krwi: 
Składajmy ufiary na F.O.N. Subskr;bu,my pożyczkę lotniczą. 
To najlepsza odpowiecź na upetyty naszych sąsiadów. 
Administracja naszego p'sma przyjmuje ofiary i zgłoszenia codziennie z wyłątkiem 

niedziel i świąt od godz. 9 — 20 bez przerwy. 
  

— (Chodźmy. Będę szedł za wami, w oddaleniu. 

  

* * 
* 

Oficerowie, podoficerowie į junacy Ва 

talionu Wileńskiego zadeklarowali sumę 22 

500 — na cele rozbudowy łotnictwa i arty- 
ierii przeciwlotniczej. 

i 
EW 

W ślad za wpłaconą już przez Radę 

Adwokacką w Wilnie z fuńduszów Izby 

kwotę zł 5.000 — niż ; wymienieni wileń- 
scy adwokaci i aplikanci adwokaccy wpła- 
cili na FON: 

P. Andrejew — 300 zł., M. Andrelowiez 

— 50 zł, S. Bagiński — 300 zł, M. Bajrasze. 

wski — 25 zł, I. Barańczyk — 60 zł, S. Ber 

land — 50 zł, M. Brojdes — 50 zł, H. Bu. 
nimowicz — 50 zł, Z. Buyko — 100 zł, S. 

Chill — 50 zł, G. Czarny — 100 zł, J. Czer 

nichow — 150 zł, W. Dąbrowski — 20 zł, 

S. Drejer — 50 zł, M. Dulko — 100 zł, M. 
Eydrygiewicz — 100 zł, K. Florczak — 100 

zł, R. Gilelsówna — 50 zł, M. Gorzuchowski 

— 100 zł, $. Iszorzyna — 100 zł, H. Izrae- 

lit-Widuczańska — 50 zł, P. Iżycki — 100 

zł, W. Jankowski — 100 zł, D. Kacnelson 

— 100 zł, L. Kacnelson — 150 zł, l. Kap- 

łan — 100 zł, B. Kawecki — 100 zł, S. Kiak 
sztowa — 100 zł, T. Kiers*owski — 300 zł, 

P. Kon — 40 zł, B, Kopacewicz — 100 zł, 

M. Kowalski — 200 zł, E. Kozłowski — 50 
zł, W. Koźliński — 50 zł, M. Sienkiewiczów 

na — 200 1, $. Sipowicz — 100 zł, B. Sro- 

lewicz — 50 zł, M. Strumiłło — 1000 zł, 

| W. Świda — 100 zł, M. Szabelska 100 zł, 
K. Szabelski — 20 zł, M. Szapiro — 60 zł, 
J. Szejnberg — 30 zł, L. Szlosberg — 90 д 

H Sztukowska — 100 zł, |. Tejtel — 50 

zł, F. Tejtelbaum — 50 zł, K. Terlikowski 

— 100 zi, I. Trzeciakówna — 50 zł, J. Ucie 

chowski — 100 zł, T. Wirszyłło — 100 zł, 

M. Wistyniecki — 20 zł, W. Wiszniewski 

-— 100 zł, Z. Wulfin — 50 zł, I. Zajączkow 

ski — 50 zł, E. Zaks — 200 zł, H. Zasztowt- 

Sukiennicka — 100 zł, W. Zawadzka — 50 

zł, J. Zmitrowicz — 50 zł, J. Zilbersztajn — 

60 zł, H. Żuk — 50 zł. : > 
J. Perelsztejn — 40 zł, K. Petrusewicz 

— 200 zł, M. Popiel — 50 zł, A. Powirskier 

— 50 zł, A. Preiss — 40 zł, J. Praiss — 100 

zł, M. Propper — 50 zł, J. Rak — 100 zł, 

G. Riza-Ternawiot — 50 zł, B. Rubaszew 

— 40 zł, E. Rubin — 50 zł, J. Rubinow — 

20 zł, J. Rutkiewicz — 200 zł, W. Rym- 
kiewicz — 100 zł, J. Sawczyńska — 50 zł, 

M. Sawiński — 26 zł, N. Sejfer — 200 zł. 

Razem zebrano 10.400 zł. Dalsze skład- 

ki wpływają. * 

Dziś premiera w kinie „PAN“, 

  

„Elektrotechnik* 
Policja ujęła niejakiego Leona Kwiat: 

kowskiego (Bystrzycka 11), który skradł 
koło Porubanku ok. 10 m drutu elektryca 

nego. 
Znając się widocznie na elektrotechni- 

ce, upatrzył odpowiedni moment, kiedy w- 

przewodach nie było prądu, I wyciął „po- 

trzebny“ kawałek. (Zb). 

  

da minuta, każdy krok, to była walka z samą sobą. PIERRE NORD 63 

KRAINA LĘKU 
(Powieść nagrodzona: Grand Prix du Roman 

d'Aventures 1937) 
Przekład aułoryzowany z francuskiego, 

Chwycił ołówek. Serce waliło mu w piersiach i 
pierwsze melodie splątały mu się w głowie, ale gdy 
drugi pianista, niewątpliwie pani Lecoeur, powtórzył 
krótką wiadomość, Kompars zdołał uzupełnić notatki. 
Duet trwał kiłka minut i zamilkł. Oficer chwycił klucz 
gorączkowo i tłumaczył: 

„Zbiórka dowódców grup. Podziemie środkowe 
Północ, 

— Moja ostatnia szansa — rzekł Kompars głośno. 
Konrad wrócił zadyszany. 
— Tak, to Heim — rzekł. 
— Dobrze. Nie widział was? 
— Nie. 
— Siadajcie. Zastanówmy się. 
— Ale... 3 
— Siadajcie — rozkazał Kompars z irytacją. — 

Śpieszno nam, więc działajmy z rozwagą. Heim wzy- 
wa dowódców grup do środkowego podziemia o pół. 
nocy. Ta kobieta ma zanieść im rozkaz. Czy potraficie 
iledzić ją, nie budząc podejrzeń? 

— Tak. Kilku żołnierzy krąży jeszcze po ulicach. 
Nie twierdzę, że nie spostrzeže, iż jeden z nich śledzi 
ją. Ale to normalne i udam nawet, że coraz to inny 
kroczy za nią. Już ja sobie poradzę.   

Gdybym was zagubił na jakim zakręcie ulicy, nary- 
sujcie kredką strzałkę na najbliższych okiennicach na 
rogu ulicy. Teraz pędźmy. ” 

W kilka minut pėžniej ukryci pod kasztanami 
Champs Elysćes, Kompars i Konrad dojrzeli światło 
w sieni willi „Bagatela”*, Biła dwudziesta trzecia go- 
dzina. 

— Chwała Bogu! — rzekł oficer, — Dość wcześ- 
nie. Pomścimy Fryca. Czy macie broń? 

Konrad namacał futerał rewolweru należącego do 
ekwipunku żandarmskiego, którego jeszcze nie zdjął. 
Kompars odetchnął z ulgą. 

— Ja, który wyznaję, że trzeba zastanowić się, 
nim się zacznie działać, mam tylko swoje dwie pieśni 
— szepnął. 

a" GD 

Dom spał. Pani Lecoeur zgasiła światło, wysunę- 
ła się z sieni i wstąpiła z drżeniem w nieznany i wrogi 
świat. Uderzyła ją w twarz wichura. Coś, niby lodowa. 
te tchnienie osłabiło ją nagle, jak gdyby wypruło z sił. 
Nie było to zimno, ale strach. Przed nią, nad nią -— 
mroczna otchłań. Jeszcze schody. Sztachety. Za nim 
— już tylko wróg. 

Trzeba przetrzymać tę chwilę. Zawsze tak bywało 
z początku. Najważniejsze, to, zebrać odwagę na po- 
stawienie pierwszego kroku. Potem już można iść. 

Pędem minęła młoda kobieta sztachety i przeszła 
t Champs Elysćes idąc środkiem najszerszej alei. 
wiadomie codzień prawie ryzykowała, że ją zastrzelą, 

ale instynktowny lęk bronił ją przed spojrzeniem w 
gęstwinę krzaków, gdzie gromadził się mrok, albo pod 
sklepienie drzew, które wiatr paruszał tajemniczo i nie- 
pokojąco. Nie chciała obejrzeć się nawet, by sprawdzić, 
czy ktoś za nią idzie. Rzuciłaby się do ucieczki, Każ-   

Poszła w kierunku Rynku, zapuściła się w labi- 
rynt uliczek milczących i pustych. Przyśpieszyła kro- 
ku tak, że prawie biegła, mimo złego bruku, na którym 
potykała się, i zapukała wreszcie do drzwi jednego 
z domków. Otworzyły się natychmiast. Nie weszła, tyl- 
ko pośpiesznym szeptem wypowiedziała krótkie zda- 
nie. Basowy męski szept odpowiedział: „Dobrze. Nikt 
nie śledził? 

Zdaje się, że nie. Poszła dalej. Musiała zawrócić. 
Właśnie miała skręcić na rogu, gdy zastąpił jej dro 
gę zielony żandarm. Wpadła na niego i krzyknęła. 

— Papiery! — warknął. 
Chwycił ją za ramię, pchnął w tył, wziął, mrucząe 

przepustkę, którą trzymała przygotowaną w drżącej 
dłoni i obejrzał ją starannie. Odwrócił się do młodej 
kobiety tyłem osłonięty był długim płaszczem, które- 
go podniesiony kołnierz sięgał prawie pikielhauby. 
Oglądał ten papier bez końca, podejżliwiej, niż jega 
koledzy. 

— Es is gut — rzekł w końcu, jakby z żalem. 
Francuzka postała chwilę i poszła dalej, 

Nie spotkała już nikogo, aż w wielkiej i szerokiej 
ulicy de PEcuyer odniosła wrażenie, że idą za nią. 
Nierówne kroki rozległy się w pewnej odległości. Czyż- 
by żandarm? Porwał ją ponowny lęk. Zanim przysta- 
nęła na drugim etapie, w bohaterskim wysiłku odwró- 
ciła głowę. O 100 metrów za nią żołnierz w bluzie 
i z gołą głową przechodził słaniając się na drugą stro- 
nę ulicy, uczepił się na moment latarni, rozpędził i wy- 
wrócił przed drwiami, w które zaczął walić pięściami. 
Okiennica trzasnęła o ścianę. Rozległy się energiczne - 
francuskie przekleństwa. Nie nalegając, pijak powtó 
rzył próbę u drzwi następnych. 

(D. e. n.).  



  

      

  

Dziś: Balbiny P. ) 

Jutro: Teodory M. 

| Wschód słońca — g. 4 m. 57 

żachód słońca — g. 5 m. 50 

  

| sposirzezenia Zakładu Meteorologii USE 
w Wiinie dn. ż0.IIL. 1939 r. 

Ciśnienienie 761 

Temperatura najwyższa -|- 1 

Temperatura šrednia Ą- 4 
Temperatura najnižsza — 2. 

gi Opady — 

77 Wiatr: półn.-wschodni. 
Tendencja barometryczna: lekki wzrost 

riśnienia 

Uwagi: W dzień pogodnie, wiecz. za- 

- chmurzenie. 

  

KRONIKA HISTORYCZNA; 
© 1552. Kazimierz W. zwycięża Ludwika wę 

gierskiego w bitwie pod Bełzem. 

» 1885. Zmarł we Francji poeta Bohdan Za- 

65 leski. 
1923. Zamordowanie ks. prałata Budkiewi- 

cza w więzieniu bolszewickim. 

WILEŃSKA 

DYŻURY APTEK. 

Dziś w nocy dyżurują następujące apteki: 

Sokołowskiego (Tyzenhauzowska 1); Chomi- 

czewskiego (W. Pohułanka 25); Miejska (Wi 

leńska 23); Turgiela (Niemiecka 15); Wi- 
wulskiego (Wielka 3). 

Ponadto stałe dyżurują apteki: Paka 

(Antokolska 42); Szantyra (Legionów 10) i 

- Zajączkowskiego (Witoldowa 22), 

: MiEJSKA. 
„. — Magistrat m. Wilna przystąpił do 

Towarzys:wa Przyjaciół Druskienik. Jak się 

| dowiadujemy, prezes Towarzystwa Przyja 
° ćół Druskienik zwrócił się do prezydenta 

miasta z prośbą o zapisamie Zarządu Miej. 

skiego w poczet członków Towarzystwa. 
Przyjaciół Druskienik, które ma na celu 

rozwój Druskienik pod względem leczni- 

czym, higienicznym 1 ogólno - kulturalnym, 

Magistrat uchwalił przystąpienie do wspo 

mnianego Towarzystwa w charakterze 

członka - proiektora: 
— Skasowanie postoju dorożek przy 

° ш. Zawalnej. Magistrat skasował postój do 
| różek %kónnych na placyku' przy zbiegu u- 

lie Zawalnej, Stefańskiej, Kwaszelnej i Ku 
' dnickiej a to ż tego względu, że w tym 

punkcie skoncentrowany jest największy 
ruch kołowy wozów ciężanowych, niezmier 

mie utrudniający normalną komunikację ko 

dową i pieszą, a poza tym w związku z 

regulację ul. Zawalnej we wspomnianym 

miejscu zostały założone kwietniki. 

AKADEMICKA 
— Komunikat Legii Akademiekiej. 

Staraniem Zarządu Głównego T. W. W. 
odbędzie się dnia 31 marca br. o godz. 18 

w lokalu ofic Kasyna Garn. odczyt p. prof. 

Władysława Wielhorskiego na temat 

Stosunek ZSRR do Polski na tle polityki 

światowej. ||| į 

Wzywam  wszystkich żołnierzy L. A. 

obecnych w Wilnie do przybycia”na ten od 

tzyt. Wstęp za okazaniem książeczki L. A. 

SPRAWY SZKOLNE 
— Ferie świąleczne w szkolnietwie. Te 

goroczne ferie świąteczne w szkołach śred- 

nich i powszechnych mają rozpocząć się 

z dniem 5 kwietnia i trwać będą do 12 
kwietnia. 

GOSPODAKC Z, 
— W kwietniu piatne są podatki komu 

aalne. Wydział podatkowy Zarządu Miasta | 

zakończył już prace przy wymiarze samoist 

dych podatków komunalnych na rok 1939. 
Podatki te (od psów, szyldów i zużycia bru 

_ków) płatne są w dwóch ratach. Termin 

płatności pierwszej raty przypada na kw'e 

tień r. b. 

Nakazy płatnicze w większej części zo 

vialy już płatnikom doręczone. 

* 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZ 
— Towarzystko Przyjaciół Biblioteki 

im. Wróblewskich w Wilnie uprzejmie pro 

si na wieczór, poświęcony ś. p. Teresie Za- 

krzewskiej. 

Zebranie odbędzie się w gmachu Bi- 

blioteki przy ul. Zygmuntowskiej 2 w pią- 

ttek, dnia 31 marca o godz. 7 min, 30 wiecz. 

Program: 1) Zagajenie prezesa. 2) Przemó 

wienie, poświęcone zasługom  Zmarłej, 3) 

Życiorys Zmarłej. Wstęp wolny i bezpłatny. 

— "iś wyjątkowo (31 bm.) odbędzie ; 

„ZEBRANIE DYSKUSYJNE*”* ZPOK, prze- 

sunięte z czwartku, na którym p. Walenty 

. na Aldeksandrowicz — artysika teatru na 

Pohulance odczyta 2 własne słuchowiska; 

tytuły brzmią: 1) „Spowiedź” i 2) „Bab- 

skie histerie"”. Zebranie odbędzie się w 

lokału Związku przy ul. Jagiellońskiej 3, 

_ początek o goć . 6.30. Goście miłe widziani. 

Wstęp wolny. 

— Związek Pań Domu organizuje w 

Domu Związku Pracowników Miejskich 

RONIKA 

'zycja artystyczna w dorobku filmowym 

POKAZ MÓD, pod nazwą „Dzień Pani". De 
monstrowane będą suknie przedpołudnio- 
we, kostiumy, płaszcze, suknie popołud- 

nrowe, odpowiednie uczesania, obuwie i ka 

pelusze.  Zapowiadania łaskawie podjęły 

się znane Panie Artystki Teatru Miejskie- 

go na Pohulance pp. Buyno Halina i Kor- 
wim Lidia. Wstęp 1 zł. dla członkiń ZPD. 

1,50 zł. dla gości. 
— KLUB WŁÓCĘGÓW. Dziś w miesz 

kamiu prof. J. Jaworskiego (Portowa 5—14) 

o godz. 20 min. 15 odbędzie się zebranie 

wewnętrzne Klubu. 

— Zgromadzenie LOPP. 2 kwietnia 

1939 r. o godz. 12.15 odbędzie się w gma- 

chu Dyrekcji Kolei Państwowych w Wiłnie 

(Słowackiego 14) Walne Zgromadzenie Wi- 

leńskiego Okręgu Kolejowego LOPP. 

RÓŻNE 
— „Wilnianie poznajcie Wilno — W naj 

bliższą niedzielę 2 kwietnia br. wycieczka 

Zw. Propagandy Turystycznej  zwiedzi 

Gmach Ubezpieczalni Społecznej. 

Zbiórka uczestników wycieczki o godz. 

12 przed głównym wejściem do Bazyliki 

Udział w wycieczce — 20 gr. 

— Koncert w Klubie Prawników. Anie- 
ła Szlemińska, znakomita polska śpiewacz- 

ka oraz Zygmunt Jeśman, znany pianista 

wileński wystąpią raz jeden na koncercie 

w Klubie Prawników dzisiaj o godz. 20.30. 

— Polskie Biuro Podróży „Orbis* przy- 

pomina, że dnia 13.IV upływa ostateczny 

termin zapisów na wycieczkę do Kowna, 

która odbędzie się w dniach 29.IV — 4.V rb. 

L£IDZKA 
— 16 tys. zł, na nowe studnie. W celu 

odniesienia stanu sanitarnego Wydział Pa 

wiatowy w Lidzie postanowił wybudować 

szereg wzorowych studni. Potrzebne pienią 

dze na ten cel w kwocie 15.000 zł. Wydział 

Powiatowy otrzyma w najbliższym czasie 

z Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej. 

— Gmiuny Komitet Pomocy Dzieciom 

1 Młodzieży w Werenowie przeprowadził 

19 marca 1939 r. zbiórkę publiczną. 

Zbiórka dała wynik zł. 88 gr. 76, którą 

to kwotę Komitet przeznaczył na dożywia 

nie dzieci szkolnych z terenu gm. Werenów. 

Wszystkim osobom, którzy przyczyniły 

się do poparcia tej akcji Komitet tą drogą 

składa gorące podziękowanie, 

% 

BARANOWICKA   
— Ostrożnie z gośćmi. Reźwiński Michał, į 

mieszkaniec wsi Białodolna — kierując się | 

zasadą: „Gość w dom — Bóg w dom* — 

gdy zjawił się do niego, Szałasz Kazimierz, | 

miesz. wsi Kamieńszczyzna, zaprosił go do   siebie na noc i jak przystało na dobrego 

Pomiędzy Mieczysławem Rutkowskim a 

Markiem Giecewiczem, mieszkańcami wsi 

Ponara, gm. krewskiej, od dłuższego czasu 

wybuchały ciągłe nieporozumienia 1 kłót- 
nie, które w końcu przerodziły się w praw 

dziwą nienawiść, 

Stan ten znalazł wreszcie „rozwiązanie”, 

26 bm. Rutkiewicz powziął postanowie- 

nie zemsty. Wyszedł z domu z nielegalnie 

Wybadła 
5 ran i ogolne 

Janina Turowiczowa, mieszkanka wsi 

Maszkińce, gm. Orany, wybrała się wczoraj 

pociągiem do Wilna. Koło Landwarowa, 

gdy wyglądała przez okno — drzwi się na 

gle otworzyły i mieostrożźna pasażerka wy | 

padła na tor. 

į 

Oto co pisze prasa światowa o filmie " 

„TRZECH PRZYJACIÓŁ”: 

„Trzech przyjaciół” to film piękny i po 

tężny, to film wspaniały i natchniony, to 
film o głębokiej treści po mistrzowsku za- 

grany i wyreżyserowany, to — krótko mó 

wiąc — nowa i najbardziej wartościowa po 

świata. 

Wartość tego filmu tkwi zarówno w 

pięknej treści, jak i w grze i reżyserii. 

Treść oparta na przeżyciach trzech mło- 

dych ludzi, związanych głębokim i silnym 

uczuciem przyjaźni, której nikt i nic zni- 

weczyć nie zdoła. Mają wspólne ukochania, 

wspólne radości i smutki i piękne brater- 

skie poczucie wzajemnego szczęścia. Nie 

rozłączy ich nic. Nie ma takiej siły, która 

by mogła zmusić ich do rozstania.. 

A kiedy na drodze ich życia staje ko-   Kościuszki 14-b dnia 2 kwietnia o godz. 17   bieta, kochają ją wszyscy trzej jednakowo... 

i „KURJER* (4766) | 
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chrześcijanina "uczęstował czem chata boga- 

ta i położył spać. Jakież jednak spotkało 

go rozczarowanie, gdy spostrzegł rano, że 

gość ulotnił się w nocy z mieszkania, zabie- 

rając rzeczy wartości 50 zł. 

— „Poco mi żona bez krowy”... Jowsa 

Antoni, mieszkaniec folw. Hamiewicze, gm 

Mołczadź, ożenił się z niejaką Bielmoczówną, 

która oprócz wielu innych zalet, posiadała 

mieco gotówki i krowę. Gotówkę, czyli tak 

zwany posag, mąż otrzymał odrazu, krowę 

zaś zatrzymała matka dziewczyny, aż zięć 

okaże się godnym małżonkiem.  Małżonek 

jednakże niedługo dał czekać na siebie. 
duż w kilka dni po śłubie, zgłosił się do 

teściowej i oświadczył jej stanowczo: „Poco 

mi żona bez krowy*! i pomimo oporu teś- 

ciowej, zabrał krowę przemocą. Poszkodo- 

wama złożyła skargę. 

— „(Chleb z zakałcem*.. Michał Osioł, 

mieszk. wsi Juszkiewicze, gm. Wolna, po- 

stanowił zawieść zboże do młyna, bo już 

dokuczyło mu słuchać gderania żony, że ze 

zboża mielonego w żarnach wychodzi „chleb 

z zakalcem*, 

— Wiazi Michaluk żyta da młyna, kali 

niachoczysz kab ja tabie pałamała kości | 

A, że dalsza sprzeczka z babą dobrze by 

się dla Michaluka nie skończyła — nasypał 

więc parę worków zboża i do młyna poje- 

chał, Tutaj jednakże spotkała go bardzo 

przykra przygoda. Gdy Muchuk zrzucił zbo- 

że we młynie i poszedł na „jednego”, żeby 

się ogrzać, zboże nagle zginęło. Żona Micha- 

luka niema teraz chleba nawet z zakalcem... 

S kun 

OSZMIAŃSKA 
— 20 ośrodków akcji tkackiej, Na tere 

nie gminy polańskiej w powiecie oszmiań- 

kim prowadzona jest w 20 ośrodkach akcja 

tkactwa. Wyrabiane są tkaniny wełniane 

1 Iniane dekoracyjne, ubraniowe i użytko- 

wego płótna na szerokich i wąskich warsz:a- 

«ach, które przy pomocy Okręgowego T-wa 

Chybiony strzał 
Chciał zebić swego wroga z nielegalnie posiadanego 

: rewolweru 
posiadanym rewolwerem w kieszeni a wkil 

ka chwil później — spotkał swego wroga. 

Nie namyślając się długo, wyciągnął broń i 

strzelił. 

Na szczęście, strzał nie był zbyt celny, 

1 tylko zadrasnęł» mu lekko skórę. 

Powiadomiona o wypadku policja na- 

tychmiast wszczęła dochodzenie. (Zb.) 

z pociągu 
obrażenia. ciała 

Zaalarmowane Pogotowie Ratunkowe w. 

Wilnie wysłało natychmiast karetkę, która 

przewiozła Turowiczową w sfanie ciężkim 

do szpitala św. Jakuba. Ma ona wybite zę 

by, 6 ran i ogólne obrażenia ciała. (Zb). 

  

...Jest to film piękny i potężny... 
„Arcydzieło, wS„aniaiy i naichniony f.im... 
F.lm, o Łtórym mawić zędą pokolenia... 

Kiedy tragiczny dos wyrywa jednego z po- 

śród nich, pozostali związani są jeszcze 

bardziej tym przeżyciem... 

Film jest — jak już zaznaczytiśmy na 
wstępie — zagrany po mistrzowsku. „Trzech 

Przyjaciół” jest filmem wielkich gwiazd. 

Grają w nim: Margaret Sullavam, najwybit 

niejsza obecnie obok Grety Garbo tragicz 

ka ekranu, oraz niezawodna trójka Robert 

Taylor, Franchot Tone i Robert Yong. 

Wszystkie kreacje należą do najlepszych, 

jakie mieliśmy sposobność w ciągu ostat- 

nich lat oglądać na ekranie. „Motion Pictu 

re Herald'* i „Variety” — dwa najbardziej 

miarodajne i autorytawne pisma filmowe 

Ameryki piszą, że Margaret Sullavan prze 

rasta wszystkie aktorki świata, dystansu- 
3ąc nawet Gretę Garbo i Normę Shearer. 

Reżyserował mistrz Frank Borzage, twó 

rca wielu pięknych nastrojowych filmów. 

Dziś premiera w kinie „PAN“,   

Organizacyj i Kółek Rolniczych w Oszmia 

nie sprzedawane są ma rynkach miejs:o 

wych i pozamiejscowych. 

Ponieważ tkaniny szerokie są droższe 

od wąskich, liczba szerokich warsztatów 

ciągle wzrasta, w związku z czym prowa 

dzone są specjalne kursy fachowe w celu 

żrzyswojnia tchniki tkania. Celem  rozsze- 

rzenia tej akcji w dniu 16 kwietnża rb. zo 

stanie zwołane zebranie organizacyjne Kasy 

Bezprocentowej w Oszmianie., która zasi 

łona będzie finansowo przez Centralną Kasę 

Spółdzielczą dla Przemysłu Ludowego w 

Warszawie. f 

— Ośrodek Zdrowia w Smorfoniach. W 

Smorgoniach w pow. oszmiańskim wznie 

siony zostanie z funduszów państwowyci 

| samorządu powiatowego gmach przezna 

czony na Ośrodek Zdrowia kosztem 64 

tys. zł. 

Zarząd Miejski ofiarował plac pod bu 

dowę i zobowiązał się dostarczyć robociznę 

Prace .przygotowawcze trwają. 

— 100 studzien w ciągu dwóch lat. Wy 

dział Powiatowy w Oszmianie poczynił sta 

rania w celu pozyskania kredytów na dalszą 

budowę studzien na terenie powiatu. Jak 

wiadomo, teren powiatu oszmiańskiego nale 

ty do miejscowości bezwodnych, gdzie wa 
runki uzyskania dobrej wody są nader trud 

ne ze względu na głębokość warstwy wo 

donośnej, 

W okresie ostatnich 2 lat wybudowano 
około 100 studzien kosztem ponad 40,000 zł. 

WILEJSKA 
— POSZŁY NAPRZÓD. W Wilejce odbyło 

się walne zebranie miejscowego Oddziału 
Zw. Strzeleckiego. Obecni byli przedstawicie 
le władz wojskowych i powiatowych Z. S, 

Ustępujący Zarząd został wybrany we 
wrześniu ub. roku. W ciągu tego czasu pra 
cą swą przyczynił się do powiększenia od- 
działu. 

Zarząd rozpoczął działalność od stworze 
mia odpowiednich warunków pracy dla mł» 
dzieży. 

Odnowiono lokal świetlicy. Stworzona 

dwie nowe świetlice — jedną dla strzelców, 

drugą dla strzelczyń. Kupiono radioaparat | strzeżyński, A. Żuliński. Oprawa dekoracyj- 
za 260 zł. Założono bibliotekę, 

Za włożony wysiłek złożono podziękowa 

nie ustępującemu zarządowi, a szczególnie je 

go prezesowi p, Szajnerowi. 

Zarząd pozostał ten sam w składzie: — 

prezes Szajner Mikołaj, wiceprezes — Lam- 

prech Witold, sekretarz — Skurynowicz Bo 

lesław, skarbnik — Iwaszkiewicz Rafał. Op 

rócz tego weszli: jako członkowie: strzelczy- 

nie Ciechanowiczówna Lmdmiła i strzelec 

Iwanów Jan. 

Budżet oddziału na rok 1939-40 zamyka 

się kwotą 1.600 zł. A. J. 

WOŁYNSKA 
— Zamierzona likwidacja powiatowych 

urzędów rozjemczych w Lubomlu 1 Sarnach 

została odwołana. 

— Podczas kopania torfu na łące pod 

wsią Rotówka, pów. łuck':go na glinie pod 

2 1 pół metrową warstwą torfu znaleziona 

została kość olbrzymiego zwierzęcia, praw 

dopodobnie mamuta, oraz toporek krzemien 

ny, pochodzący z epoki kamienia gładzone 

go. 

Kość i toporek przekazane zostały mu- 

zeum wołyńskiemu w Łucku. 
— KINA OBJAZDOWE. Na terenie pow. 

kostopolskiego utrzymywane są przez samo 
tząd powiatowy dwa kina objazdowe, które 
wzbudzają wielkie zainteresowanie ludności. 

Jedno z tych kin obsługuje wyłącznie poło 

żoną na pograniczu z ZSRR gminę ludwi 

polską, pod względem obszaru największą 

gminę w Polsce. 

  

  

RADIO 
PIĄTEK, dnia 31 marca 1939 r. 

6,56 Pieśń por. 7,00 Dziennik por. 7,1% 
Muzyka z płyt. 8,00 Audycja dla szkół. 8,10 

Program na dzisiaj. 8,15 Muzyka poranna. 
8,50 Czytanki wiejskie. 9,00—11,00 Przerwa, 

11,00 Audycja dla szkół. 11,30 Gawoty i me- 
nuety, 11,57 Sygnał czas ui hejnał. 12,03 Au 
dycja południowa. 13,00 Wiadomości z mia 
sta i prowincji. 13,05 Pod niebem południa, 
14,00—15,00 Przerwa. 15,00 „Już wiosna“ — 

reportaż przyrodniczy dla młodzieży. 15,20 
„Higiena gimnastyki domowej i warunki ide 
alnego jej stosowania — pogadanka. 15,39 
Muzyka obiadowa w wyk. Orkiestry Rozgł. 
Wileńskiej. 16,00 Dziennik popołudniowy. 
16,08 Wiadomości gospodarcze 16,20 Roz 
mową z chorymi. 16,35 Recitał wokalno-for 
lepianowy Olgi Olginy. 17,05 Życie portów: 
Tadiong-Priok — port w Batawji. 17,15 Au- 
dycja KKO. 17,19 Miniatury kwartetow 
17,45 Audycja @а wsi“ I) „O wykonywaniu 
iewów wibsennych“ — pog. inż. W. Turow 
kiego; 2) Poradnik rolniczy — A. Przega- 
iński; 3) Muzyka popularna; 4) „Jak sie 
samemu dokształcić* — rozmowę przeprowa 
izą W, Drążkowski i E, Aluchno. 18,25 Wy 

ueczki i spacery omówi E. Piotrowicz 1830 
ńomedie Aleksandra Fredry — wieczór 16; 
„Nikt mnie nie zna*. 19,00 Koncert rozryw 

kowy. 20,35 Audycje informacyjne. 21,00 „W 
paryskich pracowniach O. Boznańskiej i Fon 
djity“. 21,15 Ludwik van Beethoven. 22,15— 
22,20 Przerwał 22,20 I. Potpourii wesołych 

i nastrojowych melodii Transmisja ze Szwę 
cji IL Chór Dana i Mała Orkiestra P, R. 
Transmisja do Szwecji. 23,00 Rezerwa prog 
rumiowa. 23,05 Ostatnie wiadomości i koza 
nikaty. 23,10 Zakończenie programu. 

TEATR I MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE, 

— Dziś, w piątek dn. 31 marca — z pa 
wodu całodziennej próby generalnej ze sztu 
ki Jerzego Ostrowskiego  „Bogoburcy“ 
przedstawienie zawieszone. 

— Prapremiera „BOGOBURCÓW'" w Te. 
atrze Miejskim! Jutro, w sobotę, dnia 4 

kwietnia o godz, 20 Teatr Miejski na Pohu 
lance występuje z prapremierą sztuki Jerze 

go Ostrowskiego pt. „Bogoburcy*. Reżyseria 
dyr. L Kielanowskiego. Udział biorą pp,ż 
W. Szczepańska, J. Balicki, Z. Blichewicz, A, 

Czapliński, W. Ilcewicz, S Jaśkiewicz, W, 
Lasoń, A. Łodziński, Z. Nowosad, K. Puch 
niewski, L. Tatarski, L. Wołłejko, W. Za- 

   

    

na Wiesław Makojnik. 
— Niedzielne przedstawienie popołudnia 

we o godz. 16 wypełni wielce interesująca 
sztuka M. Choromańskiego „Zazdrość i me» 

dycyna* w przeróbce scenicznej W. Alexan- 
drowicz. Ceny popularne, 

— „Człowiek za burią* w sali P. P. W 
Dziś, w piątek, dnia 31 bm o godz. 20,15 w 

sali P. P. W. — ul. Dominikańska 15 — os 
tatnie przedstawienie komedii A, Cwojdziń 
skiego „Człowiek za burtą”. Udział biorą 

рр.: Е. Ściborowa, 1. Horecka i W. Śsibor, 
Ceny od 80 do 2,20. 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA”, 

— Występy Janiny Kulczyckiej.  Dziń 
„Lyzistrata“ operetką klasyczna Linoke. — 

Treść zaczerpnięta z pierwowzoru greckiego, 
obfitująca w sceny komiczne i nie pozbawio 
ne aktualności natchnęła  INmpozytora do 
napisania przepięknej muzyki. Wykonawcy 
nisi z J, Kulczycką na czele są według opi 
nij prasy i publiczności na wysokości zada 
nia Specjalne oklaski wywołuje zespół bale 
towy z Martówną na czele. Balet ten nosi 

miano „Ballada mitologiczna* Ceny propa- 
gandowe. 

— „Przygody Tomcia Palucha*. Oto ty 
tuł baśni H. Zbierzchowskiego, którą Lutnia 

wystawia w poniedziałek świąteczny o godz. 
12,15. Jest to powieść o bohaterstwie pol- 
skich dzieci 

luź miątv za kratkami 
Wczoraj wpadł w ręce policji w Wilnie 

niejaki Kondratowicz, vel Katrycha, jeden 

ze wspólników włamania do apteki Jun- 

dziłła przy ul. Miekiewicza w Wilnie. 

A więc razem za kratkami znajduje 

  
się już sprawców tego włamania. (Zb) 

FT i RNR T    

Wzrost zužycia nawozėw sztucznych 
Pięcickrotne zwiększenie zsytu 

Poczynając od roku 1933 ilość nabywa 

1ych przez rolnictwo nawozów sztucznych 

stale wzrasta. Jest to bariz> pocieszający 

objaw, wskazujący na to, że po kryzyso- 

wym załamaniu się sytuacji gospodarcze! 

rolnictwa następuje zwiększanie się siły na 

bywczej naszej wsi oraz podn szenie się kul 
tury rolnej warsztatów wiejskich, Ilustracją 

lego ciekawego zjawiska są uzyskane przez 

nas dane z Banku Rolnego, który jak 

| wiadomo — jest jedną z najp *ważniejszych 

. instytucyj, ułatwiających zaopatrzenie warsz 

tatów wiejskich w nawozy sztuczne. Jak się 

okazuje, ilość dokiarczonych przcz ten Bank 

aawozów sztucznych w roka 1935 vsiągnęła 

ca 251 tys, ton, sianowi to w porównaniu z 

rokiem 1933 przeszło pięciok zwięk- 

szenie zbytu, bowiem wówczas sprzedano 

nawozów zaledwie ca 19 tys ton 

  



      

„„KURJER% (4766) 
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PORYWAJĄCY I 
FILM 
© PRZYJAŹNI 
NIENAWIŚCI 
MIŁOŚCI 
I WALCE 

TRZ 

triumf kinematografii! 

HELIOS | 

  

  

Do akt Nr. Km. 148/30. 

Obwieszczenie 
O LICYTACJI. 

Komornik Sądu Grodzkiego w Święcia- 
nach Bazylko Stanisław zamieszkały w Świę 
cianach w gmachu sądowym na zasadzie 
art. 602 KPC obwieszcza, że w dniu 14 kwiet 
nia 1939 r. o godz. 16 odbędzie się licytacja 
publiczna ruchomości, należących do Janiny 
Grzywińskiej i Tadeusza Grzywińskiego w 
majątku Miła, gm. komajskiej, składających 
się z urządzenia domowego i obrazów osza 
cowanych na łączną sumę 866 zł, które moż 
na oglądać w dniu licytacji w miejscu sprze 
daży w czasie wyżej oznaczonym. 

Święciany, 12 marca 1939 r. 

Komornik (—) St. Bazylko. 

REDAKTORZY DZIAŁÓW: 
„specjalnego wysłannika"; Witold Kiszkis — wiad. gospodarcze i polityczne (depeszowe i tełeł.)) Eugenia Masiejewska-Kobyliń. 
Józef Maśliński — recenzje teatralne; Anatol Mikułko — felieton literacki, humor, sprawy kulturalne; 

  

   

  

REDAKCJA ! ADMINISTRACJA 

Konto P.K.O. 700.312. Konto rozrach. 1, Wilno ! 

Wilno, ul. Biskupa Bandurskiego 4 

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

Administracja: tel. 99—czynna od godz. 9.30—15,30 

Drukarnia: tel, 3-40, Redakcja rękopisów nie zwraca. 

Centrala. 

   LITE 

Kurjer Wilefski* 

  

  

  
    

  

Po światowym sukcesie „Marii Antoniny* — nowy wielki 

  

Dziś. Harry Baur, który zdobył najpotężniejszą broń— 
pieniądz i Gaby Morlay—niewierna żona w arcyfilmie 

Walka o Kobiete 

Dziś premiera 

        

ROBERT 

YOUNG ,      
     

Kolorowy nadprogram. 

Nadprogram: 
Atrakcja kolor. 
i aktualności 

Sygnatura: Km. 616/38, 

Obwieszczenie 
O LICYTACJI RUCHOMOŚCI 

Komornik Sądu Grodzkiego w Brasławiu 
Kazimierz Zawadzki mający kancelarię w 
Brasławiu przy ul. 3 Maja Nr. 84 na podsta 
wie art. 602 KPC podaje do publicznej wia 
domości, że dnia 12 kwietnia 1939 r. o godz. 
10 w Leonpolu, gm. miorskiej odbędzie się 
1I licytacja ruchomości, należących do Wie 
sława Światopełk-Mirskiego, składających się 
£ lokomobili parowej oszacowanych na łącz 
ną sumę zł. 1500. 

Ruchomości można oglądać w dniu licy 
tacji w miejscu i czasie wyżej oznaczonym 

Dnia 27 marca 1939 r. 

Komornik (—) K. Zawadzki.   

Obwieszczenie 
O LICYTACJI 

W myśl $ 83 rozporządzenia Rady Mini- 
strów z dnia 25 czerwca 1932 r. o postępo 
waniu egzekucyjnym władz skarbowych — 
(Dz. URP Nr. 62, poz. 580), podaje się do 

ogólnej wiadomości, że 5 kwietnia 1939 r. 
o godz. 10 w lokalu zobowiązanego w maj, 
Dzierkańce, gm. ejszyskiej celem uregulowa 
nia należności Urzędu Skarbowego w Lidzie 
w-g tyt. nr. 420 i Zarządu Gminnego w Ej- 
szyszkach w-g tyt. 611/12/39 Wolochowicz 
Albin zam. w f. Dziczkańce, gm. ejszyskiej, 
pow. lidzkiego odbędzie się sprzedaż z licy 
tacji niżej wymienionych ruchomości: 10 

sztuk krów czarno-białych wart. 2,000 zł. 
Zajęte przedmioty można oglądać 5 kwiet 

nia 1939 r. od godz. 9 do 10 w lokalu zobo 
wiązanego. 
Naczelnik Urzędu Skarbowego: J. Kicman. 

    

Sygnatura: 166/39. 

Obwieszczenie 
O LICYTACJI RUCHOMOŚCI 

Komornik Sądu Grodzkiego w Baranowi- 
czach II rewiru Stanisław Hładki, mający 
kancelarię w Baranowiczach przy ul. Koper 
nika Nr. 36 na podstawie art. 602 KPC po- 
daje do publicznej wiadomości, że dnia 5 
kwietnia 1939 r. o godz. 11 w Baranowiczach 
przy ul. Rynkowej Nr, 7 odbędzie się 1 licy 
tacja * ruchomości, należących do Władysła 
wa Ćwiczyńskiego, składających się z szafy 
jasnej, kanapy „obelinowej, kredensu, maszy 
ny do szycia, maszyny do wyrabiania wody 
sodowej, dziesięć balonów miedzanych, dwie 

platformy do wożenia wody sodowej, osza- 
cowanych na łączną sumę zł. 815. 

Ruchomości można oglądać w dniu licy 
tacji w miejsmu i czasie wyżej oznaczonym. 

Dnia 27 marca, 1939 r. 
Ko. 10ornik (—) St. Hładki. 

Sygnatura: 1. Km. 78/39. 

Obwieszczenie 
O LICYTACJI RUCHOMOŚCI 

Komornik Sądu Grodzkiego w Słonimie 
I rewiru Jan Pyszkowski mający kancelarię 
w Słonimie przy ul Kościuszki Nr. 8 na pod 
stawie art. 602 KPC podaje do publicznej 
wiadomości, że dnia 15 kwietnia 1939 r. o 
godz. 13 na chut. Ostrowo, gminy Starawieś 
odbędzie się I licytacja ruchomości, należą- 
cych do Józefa i Heleny Pudłów, składają- 
cych się z krowy, klaczy, dwóch świń, sza- 
fy i kufra oszacowanych na łączną sumę zł. 
640. 

Ruchomości można oglądać w dniu H- 
cytacji w miejscu i czasie wyżej oznaczo- 
nym. 

Dnia 28 marca 1939 r. 
Komornik (—) Jan Pyszkowski 

  

Sygnatura: Km. 1038/38 

Obwieszczenie 
O LICYTACJI RUCHOMOŚCI 

Komornik Sądu Grodzkiego w Brasławiu 

Kazimierz Zawadzki, mający kancelarię w 
Brasławiu przy ul. 3 Maja Nr. 34 na podsta 
wie art. 602 KPC podaje do publicznej wia 
domości, że dnia 5 kwietnia 1939 r. o godz. 
11 w Brasławiu odbędzie się 1 licytacja ru 
chomości, należących do Stanisława Gryn- 
kiewicza, składających się z aparatu radio- 
wego i 3 kilimów, oszacowanych na łączną 
sumę zł. 550. 

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

Dnia 27 marca 1939 r. 
Komornik (—) K, Zawadzki. 

  

Kino „APOLLO“ 
w Baranowiczach 

Dziś, Sensacyjny dramat ludzi prze- 
śladowanych przez prawo 

Wyspa skazańców 
W rol. gł.: John Litel i A. Sheridan 

Skończył się miesiąc 

ment za kwiecień. 

   „Casino“ dla wszystkich. 

Dziś premiera. 

i „MARIA ANTONINA". 

Chrześcijańskie kino 

przez europejczyków. 

SZALONY| 
CHŁOPAK 

(Alexanders Ragtime Band) : 
“1 -Muzyka Irwinga Berilna, twėrcy najnowszego jazzu i swingu. @ 

| W roli głównej Tyrome Power bohater filmów: „SUEZ* З 

   

MaTZeC, czas uregulo- 
wać zaległości w prenumeracie i opłacić abona- 

Dla uniknięcia przerwy w otrzymywaniu „Kurjera* prosimy 
wpłacać najpóźniej do dnia 5 kwietnia. 

Reprezentacyjne kino © a IN e 

  

    Wszyscy do „Casina“ 

Wspanialy film muzyczny 

           
         

   Początek o godz. 4-ej 

    

= 
Dziś Najpiękniejsze arcydzieło filmowe w języku polskim 

*WIATOWIO| TĄ JEMNICE INDII 
Wyjątkowo głęboki i wstrząsający dokument. Sceny nigdy dotąd niewidziane 

Począ.ki seansów o godz. 4-ej, w święta o godz, 1-ej 
  

KINO 

Rodziny Kolejowej 

wiwulskiego 2 węgrzyn i Inni, 

Dziś. LUDWIK SOLSKI w wielkim £lmie polskim p. t. 

ZNICZ „GENIUSZ SCENY" 
W pozostałych rolach: Engelówna, Barszczewska, Brydziński, 

Nadprogram : UROZMAILONE DODATKI 
  

OGNISKO | 
sauprogram: UROŻMAILONE DODA LKL 

Dziś. Julia Janssen, Otto Hartmann i Hans Olden 
na czele popularn. art. wiedeńskich w najiepsz. f. austiackim 

„iŁoiwi Z WIEDNIA” 
Pocz, seans. o 4-€j, w niedz, 1 św. o 2ej. 

  

  

NWYYYY*vrvrvtrvvv". 

Komunalna Kasa Oszczędności pow. nie: 

świeskiego w Nieświeżu, przyjmuje wkłady 

od 1 złotego. 

: T   

CHRZEŚCIJANSKI BANK LUDOWY w 
Nieś .eżu jest najstarszą instytucją kredy. 
tową w powiecie, Wydaje pożyczki człon. 
kom, przyjuiuje wkłady od i złotego. 

Powiatowa Spółdzielnia Rolniczo - Han- 

dlowa z odpow. udziatami w Nieświeżu, tel. 

99. ddziały: w Klecku i Snowie, Zakupuje: 

wszelkie ziemiopłody — trzodę chlewną — 

bydło. Sprzedaje: maszyny i narzędzia rol- 
nicze — nawozy sztuczne — artykuły — bu- 
dowlane, 

  

Jan Giedroyć-Juraha — „Warszawian- 
ka“, Nieśwież, ul. Wileńska 34. Sprzedaż 
owoców południowych i delikatesów, 

AAAAAAAMAAAAAAAAAAAAADAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

Stolpeckie 
rw*vvvv.. Sc 

SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO - HANDLO- 
WA w Stołpcach, Plac Kościelny 2 tel. 71 
Sprzedaje: nawozy sztuczne, maszyny, na- 
rzędzia rolnicze i galanterię żelazną, arty- 
kuły spożywcze, | kolonialne, na. ona zbóż, 
materiały opałowe i budowlane, meb! wraz 
prowadzi komisową hurtownię soli, 

Skupuje: -— zboże wsze. 
oraz trzodę chlewną. 

  

KOMUNALNA KASA OSZCZĘDNOŚCI 
pow. stołpeckiego w Stołpcach (ul. Piłsudskie 
go 8) istnieje c! roku 1944 Wkłady osz- 
czędnościowe wynoszą ponad 300 tys. zł. 
K. K. O. przyjmuje wkłady od 1 złotego. 

ODDA AAAA AAA AA AAAA AD AA AAAA AAA AAAA AAAA AA KAJ 

PRACA 
NIANKA wykwalifikowana z dobrymi 

świadectwami potrzebna na wyjazd do nie- 
mowlęcia. Zgłoszenia — ul. Ofiarna 2—11 
od godz. 14—16, 

  

AAAAAADAA AAA AAAAA AAA AAAA AAAA AAAAŁAAŁAŁAAŁ 

Kupno i sprzedaż 
ТАЛАГр САг 

PLAC DO SPRZEDANIA 940 m. kw., ul.   
  

„vvvvvvvYvYvYYYVYYYY! У 

Władysław Abramowicz — sprawy kulturalne litewskie i wiadomości z m. Lidy; Zbigniew Cieślik — kronika zamiejscowa; 

Józef Święcicki — artykuły polityczne, społeczne i go 

   
Ułańska 11; Łuck, Wojewódzka 

Przedstawicielstwa ; 

kie, Grodno, Pińsk, Wołkowysk, 

c т 

    

   

  

Sp. z 0. 0, 

Oddziały: Nowogródek, Bazyliańska 35, tel. 169; 
Lida, ul. Zamkowa 4/7, tel. 78; Baranowicze, 

Nieśwież, Kleck, Słonim, 

Stołpce, Szczuczyn, Wołożyn, Wilejka, Głębo- 

   

  

CENA PRENUMERATY 

miesięcznie: z odnoszeniem do 

domu w kraju —3 zł., za grani- 

cą 6 zł, z odbiorem w admini- 
stracji zł. 2.50, na wsi, w miej- 

scowościach, gdzie nie ma urzędu 

pocztowego ani agencji zł, 2,50 
zz" 

     

  

5.    

            
      
     

    

Brześć n/B. 

> Druk. „Znicz*, 

Jasna 34—4 na Zwierzyńcu. 

spodarcze. 

  

4% 

AAAAAAAAAADAAAAAAMAA LAA AA AS ALAAAA AAA 

LEKARZE 
н DUKIOR 

M. Zaurman 
weneryczne, skėrne i moczoplciowe 

Szopena 3, tel. 20-74. 

Przyjmuje 12—2 i 4—8, 

Chor, 

2 ; 

AKUSZERKI 
TVVVYVYVVYVYVYVIVYVYVYVYVYVYVYVYVYVYTYVYVI 

AKUSZEKKA 

Maria Laknerowa 
przyjmuje od godz. Y rano do godz. 7 wiecz, 
— ul. Jakuba Jasińskiego 1a—”? róg ul. 

3-gv Maja obok Sądu. 

NAA AAA AAA AAAA AAA AAA AŚAA AAAA AA AAAAAAAABABA 

Nauka i Wychowanie 
TVVVVYVYVYVYVYVYVYVYVYVYVYVYVYVYYYVYVYVYTI 
POMOC W NAUCE i przygotowanie do 

egzaminów w zakresie wszystkich klas gim- 
nazjum i liceum. Opłata niska. Suwalska 
7—4 (koło ul. M. Pohulanka), godz, 2—4, 

Ea YYVYYYYYYYJ 

Handel I Przemysł 
TVVVYVYVVYVYVYVYVYVYVYVYVYVYVYVYVYVYYYVYY 

GUSTOWNE koszule, krawaty, bielizna, 
galanteria W. NOWICKI, Wilno, Wielka 30, 
modne płaszcze, kużowce, bonjurki, pijamy. 

„RÓŻNE 
PRZY CIERPIENIACH wątroby, żołądka, 

kiszek, nerek, stosuje się Sok Świętojańskie- 
go Ziela, Magistra Edwarda Gobieca. Sprze- 
daż Apteki. Skład Główny Warszawa — 
Miodowa 14. 

  

Poszukuję 
mieszkania 
5—8 pokojowego w centrum 
miasta ze wszelkimi wygo- 
dami. Oferty do Administr. 
„Kurjera Wil.* telefon 99   

  

Włodzimierz Hołubowicz — sprawozdania sądowe i reportaż 
ska — dział p. t. „Ze świata kobiecego"; Kazimierz Leczycki — przegląd prasy; 

Jarosław Nieciecki — sport; Helena Romer — recenzje książek; Eugeniusz Swianiewicz — kronika wileńska: 

| ZRETERLORYWAE PRO TIP TTWRE TAE TT TRAIN SSD REPO 
CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr, przed tekstem 75 gr., w tekście 60 gr., za tekstem 
30 gr, drobne 10 gr za wyraz, Najmniesze ogłoszenie drobne liczymy za 10 stów. Wyrazy 
tłustym drukiem iczymy podwójnie. Zastrzeżeń miejsca dla „drobnych“ nie przyjmujemy 
Przydział ogłoszeń do odpowiednich rubryk zależny jest tylko od Administracji. Kronika 
redakc, i komunikaty 60 gr za wiersz jednoszpaltowy. Do tych cen dolicza się za ogłosze» - 
nia cyfrowe tabelaryczne 50%, Układ ogłoszeń w tekście 5-łamowy, za tekstem 10-łamowy 
Za treść ogłoszeń i rubrykę „nadesłane* redakcja nie odpowiada. Administracja zastrzega 
sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca. Ogłosze= 

nia są przyjmowane w godz, 9.30 — 16.30 i 17 — 20. 
; 

Wilno, ul, Bisk. Bandurskiego 4, tel, 3-40. O ses WBO Kotlarewskiego, Wileńska Il 
= 

J = 

  
 


