
> 

ROK XVI. Nr. 92 (4768) 

  

Są kraje, jak Japonia lub Chili, na- 
wiedzane ciągle przez klęskę trzęsie- 
nia ziemi. Może nie wszyscy czytelnicy 
pamiętają, że w roku 1925 Tokio w 
ogóle przestało isinieć, zniszczone do- 
szczętnie przez katastrofę trzęsienia 
ziemi. Nie minęło lat piętnaście, a oto 
zapomniano o owej klęsce nie tylko 
w Europie, ale i w Japonii. Jak ów 
legendarny Feniks dźwignęła się z gru 
zów stolica wschodniego cesarstwa, 
stając się nowoczesnym sześciomilio- 
nowym miastem. 

Nikt nie wie dnia, ani godziny. Ka- 

WILHELMSHAVEN. Kanclerz Hit- 
ler przybył do Wilhelmshaven i wziął 
udział w uroczystości spuszczenia na 
wodę okrętu wojennego ,,G*. Kanclerz 
dokował szefa marynarki wojennej 
Rzeszy adminara Raedera na „wielkie- 
go admirała III Rzeszy* i wygłosił 
rzemówienie. 
BERLIN. (PAT.) Przemówienie 

kenclerza Hitlera w Wilhelmshaven, 
według streszczenia niemieckiego biu 
ra informacyjnego: 

Kanclerz powiedział m. inn.: 

„Nie jestem tu poto i naród nie- 
tastrofa może się znów powtórzyć w jj miecki nie został w tym celu stworzo- 
każdej chwili. Ale wisząca wciąż nad 

krajem groźba klęski nie powstrzy- 
muje rozwoju i postępu narodu, nie 

ny przez Opatrzność, aby 
posłusznie stosować się do prawa, 

które dogadza Anglikom i Francuzom, 
hamuje olbrzymiej dynamiki Japoń- |]lecz po to, by bronić równości swych 
czyków. Z dnia na dzień, niemal z 
godziny na godzinę Japonia staje się 
coraz większą potęgą. 

praw. Nie jesteśmy już zdani na łaskę 
lub niełaskę innych państw. lub ich 
mężów stanu, Jeśli dziś jeden z angiel 

Polaka, któzy zwiedza kraje Zaą- Śskich mężów stanu sądzi, że musi się 
chodniej Europy uderza ogromna ilość wszystkie zagadnienia omawiać, że 

zabytków architektury gotyckiej i ro- 
mańskiej. Jakiż kontrast z Polską! 
Pytałem znawcę sztuki, czy jest w 
Polsce choćby jeden. dobrze zachowa- 
hy pomnik architektury romańskiej. 
MWymienit jeden kościółek na wsi. Nie 

musi się je rozwiązywać przez szczere 
rozmowy i układy — co możnaby u- 
czynić — to jednak chciałbym temu 
mężowi stanu oświadczyć: do tego 
była sposobność przez całe 15 lat 
Doszliśmy do przekonania, że zarów 

mylę się chyba, nie ma w Polsce ani 00 М wewnętrznej jak i zagranicznej 

jednego zamku średniowiecznego, któ. |] Polityce naszego narodu nie osiągnę- 
ry by nie był ruiną. A przecież we 

Francji, pomimo zawieruchy rewolu- 
cyjnej, nie jest to wcale rzadkością. 

W Polsce nie zdarzają się wpraw- 
dzie trzęsienia ziemi, ale żyjąc 
płaszczyźnie otwartej od wschodu i 
od zachodu, jesteśmy nie mniej wysta 

libyśmy niczego, nawet gdybyśmy cze 

kali dalsze 15 lat, dopóki śmieszna 
instytucja genewska dorosłaby do 
tego, 

na |jaby przez mowy rozwiązgwać zagad- 
nienia. 

Musielibyśmy prawdopodobnie cze- 
wieni na klęski, chociaż klęski innego kać w nieskończoność. Jeśli dzisiaj 
rodzaju. Na tym otwartym szłaku łą- brytyjski mąż stanu żąda, aby każde 
czącym zachód ze wschodem nie mo- 
że być inaczej. Każdy naród, jak ów 
król Edyp, ma swój los, swoje fata]- 
ne przeznaczenie, przed którym uciec 
nie można. Naszym przeznaczeniem 
musi być bezustanna walka. 

Walki z naporem germańskim zą- 
częły się już w czasach legendarnych 
naszej historii i trwają do dziś — po- 
wiadają Endecy. To prawda! Ale czy 
inaczej jest na wschodzie? Zaczyna. 
jąc od Bolesława Chrobrego, poprzez 
trwające stulecia, walki- z Tatarami 
aż do zwycięstwa Piłsudskiego nad 

Wisłą i Niemnem. W naszym położe- 
niu geo-politycznym walka jest fatą- 
lizmem dziejowym. Czesi usiłowali 
uwolnić się od swego determinizmu 
historii i dlatego są dziś w niewoli. 

Zrozumienie _ konieczności 

zagadnienie, leżące w zakresie. nie- 
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WILNO, niedziela 2 kwietnia 1939 r. 

KURJER WILEŃSKI 
Nowogródzki, Grodzieński, Suwalski, Poleski I Wołyński 

JAPONIA | Hitler odpowiada Chamberlainowi 
CZECHY? |Rzesza nie myśli atakować na chybił trafił 

życiowej naszego narodu powinno być 
przede wszystkim omówione z Anglią, 

wówczas mógłbym dokładnię tak sa- 
mo zażądać, by każde zagadnienie 
brytyjskie było omawiane z nami. 

Gdy sprzymierzeńcy bez względu 
na celowość, na prawo, na tradycje 
historyczne, czy nawet na rozsądek, 
zmieniali mapę Europy, nie mieliśmy 
siły, aby im przeszkodzić. Jeśli ocze 
kują oni jednak od dzisiejszych Nie 
miec, że Rzesza pozwoli państwom 
— satelitom wielkich mocarstw, któ 
rych jedynym zadaniem jest być na 
stawionym przeciwko Niemcom, cier 
pliwie dojrzewać do dnia, w którym 
zaciągnięte zostaną sieci, to niesłusz 
nie utożsamia się Niemcy dzisiejsze 

PARYŻ, (PAT). — Korespondent 
| londyński „Figaro“ pisze, że gdyby 
Anglia była przedmiotem agresji Nie 
miee, to POMOC, JAKĄ POLSKA 
MOGŁABY JEJ UDZIELIĆ MIAŁA- 
BY NIE MNIEJSZE ZNACZENIE, 
NIŻ POMOC, JAKĄ ANGLIA MOŻE 
UDZIELIĆ POLSCE. 

Prasa paryska podkreśla, że dek- 
laracja angielska jest   

  

dlsmo nie Jest dałowane naprzód 

mieckich interesów życiowych i sfery | z Niemcami z okresu przedwojennego, 
Ten, kto zgłasza gotowość wyciąga- 
nia dla tych wielkich mocarstw kasz 
tanów z ognia, musi oczekiwać, że 
sobie przy tym poparzy palce. 

Nie żywimy naprawdę nienawiści 
do narodu czeskiego. Setki lat żyliś- 
my razem. Nie mielibyśmy nic prze 
ciwko niepodległemu państwu czes- 
kiemu, gdyby: ono: 1) nie uciskało 
Niemców i 2) gdyby nie było instru- 
mentem przyszłej napaści na Niem- 
ców. Państwo to utraciło swą wew- 
nętrzną zdolność do życia. Połączy- 
łem znowu to, co na podstawie histo 
rii i geograficznego położenia w myśl 
wszystkich zasad rozsądku musiało 
być połączone. Przekonany jestem, 
iż wyświadczyłem przez to wielką 
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przysługę pokojowi i w tym przekona 
niu zdecydowałem się nazwać przysz 
ły kongres partyjny —  kongresem 
partyjnym pokoju. 

Niemcy nie myślą bowiem o tym 
ABY NA CHYBIŁ TRAFIŁ ATAKO- 

WAC INNE NARODY. 
0$ Rzym—Berlin jest najbardziej 

naturalnym instrumentem, jaki ist- 
nieje na świecię. 

Kanclerz Hitler zakończył: Daliś- 
my milionom naszych współrodaków 
największe szczęście — powrót do 
naszej Wielkiej Rzeszy Niemieckiej. 
Daliśmy Europie Środkowej wielkie 
szczęście, mianowicie pokój, na któ- 
tego straży stać będzie potęga niemiec 
ka, a potęgi tej nie złamie już więcej 
żadna przemoc świata. 

  

przede wszystkim zdecydowanego sta 
nowiska Polski. 

P. Blum na łamach „Populaire* 
przyjmujące bez zastrzeżeń deklarae- 
ję prem. Chamberlaina wyraża jed- 
nak ubolewanie, że parlament fran- 
euski przed rozejściem się na wakae 
je, które potrwają do 1 maja, NIE 

| ZDECYDOWAŁ SIĘ NA JAKĄŚ MA 
rezultatem | NIFESTACJĘ RÓWNOLEGŁĄ DO 

  

Rząd i wszystkie stronnictwa polityczne 
cala Polska bez wyjątku 

Już TEO milionów złolych 
WARSZAWA, (PAT). — Wczoraj 

ną zamku odbyło się posiedzenie or 

gamizacyjne Naczelnego. Komitetu 
Pożyczki Obrony Przeciwlotniczej. 

Na zebranie, które odbyło się wo 
walk jibec Pana Prezydenta Rzeczypospoli 

bezustannych i przyjęcia owego wy-pitej Prof. Ignacego Mościckiego i Mar 
roku dziejów jest niezmiernie ważne. 

* Da nam to spokój i siłę. 
Prasa zagraniczna notuje, że ostat- 

szałka Edwarda Śmigłego-Rydza ja- 

ko protektorów komitetu, przybyli 

J. E. prymas Polski ks. dr August 
nie wypadki zostały w Polsce przy. Hlond, Prezes Rady Ministrów gen. 
jęte ze spokojem i odwagą. Były tylkofidr Felicjan Sławoj-Skłakowski, wice 
odosobnione odgłosy niepokoju, które Fi premier jnż. Eugeniusz Kwiatkowski( 
także zostały zanotowane. Cóż ozna- 
czają dla nas ostatnie wydarzenia?.., 
Niewątpliwie zapowiedź bliższego lub 

dalszego starcia z bronią w ręku. 

Mamy już dziewiętnaście lat po- 
ją w naszych warunkach i to już 

Boś znaczy. Zdążyliśmy położyć pierw 

sze fundamenty pod gmach naszej 

odrodzonej państwowości. Trzeba się 

z tym zgodzić, że, niestety, rozwój cy- 

wilizacyjny może się u nas odbywać 

tylko w przerwach między walkami. 

Losu odmienić nie potrafimy. Stały 

Przed nami dwie możliwości, Albo 

umiknąć walki i zdać się na łaskę i 
niełaskę najeźdźców z zachodu, albo 

też stawiać czoła przeciwnościom w | 

SZUStannej walce 0 byt. Możliwości 

te upostaciowane są w dwóch symbo- 

ch, które wymieniliśmy w tytule: 

Czechy į Japonia. 

Czesi chcieli uniknąć walki. Są dziś, 

2 niewoli. W Japonii ciężkie wa- 

tie : bytų ukształtowały szczególny 

Ika hiczny narodu. W.swoim ar- 
© W „Kurjerze Wil.* ogłoszonym 

marszałek Senatu płk. Bogusław Mie 
dziński, w zast. marszałka Sejmu wi 

cemarszałek płk. Zygmunt Wenda, 
minister spraw wojsk. gen. Kasprzyc 
BO       sprz 26 

! 

, Prof, Konrad Górski wskazał bardzo 
j słusznie, że dylemat podobny istniał ‚ 90 niedawna w Polsce. Dziś wybór 
„jest zrobiony. Piłsudski narzucił Pol- 
see tradycję Wielkich Hetmanów, Ko- 
Ściuszki, Poniatowskiego, Traugutta. 

Ale na międzymorzu bałtycko- 
czarnym, w podobnej do naszej sytua 
cji żyją też inne narody. Myślimy w 
pierwszym rzędzie o Litwie. 

: Brutalna przemoc wydarła wczoraj 
Litwie niezwykle cenną część jej te- 

tytorium. Nie wiemy jeszcze z całą 
pewnością, jakie będą skutki psychicz 
ne owego aktu przemocy: rezygnacja 
i uległość, czy też przysłowiowa litew- 
ska zaciętość, Wszystko wskazuje na 
to, że raczej to ostatnie. : 
„ Polska szanuje odrebnošė politycz-   ną i kulturalną Litwy. To tež nie 

0,5339 

ki, prezes N. I. K. gen. dr Jakub Krze 
mieński, prezes Sądu Najwyższego 

dr Leon Supiński, prezes Najwyższe 
go Trybunału Administracyjnego dr 
Bronisław Hełczyński, prezes Związ 
ku Miast i prezydent m. st. Warszawy 

minister Stefan Starzyński, biskup 
polowy ks dr Józef Gawlina, super- 
intendent generalny kościoła ewange 
licko-augsburskiego ks biskup dr Ju 
lian Bursche, superintendent kościo- 
ła ewangelicko-refermowanego ks. 
dr Stefan Skierski, głowa kościoła 

prawosławnego w Polsce arcybiskup 
metropolita Dyonizy, rabin naczelny 
prof. Schorr, liczni senatorowie i po 

słowie. °   
UAB ž r i EOS SS TEST 

| mamy zamiaru narzucania czegokol- 
i wiek. Ale jest szczerym i gorącym ży- 
czeniem całego naszego narodu, aby 
wspólne tradycje militarne przemówi- 
ły do wyobraźni Litwinów. Chcemy, 
aby dzielny i bratni naród litewski 
odnalazł łączność ze swoją dawną 
wspaniałą tradycją rycerską. 
Rozumiemy przygnębienie po wczo- 

rajszej klęsce, Ale, klęska na jak dłu- 
go?... Nurt historii jest szybki i zmien 
ny. „Deus mirabilis, fortuna variabi- 
lis* stwierdza ks. biskup krakowski 
w okresie „potopu“ szwedzkiego. Nie 
omylił się wtedy. Dziś Europa prze- 
żywa okres nowego potopu. Pamię- 
tając o zmienności losu, pamiętać trze 
ba i inne przysłowie, że „Audaces Deus 
adiuvat* (Odważnym Bóg sprzyja).   Dlatego życzymy Litwinom powro- 
tu tradycji Ki Ł Tse. 

   
  

Z Obozu Zjednoczenia Narodowe- 
go obecni byli: gen. Stanisław Skwar 
czyński, płk. Adam Koc, Leopold 
Skulski, dr Bronisław  Wojeiechow- 
ski. 

Na zebraniu 
reprezentowanych było również 7 

stronnietw politycznych 
Ze Strónnictwa Zachowawczego 

obecni byli: Janusz Radziwiłł 

Ze Stronnictwa Narodowego: Zy 
gmunt Berezowski, Tadeusz Bielecki, 
Kazimierz Kowalski, prof. Roman 
Rybarski. 

Z Organizacji Narodowo-Rady- 
kalnej — Aleksander Heinrich, Jan 
Jodzewicz i Witold Kozłowski. 

Z ruchu chrześcijańskiego-społe 
cznego: dyr. Tadeusz  Błażejewicz. 
Wacław Bittner, Józef Chaciński. 

Ze Stronnictwa Ludowego: Maciej 
Rataj, Bruno Gruszka, Stanisław Mi 
kołajczyk, Andrzej Czapski i Józet 
Niecko. 

Z Polskiej Partii Socjalistycznej 
Tomasz Arciszewski, _ Mieczysław 
Niedziałkowski, Kazimierz  Pužak, 
Wilhelm Topinek. 

Z Partii Pracy: Władysław Temp 
ka, Kazimierz Beyer. 

Dalej obecni byłi przedstawiciele 
banków, kas komunalnych sfer prze 
mysłowych, rolniczych, organizacyj 
społecznych itd. itd. 

WARSZAWA, (PAT). Według 
nieofiejalnych danych kwota, jaką 

społeczeństwo polskie subskrybowała 
na Pożyczkę Obrony. Przeciwlotni 

czej wynosi do dnia dzisiejszego pra 
wie 110 milionów złotych. 

Pomoc Polski dla Anglii 
miałaby nie mniejsze znaczenie 

niż pomoc Anglii dla Polski 
Głosy prasy o deklaracji Chamberlaina 

DEKLARACJI PREMIERA CHAM- 
BERLAINA, 

LONDYN, (PAT). — Prasa angiel 
ska zareagowala nad wyraz žyczliwie 
na ogłoszoną wczoraj deklarację pre 
miera Chamberlaina, o nowym kut 
sie polityki zagranicznej Anglii. 

W. Brytania dotąd tradycyjnie 
trzymała się zdala od zobowiązań w 
Środkowej Europie — stwierdza „Da 
Wy Mail“ ale obecnie wyraźnie 
wstępuje na inną drogą. Dziennik 
podkreśla dziejowe znaczenie dekla- 
racji premiera, która jest tylko po- 
czątkiem na obranej obecnie drodze. 
Zobowiązanie premiera Chamberlai 
na udzielenia Polsce poparcia wykra 
cza poza wszelkie zobowiązania, ja- 
kie W. Brytania wzięła na siebie od 
czasu zakończenia wielkiej wojny — 
stwierdza korespondent dyplomatycz 
ny „Daily Mail“, 

W artykule wstępnym „News Chro 
niele'" oświadcza, że Z wiclką ulgą 
wita deklarację premiera, iż zagroże 
nie niepodległości Polski spotka się 
ze sprzeciwem całej potęgi Wielkiej 
Brytanii. 

BUDAPESZT, (PAT). — „Magyar 
Nemzeti", omawiając deklarację 
Chamberlaina pisze, że fakt, iż rząd 
angielski zdecydował się na złożenie 
tak doniosłej deklaracji świadczy, że 
— zdaniem Anglii — tylko taki na- 
ród zasługuje na wolność i warto 
bronić niezawisłości takiego narodu, 
który tę wolność ceni bardziej niż ży 
cie. Dzienik podkreśla również donio 
słość oświadczenia Charberlaima dla 
Polski również z tego względu. że 
zmobilizowanie wszystkich sił mo 
carstw zachodnich uzależnione jest 
od postawy Polski w wypadku ewep 
tualnego konfliktu. 

BERLIN, (PAT). — Kola niemice 
kie zmierzają wyraźnie do zkagateli 
zowania deklaracji Chamherlaina, — 
Wczorajsze oświadczenie Chamberla 
in poranna prasa hiemiecka podaje 
na drugich miejscach w formie depesz 
korespondentów własnych w Londy- 
nie. zaopatrując ją krótkimi komen 
tarzami, według których nie istniał 
żaden powód do udzielenia Polsce 
zapewnień. 

„Voelkischer Beobachter* stwier- 
dza m. in., że rząd warszawski wie 
bardzo dobrze, że P'-sza bardzo po   ważnie pojmuje nierniecko-polski 
pakt przyjaźni z r. 1934, 
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Własna obsługa telefoniczna z Warszawy 

Rozmowy polityczne na Zamku 
WARSZAWA. (Tel, wł.) Wczoraj w czasie audiencyj politycznych, 

które odbywają się 3. dzień z rzędu, pierwszy był przyjęty ks kardynał 
Hlond, który tak samo jak i poprzedni przedstawiciele na Zamku, zobra- 
zował poglądy na sytuację polityczną. Następna delegacja PPS i związków 
zawodowych złożyła na temat sytuacji politycznej krótki memoriał. Roz- 
mowa z tą delegacją trwała 2 godziny. Memoriał nie ukaże się w druku 
z przyczyn od autorów niezależnych. Wobec tych ostatnich rozmów w ko- 
łach politycznych mówią, że koncepcja zmontowania nowego porozumienia 
stronnictw politycznych nie ma szans realizacji i nie znajdzie poparcia 
czynników decydujących. 

Obrady Stronnictwa Ludowego 
WARSZAWA. (Tel. wł.) Wczoraj zastanawiał się nad sytuacją poli- 

tyczną naczelny komitet wykonawczy Stronnictwa Ludowego pod przewod- 
nictwem prezesa Rataja. Żadnych uchwał nie ogłoszono, 

Dziennikarze oisty © uścili Pragę 
WARSZAWA. (Tel. wł.) Wczoraj przybyli do Warszawy z Pragi Cze- 

skiej wszyscy korespondenci prasy polskiej wraz z zastępcą korespondenta 
PAĄT-a, który objął urzędowanie po uwięzieniu redaktora Hinterhofa. Dalsza 
praca korespondentów stała się tam niemożliwa. Dziennikarze polscy, któ- 
rzy wczoraj przyjechali, czekali w Pradze na wizę Gestapo przez 7 dni. 

List nuncusza do metropolity Dyon ze 0 
WARSZAWA. (Tel. wł.) Nuncjusz papieski w Warszawie mons. Cortezi 

wystosował do metropolity prawosławnego w Polsce Dyonizego pismo z po- 
dziękowaniem za życzenia z powodu wyboru i koronacji Papieża Piusa X!I. 
W pismie tym nuncjusz oświadcza: „Niezależnie od dzielących je różnic ° 
wszystkie narody uczciły szczęśliwe zdarzenie, uczestnicząc w rozmaity spo- 
sób w jedności katolickiej rzymskiej, uczuciach miłości i nadziei, Niech bę- 

zie mi wolno ponownie wyrazić życzenie, aby ta jedność, której świat po- 
trzebuje więcej niż kiedykolwiek, została odnowiona w wielkiej rodzinie 
chrześcijańskiej i aby panowała w niej niepodzielnie". Na zakończenie nun- 
cjusz oświadcza, że wyraża w ten sposób najgłębsze pragnienie Papieża. 
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EMTT 
Spółka Akcyjna 

Oduziaś w Wilnie 

zawadamia, że zepisy na 

$ Pożyczę Obrony Przeciwlotn:czej 
oraz 

3'b Bony Obrony Przeciwiotn czej 
Kasa Baska przyjmuje od godz. 9-2j do 19-0j 

  

  

  

    

KOMUNIKAT. 

Pragnąc ułatwić rozległej swej klienteli i najszerszym warstwom 
ludności spełnienie OBOWIĄZKU OBYWATELSKIEGO 

Bank GvspodarStwa Krajuwego 
Oddział w Wilnie ul. Adama Mickiewicza 16-b/c 

Zawiadamia o rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń na subskrypcję 

Pożyczki Obrony Przeciwlotniczej 
Przyjmowanie zgłoszeń. odbywa się w lokalu Banku od godz. B-ej 

do godz. 15-tej bez przerwy. 

SPE) akiai 
EL 

Ё E logi 

ROWERY 
czołowych marek, oraz części 

ODBIORNIKI 
RADIOWE : PTT 

w wielkim wyborze poleca SE „PHILIPS“ э мект ке 
D. WAJMAW 

( 
t 
t 
f 
( 
6 

Wilno, už. FTrocka 17, tel. 7-31. 

Duży wybór najmodniejszych żyrandoli, lamp biurowych 
i gabinetowych, oraz grzejników. 

Ceny konkurencyjne. , Warunki dogodne. 

DEG PB GH . 

Zakończenie prac kamieniarskich 
przy grobach królewskich 
w Bazyiice Wileńskiej. 

Prace kamieniarskie w Bazylice 
Wileńskiej przy grobach królewskich 
Aleksandra Jagiellończyka, Elżbiety 
i Barbary Radziwiłłówny i serca 
Władysława 1IV-go zostały zakoń- 
ezone.     

       

  

W najbliższym czasie rozpoczęte 
zostaną roboty tynkarskie, po czym 
nastąpi złożenie prochów krėlew- 
skich w krypcie grobowca, narazie 
w dotychczasowych trumnach. 

„1 „o sile nie zapomnieć*, 

laków: 

  

„KURJER* (4768) 

40 milionów funtów szterlingów 
dice РОЙ ё . 

„IKC* donosi od własnego kore- | minają o sumie 40 milionów funtów 
spondenta z Londynu: szterl. jako niewykluczonej. 

Pogłoski o pożyczce dla Polski Sądzić też należy, że sprawa po- 
doznały ożywienia. Koła City wspo- | mocy surowcowej dla Polski poru- 

zB ARN RAKA 

  

   

  

. Nie na czarną godzinę nędzy, 

lecz na jasną godzinę dobrobytu 

składaj swe oszczczędności w PKO. 

szona już w czasie wizyty warszaw- 
skiej min. Hudsona, będzie obecnie 
potraktowana na szerszej platformie. 

  

       
  KORWETY TEZY 

  

  

Pokój, praca i dobrobyt 
pod skrzydłami samolotów 

WARSZAWA. Na zebraniu w dn. 1 b. m. Ogólnopolskiego Komitetu 
Pożyczki Obrony Przeciwlotniczej pod wysokim protektoratem Pana Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej Prof. Ignacego Mościekiego i Marszałka Polski 
Edwarda Śmigłego-Rydza uchwalono następującą odezwę do społeczeń- 
stwa: 

POLACY! : 
Żyjemy w czasach niezwykłych, w których tylko sila daje wolność 

a zbrojne pogotowie i nieustająca czujność — zabezpieczają spokojną 
pracę narodów, 

Naród polski, zjednoczony wokół swej Armii i Naczelnego Wodza 
w spakoju i z godnością oczekuje wszystkiego, cokolwiek może go spotkać 
na drodze jego rozwoju. Jesteśmy gotowi brunić kart naszej historii ostrzem 
bagnetów, hukiem dział i warkotem stalowych ptaków. 2 

W obliczu rozgrywających się obecnie zdarzeń musimy — według 
słów Naczelnego Wodza — pracować „chociażby w krzyżach trzeszezało* 

Musimy być siini i potężni, aby utrzymać poszanowanie naszych 
praw u wrogów i miłość u przyjaciół, 

Musimy być uzbrojeni aby móc jak najdłużej w spokoju pracować. 
Musimy być w każdej chwili gotowi do spełnienia najwznioślejszego 

obowiązku — obrony ojczyzny. 

Polacy — Rząd Rzeczypospolitej postanowił rozpisać wewnętrzną 
pożyczkę państwową, przeznaczoną na rozbudowę naszych sił powietrz- 
nych i wzmocnienie artylerii przeciwlotniczej. 

PAMIĘTAJCIE, IŻ KAŻDY NOWY SAMOLOT, KAŻDE NOWE DZIA- 
ŁO PRZECIWLOTNICZE, TO ZWIĘKSZONA GWARANCJA POKOJU 
DLA POLSKI, A PRACY I DOBROBYTU DLA JEJ OBYWATELI. NIE- 
CHAJ CAŁĄ POLSKĘ OKRYJĄ SKRZYDŁA SAMOLOTÓW, NIECH JĄ 
OCHRANIAJĄ LICZNE BATERIE PRZECIWLOTNICZE. 

Niechaj rozlegnie się wielki głos wszystkich żyjących w Świecie Po 

„Dozbroimy Polskę w powietrzu, 
Nabywajmy Pożyczkę Obrony Przeciwlotniezej*. 

Warszawa, 1 kwietnia 1939 r. 

11,5 milionów na F. O. M. 
WARSZAWA. Pat. Stan zbiórki | mii i floty kapitał wynosi zł 11.529. 

na Fundusz Obrony Morskiej na | 571.29 po potrąceniu kosztów budo- 
dzień 29 marca b.r. wyraża się kwo- ; wy okrętu podwodnego „Orzeł* 
tą zł 8885.01075. łącznie ze zbiórką | na budowę ścigaczy pozostaje zł 
prowadzoną oddzielnie wśród korpu- 3.329.571.29. 
su oficerskiego i podoficerskiego ar- 

  

    

   

  

i Na święta 
TYLKO 

PIWA i ŻURAWINĘ 
BROWARU (oisacwa 

„SZOPENŃN'.. 
Bank 

Spółdzielczy Zwiąsku Kupców 1 Przemysłowców w Wilnie 
Niemiecka 22, tel. 9-37 I 5-16 

> 

  

      przyjmuje subskrybcję 

Pożyczki Obrony Przeciwlotniczej || 
Kasa czynna od godz. 9—3 i 5—7, i
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Poszukuje 
mieszkania 
5—8 pokojowego w centrum 
miasta ze wszelkimi wygo- 
dami. Oferty do Administr. 
„Kurjera Wil." telefon 99   

    

Termin stładsna podań 
do Komitetu Rozbudowy 

Terrnin składania podań do Ko- 
mitetu Rozbudowy m. Wilna o po- 
życzki na budownictwo i remonty 
został przesunięty do dnia 15 kwiet- 

GRUŹLICA 
PŁUC 

jest nieubłagana i corocznie, nie robiąc róż- 

nicy dła płci, wieku i słanu pociąga bardzo 
wiełe ofiar. Przy zwalczaniu chorób pluc- 
nych, bronchitu, grypy, uporczywego mę- 
czącego kaszlu i t p. stosują p. p. Lekarze 

„Balsam Trikolan — Age“ 
który ułatwiając wydzielanie się plwociny, 
usuwa kaszel, wzmacnia organizm i samo- 

poczucie chorego. Sprzedają apteki. 

  
formacyj udziela biuro komitetu pod 
adresem, Wilno, Dominikańska 2, 
pokój 25. Tam również należy kiero- 
wać podania.   nia b. r. Wszelkich w tej sprawie in- Ё   

TSS 

  

Kronika telegraficzna 
— Prasa stambulska podaje pog- 

łoskę, że w dniach najbliższych zgro 
madzenie narodowe Hataju (Sandża- 
żu Alexandretty) uchwali przyłącze 
nie tego kraju do republiki tureckiej 

— Sąd wojskowy w Madrycie ska 
zał na karę śmierci Manuela Alcazar 
Montesa, który w swoim czasie Ściął 
generała Lopez Ochoa. 

— Liczba ludności Turcji wyno- 
si 17.829.214 osób, czyli o 1.671.196 
mieszkańców więcej w porównaniu 
+ 1935 r.i o 40.28.944 osób więcej wo 
bec 1913 r. Liczba kobiet, według os- 
tatniej statystyki, stanowi 9 121.539 
i liczba mężczyzn — 8.707.675, 

— Wojska japońskie rozbiły 3 dy 
wizje chińskie na pograniczu prowin 
2ji Kiangsu i Anhuei. Chińczycy stra 
cili ponad 10 tys. zabitych, 30 cięż- 
kich i 2.500 ręcznych karabinów ma 
szynowych. 

— Rząd Stanów Zjednoczonych 
uznał rząd gen. Franco. 

— Połączone komisje izby wyż- 
szej Rumunii przyjęły wczoraj w 
pierwszym czytaniu projekt ustawy 
anty-żydowskiej. 

— Weidmann, który został oneg 
daj skazany na Śmierć zrezygnował 
z kasacji. Jego wspólnicy Million -- 
(skazany na Śmierć) oraz Blanc (20 
miesięcy więzienia) zapowiedzieli ka 
sację. 

— Wezoraj rano zmarł kardynał 
Donato Sbaretti. Zmarły kardynał № 
czył 82 lata. 

— Po 6 i pół miesięcznej podróży 
zawinął wczoraj w południe do portu 
macierzystego statek szkolny Państ- 
wowej Szkoły Morskiej „Dar Pomo- 
rza”, 

Cambridge zwyciężył 
LONDYN. Pat. W sobotę na od- 

cnku' Tamizy pomiędzy Putney a 
Mortlake rozegrany został po raz 
9l-szy tradycyjny wyścig uniwersy- 
teckich ósemek angielskich Oxford— 
Cambridge. 

W wyścigu zwyciężyła ósemka 
wioślarzy, Cambridge z przewagą na 
mecie czterech długości łodzi. 

  

WYTWORNI PANOWIE 

i ELEGANCKIE PANIE 

ubierają się 
wyłącznie w frme 

„TANIOPOL“ 
Wilno, Wielka 15, 

„ Specialność: 

kostiumy damskie, płaszcze wio- 
senne oraz odzież męska. 

Własna pracownia na miejscu. 
Dogodne warunki spłat. 

  

NA BATERIE 

115: ZŁ e 
NĄ PRĄD ZMIENNY 

ZŁA 367  
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Forpoczty niemieckie w 
„KURJER* (4768) 

  

jelgii 
Król walczy z Seporatyzmem flamandzki. Diaczego 
pob.:io rmmin. Spuaka. Spraua ar Martensa. Dziś Belgia 

obiera nowy parliament 
(korespondencja własna) 

Bruksela, w marcu 1939 r 

Dawno minęły te czasy, kiedy to 
pod szczęśliwym panowaniem Lev. 
polda II mieszkańcy Belgii wzbogaca 
li się za pięknym przykładem genial- 
nego bankiera w koronie, a o polity- 
kę mało dbali. Partie były i wtedy, 
ale dochodziły do rządów w takich 
odstępach czasu, że w opinii publicz 
nej panował na ogół spokój i zaufa 
nie do ludzi, stojących u steru państ 
wa. Dzisiaj ilość partyj znacznei wzrc 
sla. Po reformie ordynacji wybor- 
czej w 1899 r. coraz trudniej było 
sformować jednolite ministerstwo 2 
partii większości, aż wreszcie w ostat 
nich latach powojennych stale wi- 
iziało się u góry proporcjonalny pe 
dział tek ministerialnych pomiędzy 
głównymi trzema partiami: katoli- 
ków, liberałów i socjalistów, przy 

czymi ci ostatni mieli przewagę. 

W latach powojennych do sporów 
pomiędzy partiami doszła nowa, bar 
dzo silna wałka pomiędzy Flamanda 
mi, którzy się czują ogromnie pokrzy 
wdzeni od najdawniejszych niema! 
lat politycznego życia na swej ziemi, 
a Walonami, ku*zy oparci o silną 
kulturę francuską dominowali we 
wszelkich przejawach życia belgijskie 
go. Poczucie krzywdy wśród Flaman 
dów możeby nie było tak silne, gdy , 
by nie podkreślali jej w czasie okupa- 
cji Niemcy. Bądź co bądź, nie daje się 

zaprzeczyć, że o ile za panowania 
Leopolda II o sporach wewnętrznych 
na tematy narodowościowo-językowe 
mówiło się bardzo niewiele, w czasie 

wojny światowej znalazła się duża 
część flamandzkiej ludności Belgii, 
która dążyła do oderwania się od ko 

rony bohaterskiego Alberta I, a utwo 
rzenia nowego państwa pod opieką 
wszechpotężnych Niemiec (jak to 
dziś przypomina Słowację!). Kiedy 
Albert I zmagał się z przeważającymi 

siłami niemieckimi na Izerą i bronił 
Ypres, pod rozkazami Niemców pe 
zostawał narodowy rząd flamandzki, 
walczący ze swymi braćmi nad Izerą. 

Po klęsce Niemców  separatyści 
uciekli z nimi do Niemiec, a trybuna 

ły belgijskie co ważniejszych z nich 
skazały na karę Śmierci. 

Pomiędzy ministrami rządu sepa 
ratystycznego był m. n. doktor Mai 
tens. Przed wyrokiem sądowym п 
ciekł do Niemiec i czekał łam, aż w 
1937 r. parlament belgijski uchwalił 
amnestię dla więźniów i skazańców 
politycznych z czasów wojny. Nit 
pomogły nic ogromne manifestacje 
byłych kombatantów, którzy m. in. 
u grobu Nieznanego Żołnierza porzu: 
cali swe odznaczenia na znak prote 
stu przeciwko równouprawnieniu 7 
tymi, którzy kiedyś w najgrožniej- 
szej chwili zdradzili swój kraj. 

Amnestia przywróciła separaty 
stom prawa cywilne, nie objęła nato 
miast praw politycznych. 

Dr Martens po powrocie do Belgii 
otworzył szpital. Nie pozostał też cho 
jętny wobec życia politycznego, gdyż 
podzielał poglądy rządzącej partii so 
ejalistow. 
Br. E 

  
  

KROL LEOPOLD III, 

W roku 1938 została powołana 
do życia Flamandzka Akademia 
Nauk, a parę miesięcy później Fla 
mandzka Akademia Medycyny. Jed 
nym z członków tej Akademii został 
dr Martens. Nominacja nastą,:ła w 
końcu grudnia 1938. Niezadowolenie 
wśród Belgów było bardzo duże, jed 
nak nie zapowiadało nic że moga 
nastąpić posunięcia tak sie, do ja 
kich doszło. 

Kilka tygodni po nominacji dr 
Martensa premier Spaak dokonał re: 

| konstrukcji gabinetu i przy tym par- 
tia żadna nie zgłosiła specjalnych 
pretensyj. Dopiero w początkach iu 
tego. zawrzało szalenie. 

Liberałowie przypomnieli sobie 
(zdanie jednego z miu'suówj że nomi 
nacja Martensa nie była omawiana 
na posiedzeniu Rady Ministrów, a by 
ła dziełem premiera Spaaka i mia. 
Merloia, obu socjalistów; profesoro- 

wie uniwersytetu flamandzkiego w 
Gasidawie zaprotestowali przeciwko 
powoływaniu członków akademii 
bez porozumienia się z uniwersyte- 
tem; kombatanci przypomnieli czasy 
wojenne i ówczesne wyczyny Marten 
sa, zebrali się koło domu premiere 
Spaaka i pobili go — na znak pro 
testu! W parlamenci= liberałowie za 
żądali ustąpienia Martensa aie tn już 

za nim ujęli się Flamandowie. Jak'm 
prawem Waloni wtrącają się do 
spraw flamandzkich? Bucmistrz Ant 
werpii, zagorzały socjalista i bojo- 
wiec flamandzki wystosował ogrom- 
ny memoriał w obronie „niesłusznie”* 
atakowanego doktora. Znalazło się 
strasznie dużo argumentów wykazują 
cych bezpodstawność pretensji libe- 
rałów. 

Spaak Martensa nie odwołał. Po 
głosowaniu nad votum zaufania — 
ustąpił. 

Tak się rozpoczął kryzys gabineto 
wy, który ani rusz nie mógł się skoń 
czyć. 

Przedstawiciele wszystkich partyj 
po kolei byli wzywani przez króla. 
coraz to inny wódz partyjny próbo- 
wał utworzyć Radę Ministrów, ale 
się nie udawało. Liberałowie zawsze 
żądali od nowego premiera cofnięcia 
nominacji Martensa, a to znów wyda 

Książki nadesłane 
WYDAW. „ROJU*, Aleksander Pi 

skor „Jedna dama i 7 Ekseelencji*. 
Bozkoszna historia o pięknej pani, 
żyjącej wśród rezydencji małopols- 
sich, Paryża i wogóle zagranicy, 0l- 
śniewając wszystkich pięknością, u- 
wieczńioną na portrecie Serard'a. 
Portret ten, znajdujący się w Ossoli- 
nmeum we Lwowie; znany jes pod 
nazwą „la belle Gabrielle". Dał on 
asumpt autorowi do zbadania wielu 
archiwów rodzinnych i na ich podsta 
wie napisania życiorysu, Katarzyny z 
Bobronicz-Jaworskich, primo - voto 
hr. Starzeńskiej, sekumdo - voto Pa- 
wlikowskiej. Żyła od 1782 do 1862, 
czyli na przełomie osiemnastego ż 

dziewiętnastego wieku. Przedstawiała 

jednak typ damy z epoki Renessan- 
su, gdyż żygie jėj bujne, niešwladomy 

egocentryzm i niezłomna wiara, ŻE 

świat i ludzie są stworzeni by jej słu- 
żyć, tłumaczą jedynie jej komplelną 
śmoralność, egoizm i rozwydrzenie 

Całe życie, prawie do późnej starości, 
spędziła na podróżach i licznych ro: 
mansąch, ciągle piękna, strojna I 
Wielbiona, cały czas poświęcając za- 
dawom. Nie miała właściwie żadnych   

uczuć, czy cech Człowieka, tylko po- 
nętnej i ślicznej samicy, o krwi go- 

rącej i nieposkromionej zachłannoś- 
ci w stosunku do otoczenia. Karna 
wałując w Wiedniu i we Lwowie, ruj- 
nowała dokumentnie olbrzymią for- 
tunę ojca i pierwszego męża, od któ- 
rych zawsze potrafiła wydobyć pie- 
niądze, mimo ich oburzenia. O dzie. 
ci, każde z innego kochanka, mało 
dbała, prócz o najstarszego Kazimie- 
rza, równie rozwydrzonego jak mat- 
ka. Pod koniec życia wpadła w de- 
wocję i posługując przy klasztorze w 
Krakowie, zachęcała wszystkich by 
brali z niej przykład. Cały ten „Tro- 
mans damy 0 oczach cudownie owal- 
nych“, czyta się z niesłabnącym za 
interesowaniem. Niemniej zaimujące 
są portrety 7 Ekscelencji. Znane z 
niedawnej przeszłości postacie polity- 
ków galicyjskich, przesuwają się 
przed oczami czytelnika, odkrywając 
szczegóły życia, usposobienia i przy- 
gody, zaczerpnięte z pamiętników i 

korespondencji. Kolejno: Wacław 
Zaleski, Dzieduszyccy Juliusz, Wło- 

Uzimierz, i najciekawszy z trzech 
Wojciech, świat  artystyczno-lite- 

wało się niemożliwe wobec postawy 
Flamandów, którzy przecie stanowią 
większość. I tak kryzys trwał zgórą 
trzy tygodnie. Co ciekawsze, że sami 
liberałowie parę razy otrzymywał: 
miisję tworzenia gabinetu i możność 
przeprowadzenia żądanej zmiany, 
ale właśnie chcieli, żeby tej przykrej 
operacji dokonał ktoś inny, 

Po pierwszych nieudanych pr6- 
bach rozwiązania kryzysu widoczne 
już było, że przy składzie ostatniego 
parlamentu rozwiązania się nie znaj 
dzie. Krążyło jednak powszechn. 
orzekonanie, że przed rozwiązaniem 
»arlamntu powstrzymuje obawa 
przed wzrostem agitacji separatysty- 
cznej Flamandów. W końcu jednak 
obawa ta musiała ustąpić przed na 
kazami chwili. Król rozwiązał parla 
ment i wyznaczył nowe wybory na 
dzień 2 kwietnia. 

Dzienniki podkreślają, że dotych 
czas żaden król belgijski nie wystąpił 
tak surowo i zdecydowanie przeciw- 
ko wichrzycielom, nie wskazując zre 
sztą ich imion. „Z przykrością* mu- 
siał stwierdzić Leopold III, że zasady 
konstytucyjne są coraz bardziej zapo 
minane, że organizacje bez żadnego 
mandatu legalnego 

i wyróżniana. 

patrjotycznym, w trosce o 
ojowego. 

Fokój Pana naszego 
z nami/ 

racki w osobach Juliusza Kossa- 
ka, Leopolda Starzeńskiego i Jana A- 
leksandra Fredry, daje nam barwny 
obraz rozkosznego zaiste życia boga- 
tego ziemiaństwa galicyjskiego w dru 
giej połowie dziewiętnastego wieku. 
Najciekawsze są dzieje Emira Wa: 
ława Rzewuskiego, (Niewolnika zna- 
ku) i hr. Wojika Dzieduszyckiego. 
Niezrównana fantazja obu tych lu- 
dzi, poetyczna u pierwszego, humo- 
rystyczna u drugiego, stanowić mogą 
głębsze studium psychologiczne. Całą 
książkę p. Piskora, czyta się z nie- 
słabnącym zajęciem gdyż umiał po- 
łączyć wielką erudycję z lekkością i 

wytwornością stylu. Prawda, że le- 
maty miał wyjątkowo wdzięczne, a 
umiał wżyć się dobrze w psychikę 
swych bohaterów i oddać ducha epo- 
ki Kossaka, Emila. Rzewuskiezo i Te- 
produkcje portretów, zdobią tę war- 
tościową książkę. 

Karol Zbyszewski, „Niemcewiez 
od przodu i tyłu*, Epoka Niemcewi- 
cza i on sam, byli wielokrotrie opi- 
sywani. Obyczajowość końca 13 w., 
polityka wewnętrzna i zewuetrzna 
króla i magnatów również. Najlepszy 
dowód, że do swej książki.o Nieruce- 
wiczu, obejmującej jego życie tyiko   do pierwszej podróży do Ameryki z 

  
interweniują w | 

  

tworzeniu i upadkach rządów, że 
działalność władzy wykonawczej nie 
odbywa się w myśl reguł konstytu- 
cyjnych; „głowa państwa — nie mo 
gąc postąpić inaczej — znajduje się 
bardzo często w konieczności sankcjo 
nowamia decyzji, powziętych bez jego 
wiedzy”. Słowa ostatnie zwracają s'ę 
wyraźnie przeciwko tym, którzy ka 
zali mu podz'sač nominację Marien 
sa na członka Akademii Medycyny. 

Sprawa Martensa jest stale wysu 
wana jako przyczyna rozwiązania 
parlamentu, ale po cichu mówi się i 
zaczyna się pisać o przyczynach in- 
nych. Przecie gdyby o niego tylko 
chodziło, liberałowie dawno już mo 
gliby jego dymisję przeprowadzić, a 
jeszcze wcześniej mogliby nie czekać 
kilka tygodni z wywlekaniem jego 
sprawy. Coraz częściej się słyszy i 
czyta, że, o ile socjaliści ponoszą od 

powiedzialność za mianowanie Mar. 

tensa, odpowiedzialniść za  utrzy- 
manie go spada właśnie na li- 
berałów, którzy przy tym chcą upiec 
zupełnie inną pieczeń dla zaspokoje- 

nia swych apetytów. 

Premier Spaak ustępując przeka 
zał nowemu gabinetowi nie tylko 

SSROGADEMATS 

E ist pasterski 

J. E. ks. Arcyb s.upa R. Ja:brzykowskiego 
Do Wielebnego Duchowieństwa i Ukochanych 

w Chrystusie Archidjecezjan Wileńskich. 

Sozdrowienie w Panu. 

Wszyscy kochamy Ojczyznę, cieszymy się sercem całym 
z odzyskanej wolności i niepodległości, pragniemy rozwoju, potęgi, 

| pomyślności, [Na straży bezpieczeństwa granic naszych państwo- 
wych czuwa ukochana armja, nawet przez obcych wysoko ceniona 

Jak społeczeństwo nasze całe, tak i armja, nie 
dąży do wojny, nie pragnie cudzego, nie dąży do zaborów, ale 
zawsze gotowa do walki w obronie własnego kraju. O tyle tatwiej 
i lepiej armja spełni swe zadanie, o ile więcej będzie czuła mocne 
oparcie w całym społeczeństwie, w jego duchowym zespoleniu 

zabezpieczenie koniecznego rynsztunku 

AW obecnych czasach przełomowych dla całej Europy, gdy 
szczerze współczujemy naszym pobratymcom, którzy wielce ucier- 
pieli od zaborczych zakusów swych sąsiadów, aby i nam nie 
groziło podobne niebezpieczeństwo, spełnijmy swój obowiązek spo- 
leczny, pośpieszmy wszyscy w miarę sił i możności z pomocą 
pieniężną i wszelką inną na dozbrojenie naszej armii. 

Mam w Bogu nadzieję, że Wielebne Duchowieństwo, zawsze 
ofiarne na potrzeby społeczne, zachęci swym przykładem ogół 
parafjan do wspólnego wysiłku patrjotycznego. Każdy grosz, 
każda ofiara, przyczyni się skutecznie do umocnienia bezpieczeń- 
stwa naszych granic, przyczyni się nawet do uniknięcia wojny 
i smutnych a strasznych jej następstw. 

ezusa Chrystusa niech będzie zawsze 
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Arcybiskup Metropolita Wileński. 

UWAGA. Raczą Wielebni Księża Proboszczowie i Wielebni Księża Rek- 
torzy odczytać powyższe nismo z ambon w najbiiższą niedzielę, 

JAŁBRZYKOWSKI 

| 
S 

sprawę Martensa, ale tež kilka miliar 
dów deficytu. Trzeba opracować i 
przeprowadzić jakieś reformy w go 
spodarczym życiu belgijskim, a każ 
de z nich siłą rzeczy musiałyby ude 
rzyć po kieszeni kapitalistów, którzy 
zarazem tworzą otoczenie  zawodo- 
wych polityków, zmieniających się 
u władzy. Rozwiązanie kryzysu w 
obecnej zagmatwanej sytuacji niko 

(go nie zachęca do zapędów reforma 
torskich. Łatwiej znacznie przeciw- 
stawić się innym. 

To też kiedy niezbyt katolicki ga 
binet katolika Pierlota stanął przed 
parłamentem w końcu lutego został 
zmuszony do wycofania się nie d'a 
sporów flamandzko-walońskich, ale 
dlatego, że program reform ekonomi 
cznych i finansowych, projektowa 
nych przez ministra skarbu, spotkał 

się ze zdecydowaną opozycją. 

Nazajutrz po ogłoszeniu nowych 
wyborów ukazały się we wszystkich 
niemal dziennikach politycznych op- 
tymistyczne zapewnienia, że partie 
(oczywiście „nasza*) idą do urn z са 
łą ufnością w zwycięstwo. 

Niestety optymistyczne nastroje 
nie udzielają się ogółowi ludności. 
Nie spotkałem dotychczas ani jedne 
go „szarego człowieka, któryby wie 
rzył, że nowe wybory cokolwiek zmie 
nią na lepsze. Począwszy od króla. 
wszyscy nawołują do jedności da 
poświęcenia interesów osobistych dia 
dobra ojeczyzmy, zwłaszcza wobec co 
raz bardziej grożącego niebezpieczeń 
stwa niemieckiego, ale głosy pozosta 
ją głosami, a iłość list kandydatów 
wzbudza niepokój. W Antwerpii (ok. 
400 tys. mieszk) zgłoszono 13 list, 
przy czym na jednej z nich jest tylko 
jeden kandydat. 

W Belgii prawo zmusza wybor- 
ców do głosowania. — 2,6 mil. Beł 
gów pójdzie w niedzielę 2 kwietnia 
do urn wyborczych, by. w nowym par 
Iamencie stworzyć warunki dla wy 
prowadzenia ojczyzny z przewlekłe 
go kryzysu. A tymczasem masy wy- 
borców w pomyślny wynik wyborów 
nie wierzą. 558° 
ESTETINIO TSRS 

Pamiętaj o pożyczce 

na obronę przeciwlotniczą 

Kościuszką wykorzystał autor aż sto 
dziewięćdziesiąt trzy źródła, przeczytał, 

jak sam pisze, we wstępie, trzy razy 
tyle książek i poświęcił 7 lat prucy 
Cóż więc mógł znaleźć wówczas do 
powiedzenia, choćby w streszczeniu 
tych dzieł? Czym zabarwić te zaane 
dzieje, by wzbudzić do nich nowe za- 
ciekawienie? Chyba tym, że potrak 
tował epokę i ludzi w sposób wyhit- 
nie dziennikarski, bez żadnego res- 
pektu dla niczego i dla nikogo, wy- 
ciągając najdrastyczniejsze szczegóły 
z Pamiętników i używając języka, 
wahającego się pomiędzy stylem 
chłopców stajenych, a „Syreny w 
sztywniaku“. 

Właściwie książka K. Zbyszews 
kiego jest duchowym  dziecięciem 
książki Świętochowskiego „Genealo 
gia teražniejszošci“, tylko, że tamta 
jest pisana z ponurym i zjadliwym 
patosem, a ta, z wisielczym humo 
rem, który każe się śmiać i rozpa- 
czać jednocześnie. U p. Zbyszewskie- 
go, kobieta jęst zawsze klępa, baba 
menda, kura, babsztyl, która piszczy, 
gdacze, skrzeczy itp. Mężczyźni żsą, 
są urżnięci i uchlani. W tym stylu 
pisane jest wszystko. Jest to „malpie 
twierciadło* w całej okazałości, pra- 

wda, że trudno inne podawać w tak 
haniebnej epoce i chwali się autoro- 

wi, że jeszcze raz stawia przed oczy 

Polakom bezgraniczne bezeceństw a 
jurgeltników Moskwy, z najpodlej- 
szym z nich na czele, Stanisławem 
Augustem, ale i w ludziach zasłażo- 
nych jak np. twórcach Konstytucji 
3-go Maja, podkreśla i wyjaskrawia 
autor ich ułomności, traktując ich z 
«anadto daleko idącym  lekceważe- 
niem, jak np. ks. Adama Czartorys- 

ego, którego stale nazywa zresztą 
synem księżny Izabeli! Jedynie Koś- 
ciuszko i księżna Maria Wirtember- 
ska znajdują jakieś względy w o- 
tzach tego sui generis kronikarza naj 
straszniejszej epoki Rzeczypospolitej. 
Jakiż morał wyciągnąć można z tej 
niemoralnej książki, w której miesz- 
czą się anegdoty a la Bocaccio, opisy 
a la Umiński i obrazy a la Rops, a ca- 
ła ociekła brudem fizycznym i morałl- 
nym, w którym pławili się nasi przod 
kowie w takim stopniu i w takich 
dziedzinach ducha i ciała, że my już 
lego pojąć nie možemy. Jaki morał? 
A no chyba ten, że jeżeli z tej strasz- 

nej zgnilizny, gdzie najlepsi w naro- 
dzi byli albo niedołęgi, albo naiwnia- 

Ki, a najgorsi przeszli Belzebuba i Ju- 

dasza, jeżeli z takiego wyzbycia się 
wszelkiej godności narodowej, po   przeszło wiekowej niewoli, do której   dostał się naród złożony z rozwydrze | 
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NIEZWYKŁE DZIEJE 
23-iećniej przyjaźżmi 

polskiej rodziny z of.cerami angielskimi 
Drogą morską przez Gdynię wyjeżdża w | 

najbliższych dniach do Anglii, na specjalne 

zaproszenie dwu wielkich organizacyj woj- 

skowych w Bradford, grupa Polaków, zło 

żona z 5 osób: pp. Helena Krzymowska z 

Gdyni, obywatel ziemski a zarazem wójt 

Lublina koło Mogilna — Momiński, oraz 

oficerowie Felicjan Zieliński, Florian Zie- 

liński i Julian Rosiński. 

Goście polscy zabawią w Anglii 5 tygod- 

ni i w dmiu 19 kwietnia wezmą udział w 

specjatnie na ich cześć wydanym w Brad- 

ford bankiecie i wielkim galowym balu woj- 

skowym. Na bal ów przybędą reprezentant 

króla Jerzego VI oraz członkowie sztabu ge- 

neralnego armii brytyjskiej. 

Powodem iej niezwykłej fety, jaką An- 

glicy urządzają dla Polaków jest zażyła 

przyjaźń osób zaproszonych, z dawnymi 

jeńcami angielskimi, wziętymi do niewoli 

niemieckiej podczs wielkiej wojny. Przyjaźń 

tę wielokrotnie rozsławiały pisma angielskie, 

jak „The Telegraph and Argus", „Daily Ma- 

H** oraz „Observer. 

W r. 1914 w bitwie pod Messjnens (Fran 

cja). Niemcy wzięli do niewoli większy od- 

dział Anglików. Po 8-miesięcznych katorgach 

w obozie, 10-ciu jeńców odesłano na roboty 

wolne do Lublina koło Mogilna, majątku, bę- 

dącego własnością pp. Ziehńskich. 

Staropolski dwór szlachecki otoczył jeń- 

ców czułą opieką. Z wielką zwłaszcza ser- 

decznością odnosiła się do nich córeczka pp. 

Zielińskich, panna Helenka, wówczas uczen- 

nica, oraz jej dwa bracia. 

Anglicy, nie mogąc otrzasnąć się z bru- 

talnego traktowania ich przez Niemców, byli 

poprostu zaskoczeni tą niezwykłą atmosfe- 

rą, promienjującą z dworu. Później dopiero 

zrozumieli, że ich gospodarze korzystają tyl- 

ko z pozornej wolności i że właściwie są 

także... jeńcami. ° 
Ta wspólna dola zbliżyła Anglików do 

Polaków i obustronna przyjaźń wzrastała z 
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° \Ма!това iest fltrem dla krwi 
Zanteczyszczona krew wskutek złego fun , zgodną z naturą kuracją jest normowanie 

kcjonowania wątroby może powodować sze- 
reg rozmaitych dolegliwości, bóle artretycz- | doświadczenie wykazało, że w chorobach na 
ne, łamanie w kościach, bóle głowy, pode- | tle złej przemiany materii, chronicznego za- 
nerwowanie, bezsenność, wzdęcia odbijania, ; 
bóle w wątrobie, niesmak w ustach, brak ; 
apetytu, swędzenie skóry, skłonności do ob | 
strukcji, plamy i wyrzuty na skórze, skłon 
ność do tycia, mdłości, język obłożony. Cho- 
roby złej przemiany materii niszczą orga- 
nizm i przyspieszają starość. Racjonalną, 
ge m . 

440 magnactwa, rozbestwionej szla 
chty, ogłupiałego mieszczaństwa i 
ciemnej masy chłopskiej, staliśmy się 
tym, czym dziś jesteśmy, to należy nas 
chyba uważać za najbardziej dziwny 
i niezwykły naród na Świecie. Nie 
najlepszy, bo tych pojęć nie da się 
do narodów stosować, ale normaluy, 

w porównaniu z tym zwyrodnieniem 

psychicznym, jakiego koniec 18 wie- 

ku w Polsce był świadkiem. Zohy 

dzić naszą hohaterską przeszłość u- 

chodziło długi czas za zbrodnię, robi: 

K to zresztą skutecznie zaborcy, hodu- 

jąc młodzież polską na różnych Iłło 
wajskich; naród wolny wolność sobie 
ubezpieczający musi znać ohydę prze 
szłości by jej unikać i by podziwiać 
wyroki boskie, które nas z tej hańbv 

wyciągnęły, odradzając w cierpieniu. 

Leon Daudet. „Tragiczny żywot 
Wiktora Hugo* Tłumaczenie $. Kar- 
skiego. Mało jest chyba żywotów ty- 
lekroć opisywanych ze wszystkich 
stron, jak życie Wiktora Hugo, poety, 
romansopisarza, polityka, bóstwa Pa 
ryża w zaraniu Romantyzmu. wygna- 
nego przez Napoleona III. człowieka. 

który dobrych kilkadziesiąt lat na- 
pełniał Francję rozgłosem swego i-   mienia. Dziś z wszystkich jego dzieł. 
pozostały sztuki teatralne grywane 

Wśród jeńców znajdował -się mz. T. L. 

Neale, który szczególnie serdecznie zżył się 

z Polską i którego życzliwości można zaw- i 

dzięczać wszystkie uroczystości, jakie obec- 

nie przygotowuje Bradford. 

W r. 1918 Anglicy odzyskali wolność i 

wyjechali do ojczyzny. Długo nie było o 

nich słychać, a lata płynęły. Młodziutka pa- 

nięka z białego dworku stała się parią Krzy- 

mowską, a jej braciom wyrosły gwiazdki na | 

naramiennikach. 

Wreszcie mr. Neale zaczął pisać do | 

swych przyjaciół w Polsce, a po tym przy- | 

jechał raz i drugi, pogłębiając jeszcze węzły = 

przyjažni. 

Mr. Neale, jako bogaty przedsiębiorca i 

prezes wielkiej organizacji kombatantów 

oraz byłych jeńców wojennych, w sferach 

wojskowych założył towarzystwo przyjaciół | 

Wileński Prywatny Bank Hand owy 5. А. 
oraz Qddziały w Warszawie, Lidziei Suwałkach |, 

przyjmuje wpłaty na subskrypcję 

, przekonać ich o wartości narodu polskiego 

„KURJER“ (4768) 

Polski i pracował dla kraju, który przed la- 

ty udzielił mu serdecznej gościny. 

Na zaproszeniach na bal galowy wid- 

nieje proporzec w barwach Polski. Wydru- 

kowano także nazwiska gości, na których 

cześć bal się odbędzie, oraz kolejność toa- 

stów. Zaraz po toaście na rzecz króla Anglii 

mowę powitalną do gości i Polski wygłosi 

generał sir Charles Deedes, wreszcje witać 

będą Polaków prezesi związków wojskowych 

i lord major miasta Bradford. 

Gorący przyjaciel Polski mr. Neale, op- 

rócz udzielonych prasie angielskiej licznych 

wywiadów o naszym kraju, projektuje w 

bież. roku wielką wycieczkę oficerów i żoł- 

nierzy angielskich do Polski, by na miejscu 

i pokazać im piękno naszej ziemi. 

(Exp. Poranny). 
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Uroczystości ka Cze: 
J. Sł» actiaso w Krakowie 

2 kwietnia rozpoczną się w Krze 
mieńcu uroczystości ku czci Juliusza 
Słowackiego wystawieniem — przez 
młodzież licealną „Złotej Czaszki*. — 
3 kwietnia odbędzie się akademia, na 
program której złożą się: słowo wstę 
pne, wygłoszone przez przewodniczą 
cego komitetu ogólnopolskiego inż. 
Stefana Czarnockiego, odśpiewanie 
przez połączone chóry krzemieniec 
kie kantaty Galla ku czci poety, prze- 
mówienie prof. Makowieckiego, trio 
fortepianowe g-moll Chopina, recyta 
cje utworów Słowackiego przez dyr. 
Teatru Wołyńskiego Janusza Stracho 
ckiego wreszcie psalm „Audite, mor 
tales'* w wykonaniu zespołu kamerał 
nego. 

  

Zmasakrowane zwłoki 2 kobiet 
na przejeździe koło Landwarowa 

Zrozpaczony mąż zastrzelił się 
Wczoraj, t. j. w piątek wieczorem 

wracały do domu dwie mieszkanki | 
maj. Waka (gm, trocka), Katarzyna 
Karaźniewiczowa, lat 39 i Anna Czaj 
kowska, lat 19. 

BYŁO JUŻ CIEMNO. 
Zmęczone kobiety przyśpieszały kro 
ku, aby jaknajprędzej znaleźć się pod 
własnym dachem, gdzie czekał je za 
służony odpoczynek po trudach ca- 
łego dnia. 

Już były od domu niedaleko 
jeszcze tylko przejść tor kolejowy. 

Właśnie tor... 
Gdy niczego nie przeczuwające ko- 

biety znalazły się ° 

NA NIESTRZEŻONYM 
PRZEJEŹDZIE. 

wynurzyła się nagle z. ciemności og- 
romna sylweta pędzącego do Wilna 
pociągu, który wpadł na nie, szybka 
przejechał i zniknął w ciemnościaek, 
Była godz. 19.25. 

Na torze zostały 
dad Jo desc 2 Pea ОНИ СРОРОЕИЕЕ ЕЕ 

czynności wątroby i nerek. Dwudziestoletnie 

parcia, kamieniach żółciowych, żółtaczce 
artretyzmie ma zastosowanie „Cholekinaza” 
H. Niemojewskiego. Broszury bezpłatnie wy- 
syła laboratorium  fizj.-chem. Cholekinaza 
H. Niemojewskiego, Warszawa, Nowy Świat 
5 oraz apteki i składy apteczne. 

dia szkół i dotąd wzruszający romans 
społeczny „Nędznicy*, w którym o 
pisy: bitwy pod Waterloo i barykad w 
Paryżu, są jedną z najpiękniejszych 
kart w literaturze francuskiej. Nat- 
chniony pisarz, miał życie prywatne 
bardzo nieszczęśliwe. Był piękny, 
młody i sławny, kiedy żona, ukocha- 
na Adela, zaczęła go zdradzać z po- 
kracznym Saint-Beuve, jego przyja- 
cielem. Coprawda poeta adwdzięczył 
się, nawiązując romans z prześliczną 

Juliette Drouet, z którą żył przez lat 
kilkadziesiąt we wtórnym niejako 
małżeństwie, wprowadziwszy ją z 
czasem do rodziny. Leon Daudet, 
wnuk Wiktora Hugo, opisuje życie 
tej rodziny od strony kuchni, sypial- 
ni, a najmniej gabinetu pracy. Poz- 
najemy namiętności wielkiego poety, 
jego niezliczone romanse, tyrańskie 
usposobinie względem najbliższego о- 
toczenia, jego znane zresztą pozy i 
deklamatorstwo, egoizm i  samou- 
wielbienie. Wszystko to istniało w 
wielkim poecie, wodzu romantyzmu, 
ale istniała też wielkość i geniusz 
którą kochany wnuczek, rozmiesz- 
czał w rondlach kuchennych Cała 
książka przy tym jest pisana stylem 
nadzwyczaj ordynarnym, a może to 

DWA ZMASAKROWANE CIAŁA 
KOBIET. 

Wypadek po jakimś ezasie zauwa 
żono, zwłoki rozpoznano i dano znać | 
do majątku Waka. I w tym momen- | 
cie rozpoczyna się dalszy ciąg tra- 
gedii. 

Gdy bowiem o strasznej Śraierci 

swej żony usłyszał Władysław haraź- 
niewicz 

WPADL W ROZPACZ. 
Wiadomość wywarła na nim tak sil- 
ne i gwałtowne wrażenie, iż zmienił 
się do niepoznania i zaczął się zacho- 
Gūkiikė a ы 

Dz:ś zbiórka 
na „Wielkanocny car dla 

dzieci - ezrobotaych“ 

Niezaležnie od zorganizowanej przez mie 

siące zimowe akcji Pomocy Zimowej Bezro 

botnym dwa razy do roku, przed Bożym Na 

rodzeniem i Wielką Nocą, organizowane są 

zbiórki publiczne, mające specjalnie na ce 

lu przyjście z pomocą dzieciom bezrobotnym 
w okresie świątecznym. 

Dziś, 2 kwietnia, odbędzie się na ulicach 

Wilna zbiórka na „Dar Wielkanocny dla 

dzieci bezrobotnych". Każdy powinien zło 

żyć choćby najmniejszy datek na ten cel. 

Dzieci mają prawo do radości. Niechżesz 

więc w dniu 2 kwietnia solidarna ofiarność 

społeczna umożliwi radość w czasie świąt 

Wielkiej Nocy tym dzieciom, które przez klę 
skę bezrobocia zostały jej pozbawione. 

„parszywa świnia* itp. nie dodają 
wdzięku książce. Zawierają jednak 
szczegóły rodzinne, które dla histo 
ryka obyczajów wielkich ludzi, mo- 
gą mieć znaczenie. 

Władysław Dunarowski. „Ludzie 
z pod miedzy. Sprawy wsi, poruszo- 
ne na rozmaitych odcinkach życia 
odkrywają nam nietylko stosunki spe 
łeczne i ekonomiczne, ale i dusze 
człowieka związanego z ziemią. Za 
czyna się od wojny i przebiegając lata 
późniejsze porusza sprawy ludzi naj. 
prostrzych w których odkrywa uczu 
cia i odruchy wspólne całej ludzkośe* 

Zygmunt Kisielewski. „Kwitnący 
cierń*, Sensacyjna powieść jak wszy- 
stkie tego autora, sięga tym razem 
do głębin duszy, pisząc o zagadnieniu 
przyjaźni, jako najwyższej i najdos 
konalszej formy współżycia, najbar- 
dziej bezinteresownej i najrzadszej 
wśród ludzi współczesnych. Tragier- 
ne sceny powieści, silne konflikty u 
czuciowe, poczucie odpowiedzialności 
artystki Sławy, za zabicie ukochane 

go Antosia, zagrożonego męczeńską 
śmiercią w chorobie, ma podstawę w 
kilku znanych zdarzeniach tego ro-   jest wina tłumaczenia p. Karskiego? 

Ale takie słowa jak „podmacywał*, 

dzaju Hel. Romer. 

  

  

wywać, jak nienormalny. Gdyby 
wówczas wyznaczono nad nim jakiś 
dozór, być może, nie popełniły žad- 
nego szaleńczego czynu. 

Niestety, stało się inaczej. Nie 
spostrzeżony przez nikogo, w przy- 
stępie rozpaczy, podbiegł Karaźnie- 
wiez w pewnym momencie do szuila- 
dy, wyciągnął z niej rewolwer i 

CELNYM STRZAŁEM W GŁOWĘ 

popełnił samobójstwo. 

Stało się to wczoraj o godz. 8 ra- 
(Zb.). 

BEGG: 
no. 
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Ku'sy do.Sziałcające 
dla bsbi.oteka: zy 

yminnych 
W trosce o rozwój akcji publicznych bi- 

bliotek oświatowych i czytelnictwa, Kurato- 

rium Okręgu Szk. Wileńskiego organizuje 

w bieżącym roku pięć czterodniowych kur- 

sów dla bibliotekarzy. Kursami tymi zosta- 

ną objęci przede wszystkim bibliotekarze 

bibliotek gminnych, miejskich, oraz organi- 

zacyj społecznych. 

Niektóre kursy już odbyły się, następnie 

zaś odbędą się: w Grodnie od 20 do 23 kwiet- 

nia dla pow. grodzieńskiego, augustowskie- 

go 1 suwalskiego, w Baranowiczach od 27 

do 30 kwietnia br. dla pow. baranowickie- 

go, stołpeckiego, nieświeskiego i słonimskie- 

go, w Budsławiu od 4 do 7 maja r. b. dła 

pow. wilejskiego, dziśnieńskiego i mołodec- 

kiego. 

Wszelkich informacyj w tej sprawie za- 

interesowanym udzielają Inspektoraty 

Szkolne. 

  

Świąteczne zakupy wszyscy uskutecz- 
niają w Składzie Aptecznym, Perfume- 

ryjnym i Kosmetycznym 

WŁ. МАВО ТА 
Wiino, Świętojańska 11, tel. 4-72 

Ceny niskie i stałe. 

  

Dziś 
„Powitan e wiosny* 

Dziś, w Niedzielę Palmową Zielony Sztrall 

tonąć będzie w powodzi kwiatów, a więc 

Śpieszmy się wszyscy na godz. 11 w poł. 
do cukierni, gdzie odbędzie się losowanie do 

niczek kwiatowych. Czysty dochód przezna- 

czony na dożywianie dizeci z placówek 
ZPOK. Cena losu 50 gr.   

Pół żartem, pół serio 

Hum » p zodków 
naszych 

Ignacy Szydłowski, nauczyciel wymowy 

i poezji w gimnazjum wileńskim, członek 

towarzystwa „Szubrawców”, zostawił wiełe 

fraszek i epigramatów: 

9 lekarzu 
„Co na mnie, to się żaden z mych 

chorych nie żalił!** 

Tak się w gronie kolegów pewny le- 

karz chwalił. 

„Prawda, 

przymawiał: 

Boś ich z żalami na świat tamten po- 

wyprawiał”, 

odpowie drugi, któremu 

V spenietošč 
Pan Jacek, co się zawsze wspaniało- 

ścią chlubił, 
Wiecie, dlaczego godnym sądził się 

tej chwały? 

Chciał on zgubić Macieja, nie mógł.« 

1 nie zgubił, 

Ach, jakże Jacek wspaniały! 

Do jednockiego 
Chcesz zabieżeć, byś nie był w mk 

łości zdradzony, 

Próżne staranie Pawle! nie susz dar- 

mo głowy. 

Ze stoma oczu Argus nie mógł ustrzeć 

krowy: 

A ty z jednem szpiegować 

żony? 

chcesa 

Sposób 
— lle pan sprzedaje dziennje beczek pł. 

wa? — zapytuje gość właściciela restauracji. 

— Dwie! — odpowiada restaurator. 

— A chciałby pan sprzedać dwa razy 

tyle? 

— Z przyjemnością... 

— Niech pam zatem rzetelniej napełnia 

kufle. 

Wersal 
Wycieczka zwiedza Wersal. W. jednej z 

sal przewodnik wskazuje na stół i mówi: 

— Proszę państwa. Na tym stole podpi- 

sywano w swoim czasie Traktat Wersalski 

Stół ten jest jedyną pamiątką, jaka nam 

z Troklalu tego pozostała... 

ćrima aprilis 
Pierwszego kwietnia przysiada się do me 

go stolika w kawiarni młody aktor. 

Witamy się, potem on zaczyna opowia- 

dać: 

Wiesz, generał Franco zawarł akt ścisłe 

go sojuszu ze Stalinem 

— Możliwe — mruczę... 

— Hitler zwrócił Czechom niepodległość. 

— Słusznie zrobił — dodaję. 

— Od następnego roku lato będzie się u 

1as zaczynać w październiku... 

— W dzisiejszych czasach wszystko jest 

możliwe — cedzę, pijąc kawę. 

Wtedy aktor, podrażniony moim spoko- 

jem woła: 

— Wzniesiono nareszcie pomnik Mickie 

wiczowi, uregulowano plac Katedralny. 

Wołam kelnera, płacę za kawę i gniew. 

1ie żegnam aktora słowami: 

— Że Stalin z gen. Franco, że Hitler Cze 

:hom wolność, że lato w październiku — 

w to mogę uwierzyć, ale, że pomnik naresz 

jie wzniesiono, że uregulowano plac Kate 

iralny, to naiwne zalewanie kawałów... Bu- 

lanie, mój drogi, też musi mieć swoje gra 

nice... 

Mógłbym obiechać kulę 
ziemską... 

W jednym ze szpitali w Ohio zmarł star 

szy mężczyzna, który przed śmiercią uprosił 

lekarzy, żeby obejrzeli jego domową „bate- ° 

cie“. 

Okazalo się, že byla to bateria butelek po 

różnych wódkach, które w życiu wypił. 

Jak po jego Śmierci obliczono, wypijał 
on tygodniowo około litra spirytusu, a w cią 

gu całego Życia, sądząc z pozostawionych 
„bateryj”, wlał w siebie około 2.500 litrów 

tego cennego płynu. 
Automobiliści amerykańscy dodali do te- 

go obliczenia inne. Oto gdyby amator spiry 

tualiów kupił sobie w młodości motocykl £ 

'amiast w siebie — wlewal zakupywany spi- 
tytus do motoru, mógłby za przepite pienią 

dze objechać kulę ziemską dokoła, A Przy- 
aajmniej odbyć na tej ilości siprytusu pod 

tóż równą bezmała obwodowi kuli  ziem- 
skiej. 

Przyzwyczalenie 
Hans | Kurt wchodzą do restauracji. 

— ca weźmiemy ?—odzywa się Kurt 
— Komu? — zapyfuje Hans. 

Hotel EUROPEJSKI 
e WILNIE 

Pierwszorzędny Ceny przystępne 
Telefony w pokojach. Winda osobowa       

 



„KURJER“ (4768) s 

' WODZOWIE POLSCY XVI i XVII W. 
IICH ZWYCIĘSTWA 

(Fragment książki przygotowywanej do druku) 
1629 — 27. VI pod Trzeianną Koniecpolski mając 4.500 kawalerii Zarówno jak i w innych dziedzi- 

nach tak i w zakresie wojskowości w 
Polsce wiek XVI był okresem  naj- 
większego rozkwitu. Siły moralne 
społeczeństwa polskiego tego wieku 

udzielały się i wojsku. Czerpały one 
swoje źródła we wspaniałych tradyc 
jach wieku XV i średniowiecznego 
naszego rycerstwa polegały nie tylko 
na waleczności: lecz i na wielkim ro 
zumie ówczesnych mężów stanu i wo 
o» oraz wysokiej kulturze szlach 
y. 

Wystarczyło tych sił moralnych 
by w XV wieku odsunąć od Polski * 
Litwy groźbę krzyżacką w świetnie 
zorganizowanej i prowadzonej kam- 
panii grunwaldzkiej. Potęga i urok 

. imienia polskiego musiały być dop- 
rawdy wielkie jeśli wszystkie sąsied 
nie narody dążyły do związku z Pol 
ską. W owym czasie Rzeczpospolita 
była mocarstwem na wschodzie Eu- 
ropy. 

XVI wiek ugruntował taktykę i 
organizację nowożytną naszego woj 
ska w nielicznych, przeważnie zwy- 
cięskich kampaniach. 

Wodzowie wieku XVI dali wojsku 
podstawę, której zawdzięczamy, że 
zdołało ono w wieku XVII przejść 
tak ciężki okres długoletnich walk 
po bohatersku i. to w czasie gdy już 
wewnątrz kraju szerzyć się począł 
bezład' a jedyną obronę kraju stano 
wił żołnierz polski, czy to w chorąg 
wiach służący, czy też na kresach na 
ziemi osadzony, gotowy każdej chwi 
li do obrony swej ojcowizny i kraju 
poza nim leżącego. 

__ Wodzowie polscy XV wieku zua 
li dobrze i studiowali postępy taktyki 
zachodniej zarówno jak zdobycze 
wiedzy w zakresie fortyfikacji, sztuki 
oblężniczej i artylerii idąc stale z po 
stępem czasu, nie zatracając jednak 
potrzebnego na szerokich  wschod- 
nich granicach rozmachu. 

Królowie Władysław IV i Jan Ka 
zimierz byli przykładami wodzów sto- 
sujących. rozsądne postępy-zachodu 
a ostatni z naszych wielkich wodzów 
epoki przedrozbiorowej — Sobieski, 
wyprzedził myślą strategiczną i takty 
czną współczesnych zarówno jak i 

późniejszych. Niektóre jego koncep 
cje, jak na przykład kampania Pod 
hajecka wprowadzają zupełnie nowo 
czesne pojęcia operacyjne, tym bar. 
dziej podziwu godne, że przeprowa- 
dzone bez nowoczesnych ułatwień 
komunikacyjnych, które dzisiejszemu 
dowódcy dostarczają na czas wiado 
mości i ułatwiają rozkazodawstwo 

Chcąc opisać nawet najkrócej po 
szet hetmanów XVI i XVII wieku, 
musiałoby się całą książkę temu po 
święcić. Byli oni wszyscy dowódca- 
mi kawaleryjskimi, bo kawaleria sta- 
nowiła główną i najważniejszą broń. 
Byli wśród nich wodzowie o niepos- 
politych zdolnościach strategicznych, 
których imię pozostaje wiecznym w 
historii świata, jak Tarnowski — 
zwycięzca spod Obertyna .i autor 
„Consilium rationis bellicea*, Zamoj 
ski Chodkiewicz a nade wszystko 
Sobieski. Byli wśród nich dowódcy 
kawalerii, którzy szybkością swoich 
pochodów zadziwiali współczesnych 
i potomnych jak Ostrogski, Koniec- 
polski i Czarniecki. Świeci wśród 
nich Żółkiewski jako wzór żołnierz». 
męża stanu i obywatela, który po 
szeregu zwycięstw życie swe ofiar 
nie położył na polu chwały. 

Prócz wymienionych, których naz 
wiska zna na pamięć każde dziecko 
polskie odsłanmją karty naszych 
dziejów cały szereg znakomitych wo 
dzów, którzy wszyscy życie swoje 
całe spędzili w obronie kultury pol- 
skiej j chrześcijaństwa. 

Chcąc dać pobieżny pogląd na 
czyny wojenne tych dwóch wieków, 
zestawiłem najważniejsze bitwy wraz 
z porównaniem sił. Z zestawienia te 
go uwidacznia -się jnż na pierwszy 
rzut oka niesłychany wysiłek doko- 
nany przez wojska polskie tego okre 
šu. 

PASTYLKI д 
* Dra WANDERA k 

  
22 STAI se 100 się Śmiać: dzisiejsze czasy. 

1506 — pod Kleekiem Gliński z 10.000 wojskiem litewskim zniszczył 
30.000 hordę tatarską przy czym padło 20.000 Tatarów. Taktyka Glińskie- 
go w tej kampanii dała wzór innym polskim wodzom w jaki sposób moż- 
na dotychczas nieuchwytnego przeciwnika, jakimi byłi Tatarzy, dosięgnąć 
i pobić. 

1506 — pod Chocimem 4.000 wojska polskiego pobiło Wołochów. 
1509 — 3. X. nad Dniestrem wojewoda krakowski Mikołaj Kamie- 

niecki z siłami 63.000, pobił Wołochów i zmusił do hołdu. 
1512 — 26. IV. Wiśniewiee. Hetmani Kamieniecki i Ostrogski w 

5.000 rycerstwa polsko-litewskiego pobili 24.000 ordę tatarską, niszcząc 
ją doszczętnie. ' 

1514 — pod Orszą 35.000 wojsko połsko-litewskie pod wodzą Kon- 
stantego Ostrogskiego i Jana Świerczowskiego pobiły 80.000 wojska mo- 
skiewskie Wasiła III pod wodzą Czeladina. Obliczano straty Moskali na 
44.000. 

1519 — 2. VIII. pod Sokalem. 40.000 Tatarów zadało ciężką porażkę 
ks. Ostrogskiemu, który posiadał 7.000 rycerstwa. 

1527 — pod Olszanicą Ostrogski zebrawszy wojska kwarciane i po- 
czty służebne panów pobił 34.000 hordę Tatarów mszcząc się za doznaną 
pod Sokalem porażkę. Zgimęło 24.000 Tatarów, z jasyru wyzwolono 
40.000 ludności. 

1531 — 22. VII. pod Obertynem Jan Tarnowski pobił 20.000 armię 
wołoską wojewody Petryły, kończąc tym zwycięstwem pomyślną kampa- 
nię w Małopolsce Wschodniej, 

1538 — 1. II. nad Seretem, gdy pospolite ruszenie po t. zw wojnie 
kokoszej rozeszło się do domów, wojska kwarciane poniosły klęskę od 

Wołochów. * 
1564 — na polach Czaśniekieh nad Ułłą 40.000 wojska litewsko-pol- 

skie pod wodzą Chodkiewicza i Radziw'Na rozbiły 30.000 wojska Piotra 
Szujskiego. 

1588 — pod Byczyną Zamojski z 6.000 wojskiem pokonał arcyks. 
Maksymiliana o równych siłach. 

1600 — nad Telezyną Zamojski pobił 50.000 wojsko Michała Wajdy, 
hospodara multańskiego. 

1604 — 19. IX. pod Białym Kamieniem Zamojski mając 4.000 woj. 
sko, zmiszczył doszczętnie 7.000 wojska szwedzkie pod dz-twem Ericsena. 
Straty polskie wynosiły 200 zabitych, szwedzkie — 3.000 zabitych reszta 
ranni lub w bagnach potopieni. - 

„1605 — 27, IX. pod Kircholmem Chodkiewicz w 2.400 jazdy i 1.000 
piechoty pobił 14.000 wojska szwedzkie Karola IX niszcząc je doszczęt- 
nie. Około 9.000 Szwedów legło na polu walki — reszta bądź w niewoli 
bądź potonęli lub wymordowani przez ludność. 

1606 — 28. I. nad rzeką Udygą Żółkiewski pobił murzę Kantemira. 
1608 — 11. V. pod Bołchowem Kn. Rużyński pobił Szujskiego wpro- 

wadzając nowego Dymitra Samozwańca na tron rosyjski. 
1610 — 4. VII. pod Kłuszynem Żółkiewski mając 8.000 wojsko pobił 

wojska moskiewskie Dymitra Szujskiego 48.000, w tym 8.000 cudzo- 
ziemców. 

1612 — w sierpniu nad rz. Dzisną 30.000 horda tatarska rozbiła na 
głowę wojska Stefana Potockiego liczące 3.000 kawalerii. 

1618 — pod Sasowym Rogiem Tomasz Zamojski pobił Baterbeja. 
1620 — Klęska pod Cecorą i śmierć Żółkiewskiego. 
1621 — pod Chocimem 75.000 wojska polsko-litewsko-kozackie pod wodzą Chodkiewicza a następnie Lubomirskiego zatrzymują najazd całej potęgi tureckiej, którą liczono na 160,000 wojsk tureckich i 60.000 ta- tarskich. * 
1624 — pod Martynowem 12. VI. 

pobił 60.000 hordę Tatarów Kantemira. 
aj 1626 — pod Białocerkwią Stefan Chmielecki pobił w 8.000, 30.000 k 

1629 — pod Monasteržyskami į Bursztynem Chmielecki dwukrotnie 

PO DESZCZU 

pobił Tatarów. 

Č 

PIĘKNA POGODA... 

EMA SE aiš, 

Wczoraj w burzliwym nastroju, dzisiaj po 090- 
leniu się nożykiem Gillette — uśmiechnięty, 

spokojny, radosny... : 

Koniecpolski mając 5.000 wojska 

Logika radzi. Interes wska- 
zuje. Żądajcie jedynie LAD 

nożyków 

NIEBIESKIE GILLETTE 

Dzisiejsze czasy... 
Ostatni film Chaplina, jaki oglądaliśmy, 

-ūosit tytuł „Dzisiejsze czasy”. Najnowszy 
film wielkiego artysty — to „Dyktator”, Z 
>owodu tego filmu Charlie Chaplin wygłosił 
w Hollywood przemówienie : 

„Treść filmu oczywiście opiewa dyk- 
tatorów, a jego zadaniem jest rozšmie- 
szyć ludzi. Obecna sytuacja polityczna ze 
swoim typem „władcy jest specjalnie 
pociągającym tematem do komedii. Lu- 
dzie ż przerostem godności i nadmiarem 
władzy zawsze w końcu stawali się przed 
miotem śmiechu*, 

Wczoraj umieściliśmy w „Kurjerze* ar- 

jąc na uwadze cel wychowawczy takiej re- 

dakcji komunikatów © pożarach — podkre- 

šlilišmy tam bowiem tę okoliczność, że przy 

czyną tych pożarów jest lekkomyślność lub 

nieostrożne obchodzenie się z ogniem. 

Dziś mamy do zanotowania nowy wy- 
padek tego rodzaju. Tym razem jednak z te- 
renu m. Wilna. Ž r 

Wczoraj o godz. 1.20 w nocy wybuchł 
pożar przy ul. Ponarskiej. W płomieniach 

Film ten napewno nie dotrze ani do Nie 
miec, ani do Włoch, ani też do ZSRR. 

Coraz mniej państw, w których jeszcze     
  

tykuł, p. t. „Łuna nad Wileńszczyzną”, ma- 

tarskie, 

Tatarów. 

1648 — Korsuń. Klęska 5 000 
pobitego przez Chmielnickiego. 

1648 — 23, IX. Pilawcee. 36.000 
uciekło przed Chmielnickim. 

tego ruszenia, pobił 200.000 hordę 

Kalinowskiego 
zginął Marek Sobieski, brat Jana. 

Gustawa w tej kampanii. 

do zupełnego rozproszenia. 

klęskę 4.500 wojsk polskich. 

Tatarów i wyzwolił 44.000 jasyru. 

1675 — pod Lesienicami koło 

Przegląd tych najważniejszych bi 
tew obejmuje jedynie bitwy w otwar 
tym polu a więc bitwy przede wszyst 
kim kawaleryjskie biorąc pod uwagę 
znaczenie tej broni w owych czasach, 
a nie wspomina wielkich i sławnych 
walk o fortece, które cechowały zwła 
szcza wojny Batorego z Moskwą oraz 
walki w Prusach Wschodnich Koniec 
polskiego i Chodkiewicza. 

Klęsk ponoszonych przez nas nie 
pomijam milczeniem, bo gdzież jest 
takie wojsko, które klęsk nie ponosi. 
Lecz gdzie jest inne takie wojsko w 
historii wojen. które liczy na 50 wal 
nych bitew tylko 12 przegranych w 
ciągu dwóch wieków. Gdzie znajduje 
się tak liczny poczet wodzów, którzy 
przy tak nierównych siłach i w tak 
opłakanych warunkach finansowych 
zdołali podtrzymać ducha swoich od   działów i zwyciężać. 

Pożar przy ul. Ponarskiej 
w. Wilnie 

Znów nieostrożne obchodzenie się z ogniem 
stanął dom nr 49. Zawiadomiona Straż Poż. 

interweniowała natychmiast, dzięki czemu 
ogień nie rozprzestrzenił się i zniszczył tyl- 
ko część domu, 

Spłonął dach i dwa mieszkania. Straty 

wynoszą koło 3,000 złotych. Właścicielką do- 
mu jest Elżbieta Borowska, zamieszkała 

obecnie w Rumunij. 

Pożar powstał na korytarzu domu, koło 

20.000 hordę nuradyna Safy Gireja, 
1676 — pod Żurawnem od 23. 

zmuszają 200.000 potęgę turecką Szejtuna Ibrahima paszy do rozejmu. 
1683 — 12. IX. — Odsiecz Wiednia. 

pobił Gustawa Adolfa w siłach 8.000 piechoty i 5.000 jazdy. 3 
1633 — pod Sasowym Rogiem Koniecpolski bije Tatarów i następnie 

mając 11.000 wojska odpiera pod Kamieńcem 55.000 wojska turecko-ta- 

1636 — pod Walmuzją Gustaw Adolf pobił wojska litewskie dowo- 
dzone przez Stanisława Radziwiłła (syna Krzysztofa hetmana). 7 

1644 — pod Ochmatowem — Koniecpolski 19.000 wojskiem bije 

1648 — 16. V, Żółte Wody. Klęska 7.000 wojska syna hetmana Po- 
tockiego od wojsk Tuhaj-Beja i Chmielnickiego. 

wojsk hetmana Mikołaja Potockiego, 

pospolitego ruszenia i 200.000 czeładzi 

1649 — Oblężenie Zbaraża — 9.000 wojska z Jeremin Wiśniowiec- 
kim na czele odpierają oblężenie półmilionowej nawały kozacko-tatarskiej. 

1649 — pod Zborowem nierozstrzygnięta bitwa Jana Kazimierza z 
Chmielnickim i Tuhaj-Bejem, zakończona ugodą. 

1651 — Beresteezko. Jan Kazimierz w 70.000 zaciężnych i pospol!- 
Chmielnickiego : Tuhaj-Beja. 

1652 — pod Batohem 20.000 wojska polskiego dowodzonych przez 
zniszczone przez Chmiełnickiego i Tatarów. W bitwie tej 

1654 — Koło Szkłówka pod Borysowem. Janusz Radziwiłł z 8.000 
wojskiem pobity przez Moskali, których armię liczono na 200.000. 

1655 — 22. I. pod Ochmatowem walczy zwycięsko hetman polny 
kor Lanckoroński z przewagą 90.000 Moskali i Chmielnickiego. 

1656 — Bitwa pod Warszawą od 28—30. VII. 
walka między Janem Kazimierzem (30.000 Polaków) a Karolem Gusta- 
wem 28.000 Szwedów, bitwa która w rezultacie decyduje o klęsce Karota 

Nierozstrzygnięta 

1657 — 12. VII. bitwa pod Proskurowem, w której wojska polskie, 
pobiły Rakoczego wzmocnionego przez 20.000 kozaków Chmielnickiego. 

1659 — pod Konotopem. Wyhowski, hetman Kozacki jako stronnik 
poski pobił 150.000 wojska moskiewskiego pod dz-twem Trubeckiego, 
przy czym miało paść 30.000 Moskali. 

1660 — Lubar 13. X. Jerzy Lubomirski i Rewera Potocki z armią 
20.000 zatrzymują 100.000 armię moskiewską Szeremietiewa. 

1660 — 7. X. pod Słobodyszczami Lubomirski z 6.000 zatrzymuje 
40.000 wojska Jurka Chmielnickiego i zwracając się następnie przeciwko 
Szeremietiewowi, wraz z Potockim zmuszają go do kapitulacji. 

1660 — 25. VI. pod Połonką hetman litewski Paweł Sapieha wWraz Z 
Czarnieckim pobili na głowę w 15.000 wojsko moskieskie Chowańskiego. 

1660 — 8. X. Uhły. Nierozstrzygnięta bitwa Sapiehy i Czarnieckiego 
z Dołhorukim, którego siły podawano na 45.000. 

1661 — 1. XI. Kuszliki. Czarniecki po początkowych niepowodze- 
niach zwycięża z 22.000, 40.000 wojska Chowańskiego. 

1666 — 19. XII. pod Bracławiem 40.000 horda tatarsko-kozacka ni- 
szczy 6.000 wojska polskie pod dz-twem Machnowskiego. - : Žatays 

1667 — Podhajce. Sobieski w kilka tysięcy żołnierzy 
i zmusza do rozejmu 100.000 wojska kozacko-tatarskie. 

1671 — Bracław. Sobieski rozbija hordę tatarsko-kozacką i ściga 

zatrzymuje 

1672 — Czetwertynówka — 50.000 horda tatarsko-kozacka zadaje 

1672 — 4. X. do 15. X. Sławna wyprawa Sobieskiego na czambuły 
w 6.000 kawalerii z bitwami pod Krasnobrodem, Narolem, Horyńcem, 
Komarnem i Petranką. W tych błyskawicznych uderzeniach Sobieski roz- 
bił grasujące czambuły tatarskie przy czym zniósł co najmniej 20.000 

1673 — Chocim 11. XL 30.000 wojsko polskie pobiło 30.000 armię 
doborową turecką Husseina Paszy, opartego na fortyfikacjach. 

Lwowa Jan III w 6.000 wojska pobił 
ratując Lwów od najazdu. 

IX. do 14. X. 20.000 wojska Jana III 

Gdy Chodkiewicz w roku 1621 о- 
czekiwał w obozie pod Chocimem na 
nadejście całej Rotęgi muzułmańskiej 
dostawał zewsząd groźne wiadomo- 
ści o liczbie ogromnej sił tureckich. 
dochodzących jakoby do 600.000. Sę 
łziwy wódz słuchając tych wiadome 
ści zaśmiał się podobno tylko i ująw 
szy szablę wyrzekł wskazując na nią: 
„Ta ich policzy”, 

Nie były to próżne przechwałki, 
— a słowa te niechaj wspominają i 
zapamiętają ci, którym w ciężkich 
zhwilach naszego Państwa i Narodu 
nasuwają się wątpliwości co do na- 
„zej przyszłości i zdolności odpornej. 
Wojna jest przede wszystkim próbą 
ducha, to też pradziadowie nasi do 
póty zwyciężali, dopóki całą mocą 
wierzyli w słuszność swojej sprawy 

i w siłę swego oręża. 

Na ścigacz marski 
„A*ademik” 

Sprawozdanie ze zbiórki ulicznej, przep 
cowadzonej 4 marca rb. na ścigacz morski 
„Akademik*, Udział w kwešcie wzięło 2ł 
par. Ogólna suma zebrana 798 zł. 34 gr. 

Przelano przekazem na konto PKO Nr. 
42,000 — 789,343 zł. 

HOTEL 

„ST. GECRGES“ 
w WILNIE   mieszkania Anny Bańkowskiej — wskutek 

zaprószenia ognia przez jej 17-letniego sy- | 
na, Edwarda (Zb). | 

Pierwszorzędny =  Csny przystępne 
Telefony w pokojach  



„KURJER* (4768) 

Skrzydła i niziny 
Chwila triumfu dyplomacji pol- 

skiej łączy się mimowoli z jakimś po 

sągiem uskrzydlonego zwycięstwa, ja 

kiejś Wiktorii o radosnej twarzy. Po 

dniach trwogi i swarów, po ostatnich 

chwilach natężonej woli i siły odpor 

ności narodowej, nastąpiło odpręże- 

nie. Wyrażone w Londynie zdania 

odnośne do Polski, wyrażone jeszcze 

przed przyjazdem min. Becka do Lon 

dynu, przygotowują specjalnie przy 

jazną atmosferę do mających się tam 

odbyć konferencji. Nasz Min. Spraw 

Zewnętrznych zjawi się tam z man- 

datem zaufania od całego narodu, 

wbrew wszelkim warchołskim intcy- 

kom, które usiłowały ostatnimi cza- 

sy poderwać jego autorytet. Przedsta 

wiciel Polski za granicą przed całym 

swiatem może się wykazać siłą 100 

mil. zł, złożonych w ciągu 4 dni na 

Fundusz Obrony Narodowej i na łot 

nictwo, przeż cały naród, od najbo- 

gatszych do najbiedniejszych. I dłate- 

go nazwać można dzień piątkowy, 31 

marca, dniem triumfu Połski. W wal 

ce, którą Polska jeszcze prowadzić bę 

dzie musiała, ruszyły zastępy złotówek, 

nie tylko tych, broniących wielkiego 

przemysłu czy kapitałów, ałe oddane 

bez reszty oszczędności, takie np. 500 

A. nauczycielki, 20 zł. babulki, mają 

cej 100 zł. całego majątku itp. 

Oczyściła się atmosfera politycz 

na. Obyż za tym poszło oczyszczenie 

atmosfery moralnej w kraju. Bo za 

wiele narosło brudu i jadu, brutalst 

wa i nieposkromionego warcholstwa, 

szukającego dla własnych,  niskicb 

korzyści, żeru na mało kulturalnych 

warstwach społeczeństwa, któremu 

efektownym frazesem można wszyst- 

ko wmówić; liczenie na bezkarność 

nie daleko zaprowadzi. 

Ale wzbudzanie . zaciekawienia, 

plotek że: kto, komu, gdzie nawymy 

Ślał? Kto, na kogo, jak, nakławał? 

A może z tego procesik, a może poje 

dynek? A może jakie bicie po fizo- 

gnomii? W tych rejonach operuja nu: 

Ł'my. Rozkoszą dla tych biednych lu 

dzi jest złość. Dziwić się nalcży, że 

te systemy tak długo mogą im spra 

wiać przyjemność. Bo przecie na 

ogół, ludzie prawdziwie wartościowi, 

    

{ 

  

mający swój wyraźny program etycz | 

my i polityczny, ani z drogi nie zbo 

czą, ami niczym innym jak pogardli- 

wym zignorowaniem napaści nie zare- 

agują. Mają coś lepszego do roboty 

Przykładem w takim postępowa- 

niu, jak w wielu innych okolicznoś- 

ciach powinien być system Marszał- 

ka Piłsudskiego. Kiedyś, nie mogąc 

juć smieść rzucanych ua Naczelnika 

Faństwa insynuacyj, udałam się do 

$. p. zacnego prez. Sumoroka, pyta- 

jąc, czemu to sąd na takie zatruwa- 

nie społeczeństwa nie reaguje? Po 

wiedział mi, że taka jest wyraźna wo 

la Marszałka, by Go „w obronę" nie 

brać 

I żaden człowiek mający za sobą | 

dorobek twórczej pracy uczciwy sto 

sunek do ludzi i odwagę wypowiada 

nia poglądów dła zasady a nic dla 

efektownego warcholstwa, nie może 

inaczej traktować napaści nizin. nie 

krytycznego fiłumu, prywatnych ani- 

mozji, kłamstw itp. wyczynów, jak z   

uśmiechem litości. 

Istotnie tylko litość można czuć 

dla ludzi żerujących na bagienkach 

plotek, drobnych, osobistych chciwo 

ści 1 zazdrości. Bardzo muszą się 

czuć niewygodnie w nowej atmosfe- 

rze polskiej. Skończyła się „ich mo- 

da“, miętoszenia błota. Już to ludzi 

nie zajmuje. Zajmuje nas pożyczka, 

zajmuje nas nowa przyszłość Polski, 

zajmuje nas wysiłek narodu dla rze- 

czy wielkich. Syki gadów powinar 

być przydeptane, zduszone, jeśli imo 

gą szkodzić ogółowi, ignorowane, je 

śli chodzi o intrygi prywatne. Hasło 

złotego daru przełeciało jak skrzydła 

aeropłanu nad Połską, szum tych sło 

necznych skrzydeł zagłuszyć winien 

głosy złoczynne, których słuchać już 

nikt nie chce. 

Wiara w siebie jest jednym z atu 

tów zwycięstwa. Biada temu kto ię 

wiarę chce narodowi odzierać. Obec 

nie trudno by się te metody mogły 

udać. Hel. Romer. 

  

Nasza flota skrzydłata., 

AEL JA TIT si i i L i ATI RERDRZZZY 

OBYWATELEŻ 
W dobie ogólnego wysiłku nad ugrunto- ! 

waniem potęgi Państwa, kiedy cały naród | 

ponosi efiary na wzmożenie jego sił obron- | 
nych — nie wolno nikomu zapominać o 

rzeszach bezrobotnych. 

Akcja „Pomocy Zimowej” trwa! 
Nie darzymy przecież poirzebujących jał 

mużną! Bezrobotni, którym umożliwiamy eg 

zystencję, to przyszli obrońcy ojczyzny, to 

roboinicy współiwórcy gigantycznych rob5 

inwestycyjnych. A więc ofiary na rzecz „Po 

mocy Zimowej” nie są bezwzroine — wrócą 

się one społeczeństwu w postaci nowych war 

tości w każdej niemal dziedzinie życia zbio 

rowego 
Wilno składało ofiary na „Pomoc Zimo 

wą”. A jednak -z kwot, przewidzianych na 

nasz teren, wpłynęło 131.000 zł., co stanowi 

zaledwie 25 proc. preliminowanej sumy. 

Na pomoc wydano 273.184 zł, co poz   woliło na przeliwanie zimy 16.000 osobom. 

Nie wszyscy więc wypełniliśmy obowią 

zek, który nałożyliśmy sami na siebie, a 

przecież rozpoczętą akcję musimy o *włas- 

mych siłach doprowadzić do końca! 

Niech każdy wypełni bez wahania swój 

obowiązek obywatelski! 

Pamiętajmy, że składając ofiary na „Po 

moc Zimową* przyczyniamy się do potęgi 

Polski W Wilnie, miłym mieście Wielkiego 
Marszałka nie może być żadnego obywatela, 

któryby nie chciał Polski bogatej i potężnej 

Pamiętajmy, że spełniająę swój obowią 

zek względem „Pomocy Zimowej”, budujemy 

właśnie taką Polskę! 

Podpisy organizacyj: 

Związek Kupców i Przemysłowców Chrze 

ścijan, Rada Adwokacka, Izba Lekarska, Ra- 

da Notariarna, Związek Właśc. Nieruchomo- 

ści, Związek Kupców Żydowskich, Związek 

Przemysłowców Żydowskich, Związek Drob 

nych Kupców Żydowskich. . 

  

  

  

Ww leński P ywatny Bark Hasdlosy S.A. 
Oddział w Lidzie 

ui. Pułku Suwalskiego 84 

podaje do ogólnej wiadomośc, iż z dniem 30 marca 1939 roku 
przyjmuje subskrypcję 

59/, P.žyczki 00: ony Przeciw:ota:czej 
Bank zapewnia Sz. Klienteli obsługę szybką, sprawną i bezinteresowną. 

Biuro Banku i kasa czynne są od godz. 9 do 15-ej. 

  

Nożycami przez prasę 
  

„CZAS* O WIZYCIE POLITYKÓW 

U P. PREZYDENTA. 

„Czas* omawia wizytę polityków 

na Zamku i pisze o potrzebie zmiany 
stosunków wewnętrznych w Połsce. 

Postawa, jaką zajęło społeczeństwo w 

tym okresie. krytycznym, który przeży- 

wamy, nie wymaga wielu słów dla jej 

określenia. Jest to postawa, która wy- 

wołała podziw i powszechne uznanie u 

obcych. Wewnątrz kraju konsekweneje 

z tej postawy płynące muszą być oczy- 

wiście inne. Nikt w Polsce nie żąda słów 

uznania, że w chwili krytycznej zacho- 

wał się tak, a nie inaczej. Postawa, któ- 

rą zajął, wydaje mu się bowiem zwyk- 

łym obowiązkiem. A za spełnianie obo- 

wiązku nikt nie żąda nagrody. 

Chodzi natomiast o co innego. Kon- 

sekwencją godnej oraz świadczącej © du- 

żym wyrobieniu | poczuciu odpowiedzial- 

ności postawy wszystkich warstw społecz 

nych powinno być uświadomienie sobie 

przez czynniki rządzące, że tego społe- 

czeństwa nie należy traktować tak, jak 

się traktuje małoletniego, bo ono wyka- 

zało swą dojrzałość, ani tak, jak się trak- 

tuje kogoś nieodpowiedzialnego lub wręcz 

podejrzanego, bo ono w sposób dosta- 

teczny dowiodło swego wyrobienia i pa- 

triotyzmu. 

PROJEKT DOBRY, ALE NIESTETY 
SPÓŹNIONY. 

„Nowy Kurjer* poznański wysuwa 
projekt wymiany mniejszości polskiej 
na niemiecką. Niech Niemcy z Byd- 

goszczy jadą do Berlina, a Polacy ber- 

lińscy osiadają w Bydgoszczy. 
Niechaj Polacy niemieccy wrócą do 

kraju i zajmą opróżnione przez reemi- 

grantów niemieckich placówki. Niechaj 

I wrócą do nas rychie, by w wolnej Polsce 

żyć jako wolni obywatele, by pracować 

i walczyć za kraj ojezysty! Plan powyż- 

szy nie jest fantazją. W samej Nadrenii, 

Berlinie i Hamburgu żyje przeszło pól 

miliona emigrantów polskich. A ile wśród 

nich emerytów, którzy chętnieby do kra- 

ju wrócili, byleby wypłatę emerytur uz- 

godnić drogą międzypaństwowego poro- 

zumienia! Ustaną może wreszcie te drob- 

ne tarcia, wzgl. pomniejszą się, hyleby 

niezwłocznie przystąpić do wymiany 

mniejszości według zasady, łeb za łeb, 

dom za dom, warsztat za warsztat, po- 

sadę za posadę itd. 

Pisałem o tem parę miesięcy temu 
w IKC. Wówczas był to już projekt 
spóźniony, dziś jeszcze bardziej. Do 
jego realizacji bowiem potrzeba wiele 
dobrej woli, a tej dziś braknie. Poza 
tym Niemcy, którym jest znacznie le- 
piej w Polsce niż w Niemczech nie 
zechcą wyjechać. Wszyscy na Polskę 
narzekają, ale wyjeżdżać nikt nie 
chce. Przeciwnie. Przybywa,     W dalszej jednak perspektywie pro 
L W RZS оыссанот 

jekt jest godzien uwagi naszego MSZ. 

I to nie tylko w stosunku do Niemiec. 

POLSCE ZALEŻY NA POLEPSZENIU 
STOSUNKÓW WŁOSKO-FRAN. 

CUSKICH. 

„Kurjer Poranny* pisze o reakcji 
prasy zachodniej na mowę Daladier. 

Reakcja opinii publicznej państw za- 

chodnich na przemówienia Daladiera jest 

niejednolita. Prasa francuska podkreśla- 

jąc, że premier przemawiał „imieniem 
całej Francji”, w komentarzach redakcyj 

nych upatruje możliwość podjęcia bezpo- 

średnich rozmów pomiędzy Rzymem a Pa 

ryżem. Wyczuwa się jakby oczekiwanie 

na propozycje ze strony włoskiej. 

Prasa włoska oceaj:: mowę spokojnie, 

ubolewa, że Daladier powstrzymał się od 

wypowiedzenia ciepiejszych akcentów, a 

główną uwagę zwraca ma uzasadnianie 

poglądu Włoch o nieważności układu z r. 

1935. Znamienne jest, że prasa włoska 

nie prowadzi już namiętnych ataków an- 

tyfraneuskich. 

Reakcja prasy niemieckiej jest zasta- 

nawiająca. Berlin wystąpił mianowicie, 

jako gorący orędownik włoskich preten- 

syj % х tego punktu widzenia kryłykuje 

mowę Daładjera. 

Opinia polska winna zdawać sobie 

sprawę „žė normalizacja stosunków po- 

między Włochami a Francją posiada do- 

niosłe znaczenie dla stosunków między- 

narodowych w Europie. Uspokojenie w 

basenie Morza Śródziemnego będnie czyn- 
nikieni pozytywnym dla całej atmosfery 

stosunków politycznych. 

Zdanie te należy rozszerzyć na sto- 
sunki hiszpańsko-francuskie. Blask 
potęgi łacińskiego świata towarzyszył 
zawsze potędze Rzplitej. Zgoda sióstr 
łacińskich jest dla nas zawsze zjawis- 
kiem pomyślnym. L 

WENA ZINC И 
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PIERRE NORD : 

KRAINA LĘKU 
(Powieść nagrodzona: Grand Prix du Roman 

d'Av:ntures 1937) 

Przekład autoryzowany 2 francuskiego. 

Kompars wziął rewolwer swego podwładnego, 

zdjął i położył na ziemi pelerynę, w której fałdy mógł 

się zaplątać i zeszedł po krętych wąskich schodach 

Stopnie kamienne tworzyły pewną i cichą podporę. 

Zachęcony oficer zeszedł pośpiesznie do pierwszej piw- 

nicy, gdzie nie spodziewał się, że coś się mogło dziać 

była zupełnie pusta. 

Lampa naftowa, zaczepiona o poręcz schodów rzu.- 

cała mętny, drgający blask w kąt, gdzie widniało, 

oparte o mur, skrzydło drzwi zapadowych. 

W chwili, gdy należało przejść te kilka metrów 

względnie oświetlonej przestrzeni, po raz pierwszy od- 

czuł Kompars gwałtowny lęk, jakby uderzenie w pierś. 
Serce mu zadygotało. Dwa przeczucia błyskawiczne 

opanowały mu myśl: szedł naiwnie po tropie umyślnie 

naznaczonym, i ktoś na niego patrzał. Znał to dziwne, 

niepokojące uczucie w karku. Przeszył go dreszcz. 

Odważnie, brutałnie, zdusił te wyśli. Natężył mięś- 
nie, wyprostował się, chwycił rękojeść rewolweru. 
wziął rozmach i przeszedł szybko. 

Po pierwszych krokach na drugich schodach 
ogarnął go zapał i podniósł znowu instynkt łowiecki. 
U stóp jego, na dnie podziemia, które na próżno prze- 
szukiwał przed dwoma tygodniami, ział wąski otwór 
oświetlony od spodu żółtawym światłem.  Dochodzil   

przezeń szmer ożywionej rozmowy. Kompars prze- 
kroczył jeszcze ze dwadzieścia stopni. Muśnięcie w 
plecy upewniło go, że Konrad idzie za nim. Odzyskaw- 
szy ponownie nad sobą, oficer zastanowił się szybko. 
Zaskoczyć i rozbroić szpiegów . wydawało się prawie 
wykonalne. Ale, jeśli ich było wielu, kazać im wstępo- 
wać jednemu za drugim po schodach tak wąskich było 
niemożliwością. Każdy z tych ludzi, odważnych i zde- 
cydowanych, nie mając już nie do stracenia, byłby 
gotów poświęcić się za wszytkich Wystarczyło, aby 
jeden z nich rzucił się na uzbrojonego Niemca, wy» 
wiązała by się bójka, której wynik byłby conajmniej 
wątpliwy. Gestem, natychmiast zrozumianym Kompars 
posłał Konrada po pomoc, a sam schował się w zagłę- 
bieniu, które ciągnęło go nieodparcie. 

Posuwał się tak wolno i ostrożnie, że gdy noga je- 
go nie znalazłszy oparcia zawisła w próżni, nie stra- 
cił równowagi. Zrozumiał wtedy podwójną ostrożność, 
która nakazała Francuzom utrzymać w tajemnicy ist- 
nienie trzeciego piętra w piwnicy. Wejście było urzą- 
dzone pod trzema ostatnimi stopniami schodów, wy- 
suwanymi jak szuflady. Tego dnia były wsunięte. Ale 
trzeba było oprócz tego pogrzebać w ziemi, by odna- 
leźć czop z piaskowa, zaopatrzony w chwyt, podobny 
do tych, jakie zatykają otwory Ścieków na poziomie 
ulicznych trotuarów, a który teraz oparty był o ścia- 
nę, obok łopaty i motyki. Oficer przypomniał sobie, 
że w czasie rewizji 17 czerwca przesuwał kilkakrotnie 
swą lampkę elektryczną między podstawą schodów 
a podłogą podziemia i za każdym razem widział tylko 
gładko ubitą ziemię. Ponieważ niepodobna było zejść 
niżej, nie zauważył, czy była twarda i spoista. Na myśl 
mu nie przyszło wtedy, aby spróbować przestawić scho- 
dy ani też, tym bardziej zbadać, czy mocno tkwią. 
Zresztą, wiedząc z objaśnień starego kronikarza, że 
głębokość wynosi tylko 15 matrów, polecił wiercić ot- 
wory tylko w bocznych ścianach. Odłożywszy na póź-   

niej wyjaśnienie tej tajemnicy, przełożył nogę przez po- 
ręcz, zsunął się wolno na sam dół schodów, potem 

położył się na brzuchu, na brzegu otworu i spojrzał, 
Dojrzał z początku tylko pierwsze szczeble stoją- 

cej pionowo drabiny, potem pusty kąt lochu, głębokie- 
go mniej więcej na trzy lub cztery metry, oświetlone- 
go jaskrawym i rażącym światłem lamp ecelyleno- 
wych. Gwar rozmowy zmilkł i teraz przemawiał tylko 
jeden człowiek, po francusku, rozkazującym tonem. 
Kompars obszedł otwór, czołgając się. Nagle, omal nie 
krzyknął z radości. 

Wzniósł rewolwer. O dziesięć metrów przed nim 
znajdowała się grupa jego bezbronnych wrogów. Teraz 
szło o trochę cierpliwości. 

* * * 

— Streszczając się — mówił Heim — przyznam, 

że obawy moje może przedwczesne, ale zdaje mi się, 

że nadeszła chwila, w której liczyć się trzeba z tym, żę 

mnie zabraknie. 
Stał w mundurze oficera niemieckiego otoczon 

uważnymi słuchaczami, Byli to: ksiądz Gaillard — zą_ 

myśłony, pani Lecoeur — strapiona i trzej ludzie w 

sile wieku, o wyglądzie energicznym i zdecydowanym. 

Kompars nie widział ich nigdy. Jedeu z nich miał wy 
postawie coś, co'znamionowało wojskowego. 

— Widzicie, przyjaciele, trzeba jednak mieć па 

uwadze to, że ten lotnik był szpiegiem Komparsa. Zna. 

czyłoby to, że podejrzenia, które podporucznik żywi do 

mnie, zmieniły się w pewność. Dni moje są policzone. 
Proszę kapitana Laurent, aby jak najprędzej posłał 

przez gołębia pocztowego zapytanie, czy sierżant Po- 

ulet egzystował istotnie i — w razie odpowiedzi tyjer- 

dzącej — zażądał jego fotografii. 

(D, <. 0.).   
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Wszyscy składają na FON | 
Ё subskrybuj pożyczkę RE 

Subskrybowali Pożyczkę Obrony Przeciw 

łoiniczej następujące firmy i osoby: 

Towarzystwo Akcyjne „Olejarnia Kurlan 

dzka” zadeklarowało na P. O. P. 20:000 zł, 

poszczególni członkowie zarządu na POP — 

10.000 zł. 

Personel Państwowej Szkoły Technicznej 

im. J. Piłsudskiego subskr. na POP 10.000 zł. 

Firma „Ceramika* na POP 3.000 zł. 

Sp. Akc. „Papier* 3.000 zł. 

Dyrektor Sp. Akc. „Papier“ — Żukowski 

Antoni 2.000 zł. 

Wincenty Kinkiło-Stacewicz 1000 zł. 

Sędziowstwo Julian i Melania Bohdziewi 

szowie 1000 zł. 

Czajczyńska Maria 200 zł: 

Maria i Kazimierz Błażejewiczowie — 

1006 zł. 

Stefan Michniewicz 1000 zł. 

„ Zakłady Przemysłu Lniarskiego 

pol" 3000 zł. 
„Centrolen" 1000 zł. 

Anna Klassowa 100 zł. 

Inspektor Ochrcny Skarbowej Abczyński 

W00 zł 

Firma B-cia Jabłkowscy 5.000 zł. 

Dyrekcja i pracownicy f-my B-cia Jabł- 

kowscy 4.460 zł. 

Januszewski Jerzy 300 zł. 

Dr Mancewicz Eugeniusz Ignacy 400 zł. 

Węcławowiczowa Zofia 1000 zł. 

Irena i Zofia Węcławowicz 1000 zł. 

Młodzianowski Witold 400 zł. 

Młodzianowska Janina 300 zł. 

Młodzianowska Hanka 300 zł. 

Dr Borysewicz Tomasz 500 zł. 

Dr Jabłonowski Władysław 2,000 zł 

Dom Handlowy Banel 300 zł. 

Zygmunt Wołłejka, właściciel autobusów 

linii Wilno — Mejszagoła 500 zł. 
Firma Samuel Fin 1500 zł. 

Helena Hejmowska 500 zł. 

Firma węglowa M. Deull, spadkobiercy 

2,000 zł 
Pracownicy tej firmy 700 zł. 

„Rało- 

Na ręce Pana Wojewody Wileńskiego 

Ludwika Bociańskiego złożono na Fundusz 

Obrony Narodowej następujące ofiary: 

Stanisław Wołczek 100 rubli w złocie. 

Rena Korewianka 2 zł. 

Czesław Górny, osadnik wojskowy — jed 

ma obrączka i 1 złoty pierścionek. 

Wydawnictwo „Ogniwo”,  Biernikier G. 

Teatralna 11 — 500 zł. 

Fortumat Witkowski — 55 rubli w złocie. 

Helena Kamilla Mancewiczowa 100 rubli 

«w złocie i złoty zegarek. 

Ks. Józef Bałaj (Zalesie Dziśnieńskie) — 

6 zł. 
Urzędnicy Ochrony Skarbowej w Wilnie 

— 5336 zł. 

Maria Pożaryska 100 zł. 

Zrzeszenie właścicieli Zakładów Restaura 

tyjnych na Woj. Wileńskie 1000 zł 

Janina Bochwicowa i pracownicy majął 

ku Kwietniew 123 zł. 
Restauracja „Nowa Gospoda" pracodaw 

ty i pracownicy 153 zł. 

„Komunikacja Autobusowa" 

Wieszłowt 1000 zł. 

Ks. Stanisław Woronowicz 100 zł. 

Maria Jurkiewiczowa 6 proc. Pożyczka 

Nar na 50 zł jedna obligacja. 

Komisja Szacunkowa i pracownicy Wileń 

tkiego Banku Ziemskiego 4.500 zł. i 6 proce. 

Dbligacja Pożycki Nar. na 100 zł. 

Bank Ziemski w Wilnie 3000 zł 

Kazimierz Błażejewicz 40 dolarów 1 10 

ubli w złocie. 

Zw. Leśników Rzeczypospolitej, Oddział 

Wileński 1000 zł. 

Chodżja Machamed Gajan Wajsow 500 zł. 

Antoni Zawadzki, bezrobotny w Wilnie 

wpłacił 5 zł. zdołączeniem listu treści nasty 

pującej: „Kochany Obrońco Naszej Polskiej 

Ziemi, Pamie Marszałku, z nadchodzącym! 

Świętami Wielkiej Nocy postanowiłem zao- 

szczędzone 5 zł wydać na święcone. Lepiej 

Lepiej pomóc tymi 5 zł Tobie, Pamie Mar- 

szalku, które będą posiłkiem święconym dla 

Naszej Ojczyzny Rzeczypospolitej Polskiej”. 
Rozk 

— Zygmunt 

Dyrekcja i pracownicy Zjednoczonego To 

warzystwa Ubezpieczeń „Generali Port Po 

łonia", Oddział w Wilnie postanowi wpła- 
cić na Fundusz Obrony Narodowej na razie 

2 procent od .pensji miesięcznej. 

Wileński Okr. Związek Bokserski 

sił na FON zł. 100 zł. 

Władysław Wiśniewski, mistrz kominiar- 

ski zł. 50. 
Firma Braci Jabłkowskich na FON — 

eł. 200 

Dyrekcja i pracownicy f-my Bracia Jabł 

kowscy 882 zł. 20 gr. na FON. 

Jan Zawisza na FON zł. 500 

Tadeusz Szeligowski 25 zł. 

Stanisława Szeligowska 25 zł. 
+ s * 

wpła 

Rada kościelna parafii ewangelicko-refer 

mowanej w Wilnie uchwaliła ze swoich fum 

duszów 50 rubli w złocie na FON oraz prze 

znaczyć 100 zł. na Pożyczkę Obrony Przeciw 

lotniczej, 

& (‘:щшейяиушу i Grodna w dalszym 

ziągu napływają ofiary na FON i zgłosze 

nia na subskrypcję pożyczki. Obrony Przeciw 

letniczej: 

Rada Miejska m. Grodna na specjalnym 

posiedzeniu uchwaliła z funduszów budže 

towych 10 tys. zł. na FON oraz 16 tys. zł. 

na subskrypcję Pożyczki Obrony Przeciwlot 

niczej. 

Pracownicy instytucyj miejskich w Grod 

nie zadeklarowali na subskrypcję Pożyczki 

Obrony Przeciwlotniczej 35 tys. oraz 

5600 zł. na FON 

Rada miejska m. Druskienik przeznaczyła 

na FON 3000 zł. 

Rada gminna w Indurze przenaczyła na 

FON 1500 zł. 

Nowozałożone koło Związku Zaścianków 

zł. 

skiego wśród swych członków zebrało doraž 

nie 30 zł. 70 gr., przeznaczając na FON. 

Na ręce pana starosty powiatowego w 

Grodnie wpłynęła ofiara na FON zł. 100, 

które złożył weteran powstań narodowych 

1863 r. p. Władysław Kolendo, m-c Grodna 

Kpt. w st. spocz. Marian Wiśniewski, m-c 

Grodna przekazał na ręce Pana Marszałka 

Śmigłego-Rydza swoją jednomiesięczną eme 
ryturę w kwocie 315 zł. na FON. 

Na nadzwyczajnym zebraniu zblokowa- 

nych organizacyj kobiet w Grodnie uchwalo 
no jednogłośnie subskrybować Pożyczkę Ob 

rony Przeciwlotniczej w sumie zł. 500. 

Urzędnicy starostwa powiatowego w Gro 

dnie zadeklarowali na subskrypcję Pożyczki 
Przeciwłotniczej 100 proc. jednomiesięcznych 

swych poborów, a ponadto na FON zadekla- 

rowamo wpłacić zł. 1000 zł. 
* * ° 

Urzędnicy Pocztowej Kasy Oszczędności 

— Oddział w Wilnie złożyń doraźnie na 

FON kwotę zł. 575 (pięćset siedemdziesiąt 

pięć złotych). 
* * * 

S-ka Autobusowa Wilno — Niemenczyn 

sł. Jan Kalabin i Aleksander Kapucki na 

posiedzeniu w dniu 31 marca 1939 r. posta 

| nowiła: 1) wyasygnować na FON zł. 300, 

B zakupić pożyczkę lotniczą na zł 700. 
* * * 

przyjmuje subskrypcję Pożyczki Obrony 

Przeciwlotniczej i załatwia bezpłatnie wszyst 
kie czynności związane ze zgłoszeniami i 

wpłatami subskrybentów. 
» * » 

Do Powiatowego Komitetm Zbiórki na 

FON w Słonimie wpłynęły następujące ofia- 

ry: adwokat Olszewski — 100 zł, adwokat 

Głębsk! — 100 zł, obrońca lckowicz — 300 

zł, gmina Darewno — 1,000 zł, 

* + * 

Ksawery Juszkiewicz wpłacił na FON 

kwotę zł 200. 
* * * 

Związek Pracowników Miejskich w Sło- 

nimie uchwalił złożyć na FON — zł 4,000. 
. * * * 

Ofiary na dozbrojenie ammii z terenu 

powiatu postawskiego płyną w dalszym 

ciągu. 
Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet ze- 

brał wśród swoich członkiń — zł 377. 
Firma drzewna w Duniłowiczach Gur- 

wicz i S-ka przekazała na FON — zł 100. 
Członkowie i sympatycy Związku Strze-   

* 
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Polskich w Maciejowiczach powiatu grodzień | 
„ bowej w Wilnie złożyłi na FON 536 zł. 

! Pocziowa Kasą Oszczędności w Wilnie, 

  
  

Reprodukcja piakatu propagandowego Pożyczki 
przez OZN. 

ieckiego we wsi Michnicze, gm. hruzdow- 

skiej zebrali — zł 32,65 na FON. 

Wydział Powiatowy w Postawach na 

posiedzeniu w dn. 30 bm. uchwalił przezna- 

czyć zł 1,000 na zakupienie obligacyj Po- 

życzki Obrony Przeciwlotniczej. 

* kok 
Pracownicy Wydziału Powiatowego w 

Głębokiem opodatkowali się na FON w wy- 

sokości około 1,000 zł. 

Związek Pracowników Samorządowych 

pow. dziśnieńskiego przeznaczoną w budże- 

cie swoim kwotę zł 250 na koszty wysłania 

delegatów na doroczny walny zjazd prze- 

kazał na FON. 

Kasa Wzajemnej Pomocy funkcjonariu- 

szy okręgu Lasów Państwowych w Wilnie 

przekazała na FON czysty zysk Z operacyj 

kasy za r. 1938 sumę zł 1.823,68. 

Urzędnicy Inspektoratu Ochrony Skar- 

Pracownicy Zakładu Farmakognozji 1 Ho 

dowli Roślin Lekarskich USB w Wilnie 

przekazałi na FON — zł 110 

Pracownicy Dyrekcji Lasów  Państwo- 

wych Okręgu Wileńskiego opodatkowali się 

jednorazowe na rzecz Funduszu Obrony Na- 

rodowej w wysokości 4 proc. uposażenie 

brutto, co wyniesie przeszło 5 tysięcy zło- 

tych. 
Pracownicy Państwowego Banku Polskie 

go oddziału w Wilnie zebrali doraźnie na 

FON — zł 425. 

* > * 

Społeczeństwo nowogródzkie na ręce sta- 

rosty w Nowogródku wpłaciło: M. Troniew: 

ski — zł 300, Aleksander Żdan — 200 zł, 

Związek Inwaliłów Wojennych -- 100 zł, 

prezes Związku Inwalidów Wojennych — 10 

rubli w złocie oraz 2 złote obrączki. 

Wojewoda sn Adam Sokolow- 

ski otrzymał następującą depeszę: „Ducho- 

wieństwo Korelickiego Dziexanatu prawosław 
nego po odbyciu spowiedzi wielkopostne; w 

Nowogródku, składa hołd gospodarzowi zie- 
mj nowogródzkiej „przyrzekając współpracę 
sumienną z państwem w kierunku wyrów- 
nania wiekowych zaniedbań kościoła prawo- 
sławnego na terenie ziemi nowogródzkiej. 
W zrozumieniu palących potrzeb państwa 

duchowieństwo postanowiło na rzecz dozbro 
jenia totnictwa Rzeczypospolitej subskrybo- 

wać pożyczkę lotniczą w kwocie 630 zł. 

$ * * * 
Na nadzwyczajnym walnym zebraniu w 

dmiu 29 marca rb. pracownicy miejscy Ba- 
ranowicz postanowili jednogłośnie  ofjaro- 
wać na subskrypcję Narodowej Pożyczki 
Lotniczej całe jednomiesięczne pobory, co 

, wynosi około 9 tysięcy złotych. 

«1 

Członkowie Polskiego Banku Właścicieli 

Nieruchomości m. Wilna uchwalili zrzec się 

dywidendy za r. 1938 i przekazać przypa- 

dającą kwotę zł 500 na FON. 
Stowarzyszeni pracownicy fiz. admini- 

stracji wojska. Koła kult.ośw. w garnizo- 

mie Wilno wpłacili 300 zł na FON, dekla- 
rując jednocześnie zakupienie POP. 

Członkowie komisji egz. dla zawodu fo- 

tograficznego przy lzbie Rzem. w Wilnie 

zadeklarowah całoroczny swój dochód z eg- 

zaminów na FON. 

Pracownicy spółki aukcyjnej  „Papier* 
wpłacili zł 351.50 na FON. 

Michał Andrzejkowicz ofiarował na FON 

Obrony  Przeciwlolniczej, wydanego   

Firma J. Prużan w Wiłnie 1 personel 

tej firmy subskrybowali POP w kwocie zł 

600, jednocześnie ofiarowując obligacje tej 

pożyczki na FON. 

Rada pedag. pubł. szkoły powsz. im. ks. 

Karola Lubiańca w Wilnie zadeklarowała 

subskrypcję pożyczki POP na sumę 1.000 zł, 

zrzekając się obligacyj na rzecz państwa. 

Prócz tego rada pedag. tejże szkoły złożyła 

na zakup sprzętu woj. zł 46, a dziatwa zł 40. 

Stow. Kupców i Przem. Chrześcijan w 

Wilnie subskrybuje zł 1000, a pracownicy 

stowarzyszenia zł 200. 

T-wo „Agrumkol* w Wiłnie subskry- 

bowało POP — zł 1,500. 

Mieczysław Engel subskrybował POP — 

zł 1,000. 

Przedsiębiorstwo  budowłane Czesław 

Mroczkowski i S-ka w Grodnie subskrybo- 

wah POP — zł 12,000. 

Pracownicy Izby Przem.-Handi. w Wil- 

nie subskrybują POP w wysokości zł 6,650 

Hurtownia i ajentura pism W. Pawłow: 

skiego w Wilnie na POP — zł 600. 

Inż. Kaz. Domański w Wiłnie na POP 

— zł 20. 

Dawid Rotnicki w Wiłnie na POP — 

zał 500. 

Roza Smulgowska w. Wilnie na POP — 

zł 100. 

„Pacyfik* wileński dom handł.-przem 

Franc. Girtler i S-ka — Wilno na POP 

-— zł 1,000. 

Roman Płóciennik w Wilnie — zł 400. 

F-ma „Uniwersal* L. Fajnsznejder w 

Walnie — zł 500. 

Kazimierz Borowski w Witnie -— zł 1,000 

Dr Antoni Waszkiewicz w. Wiłnie — 

zł 500. ; 
Mec. Kaz. Petrusewicz w Wilnie - 

zł 2,000. 

Dr Maria Petrusewiczowa w Wiinie '- 

a 500. 
Adam Wolański w Wilnie — "zł 600. 

Jan Mołochowiec w Wilnie — zł 100. 

Olszewscy Jan i Natalia — 2 Siubne 

obrączki. 

Unichowska Amelja — 3 złote obrączki. 

Amelia Choromańska — 2 złote obrą- 

czki. 

Dozorcy domów państwowych — 22.50 zł. 

Kowałewiczowa Aleksandra — obrączka, 

pierścionek i broszka złote (15 gram zło- 

ta) oraz 7 monet srehrnych różnych. 

Grabowska M. 1 złota obrączka 

| srebrna papierosnica. 

Michał Borowski, emerytowany admirał 

— ordery rosyjskie złote: św. Włodzimierza 

— 8, św. Stanisława — 1i św. Anny — 1. 

* о* * 

Policyjny Klub Sportowy w Wilnie sub: 

skrybuje pożyczkę lotniczą w wysokości 

2,000 (dwa tysiący) złotych a na FON prze- 

zmacza 500 zł — wzywając do subskrypzi 

i składek inne kluby sportowe. 

* * * 

Policjanci — kawalerowie, nałeżący do 

rezerwy PP m. Wilna, przeznaczyli na FON 

— 100 zł — zamiast urządzenia iradycyj- 

nego „Šwicconego“. 
* * * 

Zarząd Stowarzyszenia Kupców i Prze- 

mysłowców Chrześcijan w Wilnie łącznie z 

Komisją Unarodowienia Handlu, wzywa 

kupców i przemysłowców chrześcijan jak 

członków Stowarzyszenia tak nie należących 

do organizacji, by niezależnie od innych — 

na ten cel Świadczeń, zrzekło się na rzecz 

FON należnych firmom zwrotó za Świa- 

dectwa przemysłowe na rok 1939 z tytułu 

zasadniczego podatku przemysłowego. 

Formalności zrzeczenia się załatwia Biu- 

ro St-nia, Bakszta 11. 

Zarząd Stow. Kup. i Przem. Chrześc. 

w Wilnie, 

* * ® 

Normy ustalone dla członków Stowarzy- 

szenia Kupców i Przemysłowców Chrześcijam 

w Wilnie przy subskrypcji Pożyczki Obrony 

Przeciwlotniczej: 

JI kategoria handlowa zł 500, 1/211 kai. 

handl. zł 300, III kat. handil. zł 100, IV kat. 

handl. zł 40, 1/2IV kat, handł, zł 20, V kat. 

przemysłowa zł 500, VI kat. przem. zł 200, 

VII kat. przem. zł 100, VIII kat. przem. 

zł 40. 

Normy subksrypcji nie mogą stanowić 

mniej niż 5 proc. rocznego dochodu przed- 

siębiorstw, osiągniętych w ubiegłym roku. 

* % * 

Ofjcerowie, podoficerowie, junacy bata- 

liona wiłeńskiego subskrybowałi Pożyczkę 

Przeciwlotniczą na sumę 500 zł. 

RZESZĘ 

Na FON przekazali urzędnicy skarbowi 

w Nieświeżu kwotę zł 500. 
R 

Inkasenci Miejskiego Komitetu Pomocy 

Zimowej Bezrobotnym w Wilnie przekazali 

na FON zł 70. 
* * * 

Pracownicy pocztowi okręgu wileńskie- 

go przekazali na FON sumę 1,500 zł. Ponad- 

to obciążyli pobory służbowe na 

  
  

dwóch łat, co w sumie daje na FON 

24.000 zł. 
* * * 

Dr Bernard Sawjeki w Lidzie wpłacił @0 

oddziału naszego pisma w Lidzie na FON 
81 zł 75 gr. 

* * k 

Młodzież Liceam Państwowego w Łucka 

— 100 zł na lotnictwo. 
э * % * 

Žydowskie szkoly zawodowe „Ori“ 

Krzemieńcu — 100 zł na FON. 
* * ® 3 

Właściciele sklepów wódczanych w Łuc- 

ku — 250 zł na FON. 
* * * 

Metropolita wileūski arcybiskup Jatbrzy- 

kowskį w imieniu Kurii Metropolitalnej w 

Wilnie — 3.000 zł na FON. 
. * + % 

W nawiązaniu do ogłoszenia w jednym 

z ostatnich numerów „Kurjera Wileńskie- 

Na świeta 

У 

BARAN£AI cukrowe i czekoladowe 

czekoladowe od na skrom 
JAJKA niejszych do ozdobnych, 

napełnion. czekoladkami 

FIGURKI z najlepszej czekolady 

z czys'ego marcepanu ł 
ŚWIĘCONKI czekolady na szłuki i na 

stolikach 

MAZURKI w kilkunastu odmianach 

TORCIKI pralinowe, orzechowe 
1 ananasowe 

CZEKOŁĄDĘ w proszku 1 w bloku do 
mazurków 

oraz 

masę migdałową, orzechową i lukry 
do mazurków i ciast 

poleca 

E. Wedel 
go" IV Państwowe Licenm i Gimn. im. 

E. Orzeszkowej w Wilnie w załączeniu prze- 

syła 926 zł (dziewięćset dwadzieścia sześć) 

zł i przekazuje na FON tyt. dobrowolnego 

podatku z poborów kwielniowych personelu 
tut. zakładu. = 

* * * 

Niezależnie od udziału w zadeklarowa- 

nej przez Związek subskrybcji na 100.000 zł, 

plenarne zebranie Izby Przem.-Hamdl. w 

Wilnie uchwaliło indywidnalną subskrypcję 

10.000 złotych. 
+ * * 

Owgan prywatnego drzewnictwa polskie- 

go, „Przegląd Drzewny”, w Wiinie wystąpił 

na łamach pisma. z micjatywą przekazania 

na Fundusz. Obrony Narodowej i Obrony 

Powietrznej państwa kwoty zł 2 miłiony, 

zebranych od eksporterów przez organizacje 

drzewne prywatnego drzewnjctwa na tzw. 

„Fundusz Inwestycyjny*. 
ж * # 

Soltysi gminy ilskiej w pow. wilejskim 

postanowili wpłacić na POP 50 proc. swo- 
ich miesięcznych poborów. 

* k ® 

Rada Miejska m. Baranowicz uchwaliła 

jednogłośnie przekazać na FON zł 5.000. 

Na konferencji leśno-gospodarczej w Ba 
ranowiczach zebrano doraźnie 300 zł na 

FON. 

Policyjny klub sportowy w Baranowi- 

czach zadeklarował 300 zł na POP. 
= * + 

Mieszkaniec Wilna Samuel Moszek Ain- 

feld przesłał do Pana Marszałka Śmigłego 

Rydza jako dar na FON swoją książeczkę 

premiową PKO Nr 385.974-P — osiemnasto- 

miesięczną po zł 8, co w sumie wyniesie 

zł 144 

Jednocześnie p. Ainfeld zobowiązał się 

przez całe swoje życie przekazywać na FON 

100 zł rocznie 3 
* * * 

Policja województwa wileńskiego, za 

pośrednictwem swoich organizacyj, a mia- 

mowicie: Policyjnego Klubu Sportowego 

l Kasy Samopomocy, niezależnie od og5'nzj 

akcji subskrypcy jnej na dozbrojenia, Ltórą 

przeprowadzi. według norm, podanych przez 

Komendę Główną PP zadekłarowała 

6.000 zł na powyższy cel, z czego na FON 

2,000, resztę zaś na rozbudowę łotnictwa. 

Ponadto napływają zgłoszenia indywi- 

dualne policjantów na powyższe cele. 
* * 

Andrukowicz w Wilnie Wacław = 

a 100 

Hieronim Giecewicz w Wilnie na POP 

— zł 100. 

Stan. Kaźmierski w Wilnie na POP — 

sł 250. 

Michał Ludowski w Wilnie na POP -+ 

okres | R 250. 

 



STRONA 

Baranowicze na uzbrojenie 
  

Z inicjatywy OZN w Baranowi- 
czach 30 marca został zwołany w 
sali kina „Apollo* wielki wiec mani- | 
festacyjny dla. omówienia obecnej 
sytuacji politycznej. Zebrani uchwa- 
lili jednogłośnie wysłać następujący 
telegram na ręce Naczelnego Wodza 
Sił Zbrojnych w Warszawie: 

„Społeczeństwo m.  Baranowicz 
z radością wita rozpisanie przez Rząd 
Rzeczypospolitej Polskiej pożyczki 
lotniczej, stwierdza, że w subskrybo- 
waniu tej pożyczki nikogo z nas nie 
zabraknie i zapewnia Cię, Wodzu, że 

na dalsze potrzeby zarówno z mienia 
jak i krwi zawsze jest gotowe na 
Twoje wezwanie". 

* . е 

Rada Miejska postanowiła wziąć 
udział w lotniczej pożyczce naroda- 
wej i uchwaliła kwotę 5 tys. złotych 
na ten cel   

Na odbytym nadzwyczajnym wal- 
nym zebraniu rzemieślników chrzešc' 
jan m. Baranowicz pod przewodnict- 
wem prezesa Jarockiego, 30 marca, 
rzemieślnicy postanowili jednogłośnie 
wziąć gremialny udział w subskrylvo- 
waniu pożyczki lotniczej i z doraź- 
nych ofiar przekazali na FON kwotę 
przeszło 200 złotych. 

* * © 

Tego samego dńia kupiectwo ży- 
dowskie m. Baranowicz na swym ze- 
braniu uchwaliło wziąć również u- 
dział w subskrybowaniu pożyczki i z 
doraźnych ofiar złożyło na FON kwo- 
tę około 6 tysięcy złotych. 

* * © 

Pracująca inteligencja żydowska 
zebrała kwotę 820 złotych, którą po- 
stanowiła przekazać na FON, składa- 
jąc na ręce starosty Karola Wańko- 
wiicza. 

Wspólnym wysiłkiem ku wspólnemu celowi 
Hurtownia chrześcijańska w Baranowiczach powstała 

z drobnych udziałów chrze:c jańskieno kubi ctwa 

Chrześcijańskie kupiectwo Barano 
wicz i terenu powiatu, zrozumiało, że 
nie mając odpowiedniego, hurtowego 
źródła zaopatrzenia swych drobnych 
sklepów i sklepików nie może praco 
wać rzetelnie nad umniezaležnieniem 
swego handlu od pośredników żydow 
skich. Posiadanie własnej kolonialno- 
spożywczej hurtowni w  Baranowi- 
czach stawało się palącą konieczno- 
ścią chwili obecnej. Całe jednakże 
kupiectwo chrześcijańskie stanęło w 

obliczu niepokojącego pytania: skąd 
zdobyć fundusze na uruchomienie 
tej niezbędnej placówki? Trzeba by 

ło zdobyć dobrych kilkadziesiąt tysię 
cy złotych, żeby hurtownię urucho- 
mić. Rozpoczęły się gorączkowe ob- 
rady, zjazdy, konferencje i tylko zaw 
dzięczając niestrudzonemu  wysiłko- 
wi inicjatorów i zrozumieniu i popar 
ciu całego chrześcijańskiego kupiect 

BARA 

wa, dało się wszystkie trudności usu” 
nąć i zebrać fundusze. Takim sposo 
bem raz jeszcze potwierdziła się pow 
szechnie znana zasada: wspólnym 
wysiłkiem można dokonać zawsze rze 
czy wielkich, zwłaszcza jeśli ten wy 
siłek skieruje się ku wspólnemu ce- 
towi. * W. B. 

Objazdowa wystawa higieniczna Z.U. 5. 
Wkrótce nastąpi uroczyste otwarcie w 

sali Ogniska Polskiego w Baranowiczach | 

Wielkiej Wystawy Higienicznej zorganizo- 

wanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecz- 

nych. Wystawa Higieniczna została zorga- 

nizowana w roku 1937 i przez parę łat swej 

wędrówki po kraju odwiedziła już 23 miasta 

polskie, poczynając od Pomorza i woj. War- 

szawskiego, przerzucjąc się wreszcie na Zie- 

mie Północno-Wschodnie. 

Wystawa higieniczna składa się z ca- 

łego szeregu bogato rozbudowanych dzia- 

łów, urządzonych w formie osobnych pa- 

wilonów. Zasadnicze działy wystawy, to 

walka z gruźlicą, chorobami wenerycznymi, 

epidemiami, propaganda higieny osobistej 

i społecznej, bezpieczeństwo pracy, dział 

anatomii, dział apteczny, sportowy jtd. 

Wystawa będzie otwamta przez dwa ty- 

godmie stale od godz, 10 rano do 7 wiecz. 

Wstęp na wystawę dla wszystkich bezpłat- 

ny. Dla zwiedzających będą wygłaszane ob- 

szerne prełekcje i wyjaśnienia przez dyżu- 

rujących lekarzy. - 

„Idziemy na śmierć i życie” 
«rew będzie się lała, jax weda... 

Głośna była w końcu 1937 r. sprawa 

sprzedaży przez Wandę i Andrzeja Nowie- | 

kich, właścicieli majątku k. Lachowicz, 

większego obiektu leśnego. Jak wiadomo, 

wynikł wówczas przykry spór. Miejscowy 

kupiec leśny Jakub Szapiro twierdził, że 

nabył powyższy obiekt leśny za sumę zł 

255.000, zaś druga tutejsza firma „A. Lenin. 

J. Busel i J. Grajewer“ ze swej strony rów- 

niež twierdzila, že to ona wlašnie nabyla 

omawiany las za kwotę zł 240.000. Rezulta- 

tem tej transakcji były później procesy cy- 

wilne i karne. 

Między in. na wokandzie Sądu Grodz- 

kiego w Baranowiczach znalazł się obecnie 

kilkakrotnie już odraczany proces przeciwko 

Abramowi Leninowi i towarzyszom, oskar- 

żonym o najście na mieszkanie Szapiry w 

dniu zawarcia transakcji. Akt oskarżenia 

między innymi mówi: „Wymienieni w dńiu 

1XIIL. 1937 r. po wspólnym porozumieniu 

wtargnęli do mieszkania Szapiry 1 przemocą 

oraz groźbą połączoną z gwałtem 

— zmuszali Szapirę do zaniechania kupna 

lasu od Nowiekich, czyli o czyn przewi- 

dziany w art. 251 i 27 KK“, 
1 

KAAAABAAADAL As LLA AAAŠAAAAAAAAAAAAS 

Kino „APOLLO“ 
w Baranowiczach 

  

Dziś. Sensacyjny dramat ludzi prze- 

śladowanych przez prawo 
» Г4 ” 

Wysra skazańców Е 
W rol. gł: John Litel i A. Sheridan E 

rY**YYYYYYVYYYYYYYVYYYVYVYYYYVYYVYYYYVYVYYYVYY 

AAAAAAAMAAAAAAAAAAAAAASAAAAAGALAASAABA SA 

Kino Teatr „PAN“ 
'w-Baranowiczach 

Dziś. Wzruszający dramat przyjaźni 5 
i mitošci, ktėre pokonały ziy nałóg в 

Ludzkie serca : 
Ё 

AA
AA

F 

  

W roli g'6 nej: WALLACE BEERY, 
Mickey Rooney I inni. 
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Na przewodzie sądowym oskarženi nie 

przyznali się do winy, twierdząc, że do mie- 

szkania Szapiry posłała ich Nowieka celem 

zawołania syna jej, Andrzeja, który znajdo- 

wał się wówczas w mieszkaniu Szapiry, Acz- 
kolwiek byli zdenerwowani, to jednak naj- 

ścia na mieszkanie nie było. To samo po- 
twierdził świadek Swierzyński. 

Jednakowoż świadkowie dowodowi ze- 

znali, że przybycie oskarżonych miało cha- 

rakter najścia na mieszkanie, że rzucili się 

oni do bicia, krzycząc: „Idziemy na śmierć 

I życie — krew się będzie lała jak woda”, 
przy czym jeden z nich uderzył Szapirową. 
Świadek, adwokat Władysław Legatowicz, 
który w tym czasie był w mieszkaniu Sza- 
piry, zeznał, że postawa oskarżonych była 
groźna, a całe zajście miało charakter naj- 
ścia, w trakcie którego jeden z oskarżo- 
nych zmierzył się laską, a drugi uderzył 
Szapirową. 

Do akt sprawy załączone zostało świa- 
dectwo lekarskie, z którego wynikało, że 
Szapirowa miała znak uderzenia 4 podwyż- 
szoną temperaturę. 

Sąd skazał wszystkich 5 oskarżonych 
po dwa miesiące aresztu bez zawieszenia. 

Należy wspomnieć, że w najbliższym cza- 
sie odbędzje się w tutejszym Sądzie Grodz- 
kim druga sprawa z oskarżenia prywatnego 
za pobicie Szapirowej. | a 

    

«e udstąpienia 

lokal 
składa jący się z 12 pokoi (nowocześ- 

nie urządzonych), nadający się na po- 
mieszczenia biur, instytucji itp. Do- 
wiedzieć się: Baranowicze, ul. Hoo- 

wera 7. 

    

    

Dyplomowany 

| mechanik-elektryk 
z wieloletnią praktyką (maszyny spa- 
linowe i elektryczne) poszukuje odpo- 
wiedniego zajęcia lub przystąpi jako 
wspólnik do odpowiedniego przedsię- 

„biorstwa z gotówką 5 tys. złotych. 
Oferty kierować do Adm. „Kurjera 
Wil.* w Baranowiczach, Ułańska 11.       

„KURJER“ (4768) 

  

Szkoly i šwietlice w Nowogrėdczyžnie 
muszą być zradiofonizowane | 

Z inicjatywy Wojewódzkiego Społeczne- | ceniają znaczenie placówek SKRK. 

go Komitetu Radtofonizacji Kraju odbyło 

się w Baranowiczach zebranie przedsta wi- 

cieli samorządu i onganizacji społecznycn. 

Przybyłych powitał dyr. Rozgłośni Polskiego 

Radia, p. Zb. Cis-Bankiewicz, a następnie 

wiceprezes Zarządu Głównego SKRK w War 

szawie, p. red. J. Delinikatis. Zarząd Woje- 

wódziki SKRK reprezentował radca Eng- 

man z Nowogródka. P. Delinikatjs w dłuż- 

szym przemówieniu scharakteryzował dzia 

łalność Społ. Kom. Radtofonizacji Kraju, 

omówił ogólne cele i zadania oraz podkre- 

ślił specjalną troskę zarówno czynników pań 

sbwowych, jak również i Zarządu Głównego 

SKRK, ażeby zradiofonizować tzw. Ziemie 

Wschodnie. Е : 

Po referacie wywiązała się ożywiona 

dyskusja, z której wynikało, że zebrani do- 

  

  

Potym dyrekcja Rozgłośni Baranowi:- 

kiej zadeklarowało 2 nowoczesne - odbiorniki 

dła szkół na terenie powiatu, 

Po zapoznaniu sję ze statutem ramowym 

SKRK zebrani jednogłośnie postanowili ut- 

worzyć placówkę SKRK w. Baranowiczach, 

celem dalszej radiofonizacji miasta. 

Doceniając tę piękną inicjatywę SKRK 

Wydział Powiatowy w Nowogródku prze- 

znaczył 500 złotych na radiofonizację szkół 

im. Marszałka Piłsudskiego w Nowogród- 

czyźnie. Spodziewać się należy, że i inne 

wydziały powiatowe na terenie wojewódz- 

twa nowogródzkiego pójdą za przykładem 
Nowogródka i przy układaniu swoich bud- 

żetów znajdą odpowiednie kwoty na fun- 

dusz radjofonizacji swych szkół i świetlic. 

Chrześcijańskie źródła zakupu 
w Baramowiczach 

NOWICKA pr
 

  

= 

Proeram Rozgłośni 
Baranowickiej 

NIEDZIELA, dnia 2 kwietnia 1939 roku. 

8,45 Nasz program. 8,50 Wiadomości 
rolnicze (z Wiłna). 9,00 Śpiewa Chór Ludo- 
wy „Kaskada pod dyr. Eugeniusza Lutkie- 
wicza (z Wilna). 11,00 Muzyka (płyty z War 
szawy). 13,05 Wieś Haniewjcze — red. Bier» 
niakowicz. 14,40 W świecie przyrody: „Księ- 
žyc i planety“ — pogadanka dra Wilhelminy 
Iwanowskiej (z Wilna). 14,50 Rok pieśni ku- 

dowej — pieśni wiosenne, audycja w oprac. 
Genadiusza Cytowicza z udziałem chóru 
„Hammonia' (z Wilna). 15,20 Gawęda aktu- 
alna. 19,30 „Wierzba bije nie zabije” — 

wieczór świetlicowy w wykonaniu zespołu 
„Kaskada“ — tekst Stanisława Pac-Pomar- 
nackjego (z Wiilna). 20,10 Poranek z Suity 
Peer Gynt Nr 1 Griega (płyty). 23,05 Zakoń- 
czenie programu. 

PONIEDZIAŁEK, dnia 3 kwietnia 1939 roku. 
6,57 Pieśń poranna. 8,10 Nasz program 

i wiadomości dla naszej wsi. 8,20 Muzyka 
(płyty). 11,57 Muzyka salonowa (płyty z 
Warszawy). 14,00 Muzyka (płyty). 14,20 
Wiadomości z naszych stron. 14,30 Koncerż 
popołudniowy (płyty). 18,00 „Zioła j ziółka” 
— pogadanka Marii Kowalskiej, 18,10 Wią- 
zamki w układzie Sandlera (płyty). 22,00 
W. A. Mozart — I akt opery „Don Juan“ 
(płyty z Wilna). 23,05 Zakończenie pro- 
gramu. 

  

Kupcy detaliści! 
W dniu 26 marca r. b. została otwarta i poświęcona 

Kolonialno-Spożywcza 
Hurtownia Polska 
przy Stow. Kupców Chrześcjjan w Baranowiczach sp. z o. o. 

Hurtownia mieści się przy ul. Wileńskiej 5, tel. 96 

Każdy kupiec-chrześcijanin powinien dokonywać zakupów 
tylko we własnej Kolonialno-Spożywczej Hurtowni. 
  

  

Poleca FIRMĄ 
CHRZEŚCIJAŃSKA 

Motocykie setki, Rowery, 
Maszyny do pisania F. K. nik 
Artykuły elektryczne i radiowe, wielki wybór instrumentów muzycz- 

nych, płyt i strun, aparaty kryształkowe na głośnik,maszyny do szycia 

S. GIERASIMO WICZ 
Baranowicze, ui. Mickiewicza 5 

  

  

  Jedyny magazyn zadowolonych 
Klientów to 

Poznański dom (alanterii 
Baranowicze, Szeptyckiego 31 

Tel. 248     

  

SPOŁKA CHRZESCIJANSKA 
Baranowicze, Szeptyckiego 50, tel. 97 

  

EKONOMIA | 
  

Wina B ro n H ur t 

Wódki Amunicja ów 

Towary 

Kolonialne Artykuły Grzybów 

iSpożywcze Sportowe i Miodu 

  

  

Baranowicze, 
Szeptyckiego 49 Poleca: G. KUCZERENKO 
  

Trykotaże Palta męskie Kape:usze męskie 

Pończochy Płaszcze damskie Parasole 
z ki Ubrania dziec. Walizki 

Bieliżnę Kurzawce Laski 

Bluzki Koszule > 
Pyjamy Skarpety | Kapy 

Firanki: Krawaty Obrusy 
  

  

Zakład Radiotechniczny 

N. i F. Kudelskich 
Baranowicze, ul. Szeptyckiego 72 

*. 7 (naprzeciw Banku Polskiego). :- 

Poleca : Radioodbiorniki  detekto- 
rowe, na głośnik i słuchawki, oraz 
aparaty lampowe od 98 zł. Naprawa . 
i ładowanie akumulatorów oraz mon- 
taż aparatów lampowych uskutecznia- 
my szybko i tanio. Sprawdzanie emi- 

3 sji lamp bezpłatnie.   
Prawdziwa 0:4Z/0 

Sprzedaje się DOM drewniany 
: w Baranowiczach, 
o 6 pokojach. iadnych, nowocześnie 
urządzonych, z gospodarskimi zabu. 
dowaniami, oraz 1400 mtr* sa.u owo- 

" cowego. " Solidni reflektanci mogą za- 
sięgnąć dalszych wiadomości w biu- 

rze P, С. K., ul. Wileńska 42 w Bara- 
- nowiczach od godz. 9 do I5-ej.       

p
z
 

  

Komunalna 
Kasa 

Oszczędności 
pow. baranowickiego 

ul. Wileńska 16, tel, 83. 

Przyjmuje wkłady na dogodne 
oprocentowania. 

Za całość i bezpieczeństwo zło- 
żonych wkładów odpowiada ca- 

łym swym majątkiem. 

Tajemnica wkładów ustawowo 
zastrzeżona. 

APTEKA 
Mlemensa Monkiejewiza 

ul. Szeptyckiego 33 

Jedyna 

chrześcijańska 
placówka 

  

  

  

  

Skiep marufaktury 

W. Skotarek 
Baranowicze, ul. Szeptyckiego 24 

Wielki wybór materiałów biel- 

skich na kostiumy męskie i dam- 
skie, oraz materiałów damskich 

na sezon. 
Na miejscu pracownia kołder. 
  

  

SKLEP OBUWIA 
D. Siemaszko 
Baranowicze, ui. Szeptyckiego 68 

Poleca na sezon wszelkiego 

rodzaju OBUWIE damskie, 

męskie i dziecinne. 

Ceny przystępne.       
Popieraleie Przemysł Krałowy 

EDIT TE PET TEN 

DLHHHHH-LPBDBHHDDA 

NOWOOTWARTY 

Sad Fier i Ubrania 
w. Baranowiczach, 

przy ul. Szeptyckiego 40 
: (d. Kacewa) 

leca w wielkim wyborze : Futra, pła- 

sze i kostiumy.— Przyjmuje również 
obstalunki z materiałów znajdujących 
się na składzie, jak skórkowych, tak | 

i sukiesnych. 

Roboty wykonują warszawscy i wileń- 
scy. fachowcy. 

Z pow. N. BERLIN 
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Dziś: Franciszka a Paulo 

Jutro: Ryszarda i Haralda 
— 

Wschód słońca — g. 4 m. 53 

Zachód słońca — g. 5 m. 53 |     | i 

sposirzeżenia Zakładu Meteorologii USB 
w Wilnie dn. 1.1V. 1939 r. 

Cašmienie 768 

Teniperaiura šredmia — 3 
Temperatura najwyžsza — |! 

Temperatura najniższa — ® 

Opad 0,5 
Wiatr: półn. porywisty 
Tendencja barom.: bez zmian 

Uwagi: pochmurno, przelotny śnieg. 

Przewidywany przebieg pogody w dn. 2 bm.: 

Chmurno z rozpogodzeniami. Miejscami 

przelotny śnieg. Słaby wiatr z północnego- 

wschodu. Lekki mróz na wschodzie i w gó- 

rach, a na pozostałym obszarze po nocnych 

przymrozkach, temperatura w ciągu dnia 

nieco powyżej zera. 

KRONIKA HISTORYCZNA: 

1627. Koniecpolski wypędza Szwedów z Puc- 

ka. 

1817. Kościuszko zmosi pańszczyznę w swo- 

im majątku Siaknowicach. 

WILEŃSKA 

DYŻURY APTEK. 

Dziś w nocy dyżurują następujące apteki: 
Sokołowskiego (Tyzenhauzowska 1); Chomi- 
czewskiego (W. Pohulanka 25); Miejska (Wi 
leńska 23); Turgiela (Niemiecka 15): Wi- 
wuiskiego (Wielka 3). 

Ponadto stałe dyżurują apteki: Paka 
(Antokolska 42); Szantyra (Legionów 10) i 
Vajączkowskiego (Witoldowa 22), 

AKADEMICKA 

— ,Swięcone dla Akademików. 
Zarząd Stowarzyszenia Bratnia Po- 
moc Pol. Młodz. Akadem. U. S. B, 
podaje do wiadomości z Kol. Kol., 
życzących wziąć udział w Swięconym, 
urządzanym przez Bratnią Pomoc win- 
ni zapisać się w dekretariacie Stowa- 
rzyszenia 4 kwietnia r. b. w godz, 
19 — 21“ 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZ 
— Nadzwyczajne Walne Zebranie Człon 

kiń Rodziny Wojskowej. Zarząd Koła Rodzi 
na Wojskowa zawiadamia, że 3 kwietnia o 

godz. 17 w sałi Oficerskiego Kasyna Garnj- 

żonowego, ul. Mickiewicza 13 odbędzie się 

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członkiń. 

Obecność każdej członkini obowiązkowa. 

— Oddział Wileński Zw. Techników 
Rzeczypospolitej Polskiej, podaje do wiado- 
mości, jż 2.IV. 39 r. odbędzie się nadzwy- 
czajne walne zebranie w lokału własnym 
przy ul. W. Pohulanka Nr 19 m. 12a, o 
godzinie 12 

RÓŻNE 

— Pokaz gospodarczy. Liceum 
Gospodarcze 7. P. O. K. zawiadamia, 
że w poniedziałek dnia 3 kwietnia 
o godz. 17-.ej w lokalu szkoły przy 
ul. Bazyliańskiej 2/17 odbędzie się 
pokaz: „Mazurki świąteczne". 

Wstęp na pokrycie kosztów pro- 
duktów 1 zł, dla członkini Z.P.O.K.— 
75 gr. 

— Związek Pań Domu organi- 
zuje w Domu Związku Pracowników 
Miejskich, Kościuszki 14. b dn. 2-go 
kwietnia o godz. 17-ej POKAZ MLD 
pod nazwą „DZIEŃ PANU, 
Demonstrowane będą suknie przed- 
południowe, kostiumy, płaszcze, suk- 
nie popołudniowe, odpowiednie ucze- 
sania, obuwie i kapelusze. Zapowia- 
dania łaskawie podjęły się znane 
Panie Artystki Teatru Miejskiego na 
Pohulance p.p. Buyno Halina i Kor- 
win Lidia. 

Wstęp 1 zł dla członkiń Z. P. D. 
1 zł 50 gr dla gości. 

| ZAKŁAD 
м0 SARSKO - WODOCIĄGOWY 

I KANALIZACYJNY 

E. LINIEWSKI 
i J. WITKUN 
Wilno, ul. Bonifr.t rsaa 6 

Telefon 13-:7 

Wykonuje wszeikie roboty ślusarskie 
w zakres budownictwa wchodzące 

: jak to: 
Bramy, balkony, balustrady, 
ogrodzenia oraz okucia, urządze- 
nia wodociągów,  kanalizacyj, 
usiawianie nowych pomp, re- 
monty oraz wykonanie projektów 

i kosztorysów 

    

NOWUGRODZKA 
— Kupiectwo i rzemiosło chrześcijańskie 

w Nowogródku na obronę kraju. W sali 

konferencyjnej starostwa nowogródzkiego 
odbyło się posiedzenie kupców i rzemieśl- 

ników, zwołane przez Cech Ogólny Rzemio- 
sia Chrześcijańskiego, 

Kupców Polskich. 

Omówiono szczegółowo sprawę Pożycz- 
ki i bonów Obrony Przeciwlotniczej, oraz 
ustalono normy, po których kupcy i rze- 
mieślnicy z Nowogródka winni subskrybo- 
wać Pożyczkę i Bony. Wynik przyjętych 
z miejsca zgłoszeń obejmuje około 
4,000 zł. 

Charakterystycznym jest fakt, że dwie 

osoby oddały małżeńskie obrączki (4 sztuki) 

na Fundusz Obrony Narodowej. 

oraz Stowarzyszenie 

— KURS DLA PRZODOWNIKÓW PRACY 
SPOŁECZNEJ. 30 bm. w lckalu Publ. Szko 
ty Powszechnej Nr 1 w Nowogródku, odby 
ło się uroczyste zakończenie 10 dniowego kur 
su dla przodowników pracy społecznej na 
wsi, w którym brało udział około 50 ucze 
stników. 

Na uroczystość złożyły się: przemówienia, 
deklamacje i inscenizacje. (Oda do Młodości, 
Szlakiem czynu legionowego, Misteria pracy 
l Inne) wykonane przez uczestników kursu. 
Uroczystość zakończona została odśpiewa- 
niem hymnu państwowego. 

— KURATOR „OGNISKA“. 30 bm. woje 
woda nowogródzki mianował kuratorem 

stow. kult. oświatowego „Ognisko w Nowo 

gródku p. Stefana Radolińskiego. 
Nominacja kuratora w tym stowarzysze 

Inu nastąpiła na zasadzie art. 30 ustawy o 

stowarzyszeniuch, zgodnie z prośbą zarządu 

ogniska, który w dniu Il marca zwrócił się 

do wojewody jako władzy rejestracyjnej o 
mianowanie kuratora. 

- WIDZKA 
— Lidzki Oddział P. T. K. przy pracy. 

Oddział Polskiego Towarzystwa Krajoznaw 

czego w Lidzie, to placówka wykazująca 

wielką żywotność. Jak wynika ze złożonego 

sprawozdania, głównym zadaniem oddziału 

w roku sprawozdawczym było subsydiowa 

mie miesięcznika „Ziemia Lidzka*, redago- 

wanego przez Wł. Abramowicza, łicząceg? 
już czwarty rok istnienia, oraz szerzenie 
wiedzy krajoznawczej w powiatach: lidzkim, 
szczuczyńskim i wołożyńskim. 

Ponadto w końcu roku sprawozdawcze- 
go, powstały przy oddziałe zaczątki zbiorów 
muzealnych. Są więc pamiątki po znakomi- 

tym archeologu Wandalinie Szukiewicza, do 

kumenty i fotografie dotyczące powstania 

styczniow. oraz samoobrony ziemi lidzkiej, 

bogaty dział czasopiśmiennictwa z terenu 

całego woj. nowogródzkiego, rzeźby, wyko- 

pana w gminie iwiejskiej noga kamienna, 
znaleziońe w czasie kopania studni części 
kła mamuta. Do tego należy jeszcze dodać 
protokuły obywatelskiego komitetu gm. wa- 
siliskiej w czasie okupacji niemieckiej, sze- 
reg sprawozdań instytucyj samorządowych, 
szkic dziejów samoobrony hdzkiej na“ pi- 
sany przez kpt. Szukiewieza Wacława oraz 
Inne dokumenty. W końcu zaznaczyć należy 
łe obecny lokal oddziału zawdzięcza się 
bardzo życzłiwemu ustosunkowaniu się do 
celów i poczynań oddziału P. T. K. bur- 
mistrza Lvdy, p. Józefa Zadurskiego, 

  

a i 

poleca W. WELER, Wilno sadowa 8, 
tel. 10-57, Zawalna 18, tel. 19-51, — 
— Cenniki wysylamy bezpłatnie. — 

  

  

„KURJER“ (4768) 

  

NAJPOPULARNIESZE 

MOTOCYKLE 
obecnego sezonu 100 с/с 

marki „Podkowa“, „Royal- 

Enfield“, „Norton“, „Rudge“, 

„Puch“ oraz Światowo zna* 

nych mar. „TRIUMPH“ i in. 

SAMOCHODY - „Skoda“ 
OPONY krajowe „Selberiing do nabycia na dogodnych warunkach spłaty 

„ESBRÓCK-MOTOR" 
Wino, Mickiewicza 24, tel. 18-06 

Skład części bogato zaopatrzony 

  

    

  

F-ma M Kamenmacier 6 A. Okułowicz 
w Wilnie 

podaje do łaskawej wiadomości Szę Klijenteli, że z dniem 1 kwietnia 

została przeniesiona do nowego lokalu uł. Wiieńska 8 (obok Sta- 

rostwa Grodzkiego), tel. 7-57. 

Specjalność: Opony „STOMIL" i inne, 

Motocykle B. S. A., D. K. W., PUCH, 

Samochody D. K. W. 

Najradykalniejszy środek 
la cierpiących na ь 

dgdy nawet operacje i opaski różnych zagr: 

wszelkie fałszywe wynalazki nie poskulkow 
praktyką dla ejerpiących na ruplurę za pomocą 

PRZEPUKLINĘ 
anicznvch specjalistów 
ały, usuwa jedynie specjałista z długołetnią 

  

najbardziej zastą 
rzałą i największ 

nie pomogły oraz 

mojego  opatentowanego  bandaża 

ur. 1209, który przynosi prawdziwą pomoc mężczyznom i kobietom. S. KON, Warszawa 

Sosnowa 13. PROSPEKTY na żądanie bezpłatnie. Przestrzegam przed naśładownictwem 

mojego Środka przez fałszywych specjalistów. Kto zupełnie już stracił nadzieję znaj 

dzie u mnie prawdziwą pomoc. 
  

"F-ma W. LE. 
Wilno, Mickiewicza 1. 

SZUMAŃSCY 
Tel. 12-78. 

Poleca w dużym wyborze nowości sezonowć: Palta, Kostjumy, Suknie * 
oraz wykwintną bieliznę damską i galanterję. 

Ceny przystępne. 

Pracownia pod kierownictwem sił fachowych. 

  

  

Elektrit na peżyczkę obrony przeciwiotniczej 
Dyrekcja T-wa „Elektrit* sub- 

skrybowała na Pożyczkę Obrony 

Przeciwlotniczej w dniu 1 kwietnia 

" WILEJSKA 
— Kary administracyjne. Starosta po- 

wiatowy w Wilejce ukarał: Normana Mow- 

szę w Wilejce (ul. 11 Listopada 5) — 250 zł 

grzywny w razie nieściągalności z zamianą 
na 40 dni aresztu, za masowy, potajemny 

ubój sposobem rytualnym. Pękalę Wacława 

z Wilejki (ul. Piłsudskiego 24) — 100 zł 
Ł zamianą na 14 dni aresztu, za potajemny 

ubój świń. Wymieniony za takie samo prze- 

stępstwo poprzednio był ukarany grzywną 

— 25 zł. Gordzieja Jana — 100 zł albo 25 
dni. Gordzieja Mikołaja — 35 zł albo 10 dni 

oraz Gordzieja Aleksego — 40 zł albo 10 

dni — za wyrąb drzew bez pozwolenia 

władz ochrony lasów. Kudroma Jakuba — 
30 dni bezwzględnego aresztu, za kradzież 
ieśną. 

POLESKĄ 
— Bank spółdzielczy duchowieństwa pra- 

wosławnego. Duchowieństwo prawosławne 

diecezji Poleskiej przystąpiło do zorganizo- 
wania ośrodka kredytowego na zasadach 
spółdzielczości, który by mógł zaspokoić po- 
trzeby finansowe członków, 

J. E. ks. arcybiskup Aleksander zatwier- 

dził opracowany przez ks. S. Gotubowskiego 
statut spółdzielni, która będzie nosiła naz- 
wę: Bank spółdzielczy duchowieństwa pra- 
wosławnego diecezji poleskiej. Sp. x ogr. 
odp. 

1 A EOT PORE ORDRE 

Poczta apeluje © wcześniejsze 
nadawanie paczek 

Poczta zwraca się do publiczności z apelem o wcześniejsze nadawanie 
paczek, jeżeli mają one dojść do rąk adresatów przed świętami. Może się 
bowiem 
Wielkan 

zdarzyć, że paczki nadane w ostatnich dniach przed 
ocy t. j. w czwartek, piątek lub sobotę wskutek wzmożenia ruchu 

świętami 

pocztowego w tym czasie nadejdą do rąk odbiorców w dalszych miejsco- 
wościach dopiero po świętach. 

czek, 
Zwraca się również uwagę na konieczność należytego opakowania pa- 
które winno chronić zawartość przed uszkodzeniem oraz na koniecz- 

ność wyraźnego i trwałego adresowania paczek, tym bardziej, że zniesione 
zostały adresy pomocnicze (blankiety) do paczek zwykłych i wartościowych 
do 200 zł nieobciążonych pobraniem. 

Sąd Ape:acyjny zatwierdził wyrok skazu ący 
przeciwko byłemu staroście Zygmuntowi Robakiewiczowi 

Sąd Apelacyjny w Wilnie rozpo- | Sąd Apelacyjny zatwierdził wyrok 
z: wczoraj przy drzwiach zamknię- , pierwszej instancji w całej rozeią- 

ych głośną w swoim czasie sprawę | głości, zaznaczając w motywach wy- 
byłego starosty grodzieńskiego Zyg- 
munta Robakiewicza, skazanego przez 
Sąd pierwszej instancji na 4 lata wię- 
zienia i na tyleż łat pozbawienia 
praw, za zdefraudowanie 25 tysięcy 
złotych. 

Wyrok został ogłoszony przy 
drzwiach otwartych. 

roku, że twierdzenie oskarżonego, iż 
jako starosta i przewodniczący Wy- 
działu powiatowego, wydatkował tę 
sumę na akcję wyborczą B. B. W.R. 
jest gołosłownym i nie zostało po- 
parte żadnymi dowodami, wobec 
czego Sąd nie mógł wziąć tego pod 

uwagę. 

  

w Wileńskim Prywalnym Banku 

Handlowym sumę 50 tysięcy zło- 

tych. 
(RRT AA 

Przedłużenie godz.n 
handlu 

w okresie przedświątecznym 
Starosta Grodzki Wileński przedłużył ga 

dziny handlu w okresie przedświątecznym 

Wszystkie sklepy mogą być otwarte w Wiel 

kim Tygodniu do godz. 21, zaś w Niedzie 

ię Palmową od godz. 13 do godz. 18, a w 

Wielką Sobotę do godz. 18. 

ъ 5 " 1 

Z teki policyjnej 
Na święta 

Widarska Anastazja (Śniegowa 34) 
zameldowała organom P.P., że z ko- 
rytarza domu nr 66. przy ul. Zawal- 
nej w Wilnie skradziono na jej szko- 
dę 3 kury — wart. 12 złotych. 

Dzieci potrzebują opieki 
3-letnia Halinka Prószyńska (No- 

wogródzka 127.) wyłała sobie na 
twarz gorącą leguminę. Do dziew- 
czynki wezwano Pogotowie Rat., któ- 
re ją opatrzyło. 

Nieostrożny rowerzysta 
Wacław Wisznis, m-c wsi Nowo- 

siołki, jadąc rowerem ulicą Kalwaryj- 

ską koło cegielni Trynopolskiej, spadł 
na bruk i doznał dość poważnych 
obrażeń głowy. 

Pogotowie Rat. przywiozło go do 
szpitala św. Jakuba. 

kradzież „mufki* 
Przedwc.oraj dokonano kradzieży 

mufy od młocarni, w magazynie na- 
rzędzi rolniczych pod f. Nagrodzki 
przy ul. Zawalnej w Wilnie. 

Policja sprawców ujęła. 
|DO zj 

  

RADIO 
NIEDZIELA, dnia 2 kwietnia 1939 r. 

7.15 Pieśń poranna. 7.20 Koncert poranny. 
8.00 Dziennik poranny. 8.15 Audycja dla wsi. 

8.45 Program na dzisiaj. 8.50 Wiadomośsk 
rolnicze. Transm. do Baranowicz. 900 Śpie- 
wa chór ludowy „Kaskada pod dyr. E. Lut- 

kiewicza. Transm. do Baranowicz. 9 15 Tran- 
smisja nabożeństwa z kościoła Św Krzyża 

w Warszawie. 1100 Muzyka z płyt. 11.45 

Przegląd czasopism. 1157 Sygnał czasu i hej- 

nał 1203 Poranek symfoniczny w wykona- 

niu Wileńskiej Orkiestry Symfonicznej pod 

dyr. K. Hardulaka. 13.00 Wyjątki z pism 

Józefa Piłsudskiego. 13.05 Co się dzieje w 

Wilnie — felieton M. Limanowskiego. 13.14 

„Czary wiosny” muzyka obiadowa. 14.40 w 

swiecie przyrody: „Księżyc i planety* pog- 

dr. W. Iwanowskiej. Fransm. do Baranowicz 

14.50 Rok w pieśni ludowej: Pieśni wiosen- 

ne aud. w opr. G. Cytawicza z udz. Chóru 

„Harmonia. Transm. do Baranowicz. 1520 

Echa przeszłości: „Początki wojny gazowej” 

pog. B. Zwolskiege. 15.3v Audycja dla wsi 
16.30 Konferencja wielkoposina wygl. ks. 
prof. Michał Kiepacz. 16.45 Liryczne nastroje 

— koncert. 17.15 Żywy Bóg (cź. 1 „Hosan- 

na") — słuchowisko. 18.00 Koncert polskiej 

muzyki relig.jnej. 18.50 Chwila Biura 5Ы 
diów. 19,00 Budujmy siłne lotnictwo 19.30 

„Wierzba bije nie zabije” — wieczór Świet- 

licowy w wyk. Zespołu „Kaskada%. 20 №@ 

Wileńskie wiadomości sportowe. 20.15 Audy- 

cje informacyjne. 21.20 Muzyka lekka. 22.10 

„Niech przyjaciele moi w nocy się zgroma= 

dzą' (w 90 rocznicę Śmierci Juliusza Słowae« 

kiego). 23.00 Komunikat sportowy. 23.02 Os: 
tatnie wiadomości i komunikaty. 

TEATR | MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE 

— „Zazdrość i medycyna** — na przed- 

stawieniu popołudniowym! Dziś o godz. 16 

na przedstawieniu popołudniowym ukaże się 

niezwykle ciekawa sztuka M. Chóromańskie- 

go „Zazdrość i medycyna 

— „Bogoburcy“ — na _ przedstawieniu 

wieczornym! Dziś o godz. 20 Teatr Miejski 

na Pohulanc egra sztukę w 3 aktach (£ od- 

słonach) Jerzego Ostrowskiego pt. „Boge- 

burcyć w reżyserii dyr. Kielanowskiego. 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA” 

*— Dziś popołudniówka. Dziś o godz. 1.15 

ukaże się klasyczna operetka Lincke „Lyzi- 

strata'. 
— „Gejsza”. Dziś o godz. 8.15 ujrzymy 

świetną egzotyczną operetkę Janesa „Gejsza”, 

— Koncert religijny. 4.1V 1939 r. odbę- 

dzje się w Teatrze Miejskim na Pohulance, 

o godz. 21, Koncert religijny, urządzany sta- 

raniem Tow. Kuratorium nad Ociemniałymi, 

Na koncert złożą się: muzyka, śpiew sołowy 

i w kwarlecie artystów wileńskich, chór 

„Echo* i deklamacje treści wyłącznie reli- 

gijnej. 
Całkowity dochód z Koncertu przezna- 

czą się na Zakłady dla Ociemniałych im. 

M. Strzemińskiej w Wilnie. 
MORE GŁADKI © ia 

'Jutro premiera „„MARS“ 

  

  

Fantastyczne przygody 3 zawadiaków 
Film oparty na balladzie 

Rudyerda Kipilnga 

    

i znów wielkie zwycięstwo... 
Rewelacja, 6 Której mówi cały świat 

Rzadko zdarza się, aby korespondent za 
graniczny poświęcił całość swego sprawozda 
nia tygodniowego jednemu wydarzeniu. Je- 
Śli już zachodzi taki wypadek, to musi być 
usprawiedliwiony niezwykłością i wielkim 
znaczeniem. Takim ewenementem w dzie- 
dzinie kinematografii jest „Mikado”. 

Film ten zasługuje na zaszczytne wyróż- 
nienie przede wszystkim ze względu na jego 

    

technikę. Tak jak „Królewna Śnieżka” Wal. 
ta Disney'a, Mixado inauguruje nową erę 
kinematografii. 

Czym jest „Mikado”? Przede wszystkim 
nową formą filmu. Filmem wystawowym 
pizewyższającym wszystkie t. zw. „najkosz- 
towniejsze arcydzieła sztuki”. 

„Mikado został zrealizowany w kolorach 
naturalnych. Film wytwórni angielskiej Bri- 
tish Gaumount. Wszystkie dotychczas wypro 
dukowane filmy kolorowe miały jedną za- 
sadniczą wadę. Barwy były zbyt intensywne, 
tak silne, że raziły wzrok. „Mikado* ma ko- 
sory piękne, pastelowe, Każda postać jest pla 
styczna i żyje. Egzotyczne tło akcji dosko- 
nale harmonizuje z istną tęczą przepięknych 
barw i ze wspaniałymi przebojowymi melo- 
diami słynnych kompozytorów: Gilberta i 
Sullivana. 

Już trzeci miesiąc przodujące kino Lon 
dynu „Leicaster Square* wyświetla „Mika- 
do“. Powodzenie rośnie z dnią na dzień. Za 
Londynem z premierą „Mikada* występują 
wszystkie stolice Europy. W najbliższym cza 
sie zobaczycie to cudo również w Wilnie. 
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„„ РРАМ “ 
ROBERT    

    

     

      
      

MARGARET 

SULLAYAN 
FERANCHOT 

Kolorowy 

  

HELI 05 | Dziś Harry 

Początek o 12-ej 

    
   z IEJSZYM 

ŚWIATA 
° 

REŻYSEROWAŁ GENIALNY 
FRANK BORZAGĘ . 

FILMEM 

nadprogram 

Początek o godz. 2-ej. 

Baur i Gaby Morkay „5. 

Wadlice o kiobietę 
Jutro najnowszy i najweselszy film „króla Wesołków* 

Harolda Lioyda 
ээ я 4и- йаа ©> prolesorze 

Chrzešcijaūskie kino Dziś. Najpiękniejsze arcydzieło filmowe w języku polskim 

SWIATOWD | TĄ JEMNICE INDII 
Wyjątkowo głęboki i wstrząsający dosument, ` 

Począiki seansów o godz. 4-ej, w święta o godz, 1-ej przez europejczyków. 

KINO 

Rodziny Kolejowej 

ZNICZ 
Wiwulskiego 2 

„GENI 
W pozostałych rolach : 
węgrzyn i Inni. 

ogłoszenie 
Okręgowa Dyrekcja Kolei Państwowych 

w Wilnie rozpisuje nieograniczony przetarg 

na wykonanie fundamentów dła obrotnicy 

na stacji Wilno w terminie do 15 czerwca 

1939 r ” : 

Oferta winna być nadesłana lub złożona 

do specjalnej skrzynki ofertowej, znajdują 

cej się w Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwo 

wych w Wilnie, pokój nr. 234 do godz. 12 

dnia 14 kwietnia 1939 h. ! 

Warunki przetargu, warunki ogólne i te 

chniczne wykonywanie robót A wykazy ro- 

bót, wzór umowy oraz rysunki do wglądu 

i wszelkie niezbędne informacje otrzymać 

można w Wydziale Drogowym Dyrekcji Ok- 

ręgowej Kolei Paūstwowych w Wilnie, ul. 

Słowackiego nr. 14, pokój nr. 345 w godzi- 

nach urzędowych. 

Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych 

w Wilnie. 

Pończoszki 
wprowadziliśmy sprzedaż 

po cenie reklamowej 

Polska Składnica Przędzy 

Andrzej Kondratowicz 
Wilno, Ś-to Jańska 7 

oraz nacżynią stołowe i kuchenne 

  

    

   

  

     
poleca 

w sklepie przy ul. Bazyllańskiej 4   

  

АААЛАЛАЬСЗН ЗАВВа 

BARANOWICKIE 
TYYYYYYYYYYYYYWYWTYYYYYYYTYYYYYYYYYYYTYYY 

ODDAM DOM niewykończony na dłuższy 
okres czasu w dzierżawę razem z placem 
i budynkami gospodarczymi, które mogą 
być użyte na garaż na dogódnych warun- 
kach, za ukończenie budowy, w Baranowi- 

czach przy ul. Rejtana 27 na koloniach 
urzędniczych. Zgłoszenie przesłać pód 
adresem Szczuczyn  Nowogródzki. Skr. 
poczt. Nr 3. . 

Sceny nigdy dotąd niewiaziane 

Dziś. LUDWIK SOLSKI w wielkim tilmie polskim p. t. 

USZ SCENY" 
Engelówna, Barszczewska, Brydziński, 
Nadprogram : UROZMAICONE DODATKI 

PRZYJACIEL W SZCZĘŚCIU. 

  

to MASZYNA DO SZYCIA, haftu, endlowania, 
miereżkowania itd. kupiona w firmie „Dom 
Handlowy KRISCHER*, Kraków, Zwierzy- 
niecka. 6. Wydz. 138, od zł. 150 — gotówką 
lub na dogodne spłaty. Na żądanie wysyła 
się obszerne katalogi i cenniki bezpłatnie! 

PIEKARNI 
mechamicznej całkowite urządzenie z 

piecami rurkowymi „Silezia“, užywa- 

ne 2 lata. Do zabrania zaraz. Sprze- 

dają właściciele za 5.000 złotych. 

Warszawa, Szeroka 5, mieszk. 5, 

telefon 10-06-29. 

  

  

  

MAAAAAAAMAAAAAAAAAAAAL LAA 

PRACA 
"VY ""WYYYVYTYYYYYYYYYWY" 

NIAŃKA wykwalifikowana z dobrymi 
świadectwami potrzebna na wyjazd do nie- 
mowlęcia. Zgłoszenia — ul. Ofiarna 2—11 
od godz. 14—16. 

  

  

— PRZEDSTAWICIELI na markowe mły- 
narskie gazy jedwabne i wszelkie przybory 
dla młynów poszukuje specj. Hurt. dla do- 
staw maszyn i art. młyńskich. Zgłoszenia do 
„PAR“ Požnai pod 12.348, 
    

EKONOM-RZĄDCA samodzielny od zaraz 

poszukiwany do majątku, ul. Mickiewicza 

52-a m. 2.     

„KURJER“ (4768) 

Ka ant kino © G J l N ©| 

„Casino* dla wszystkich. 

Całe Wilno śpiewa melodie z filmu 

SZALONY 
W roli tytuł. Tyrone Power bohater film.: Suez i Maria Antonina 
Muzyka Irwinga Berilna, twórcy najnowszego jazzu i swingu. 

Początek o godz. 2-ej 3 

       

    

Wszyscy do „Casina* 

CHŁOPAK 
  

UWAGA. Wobec licznych żądań Sz. Publiczności wyświetlać będziemy 

| „Patrol bohaterów" z e. Frrynnen 
Dziś, w niedzielę o godz. 12 — po cenach zniżonych. 

Największe kino Wilna 

  

     

  

s» NMIAMAFR$ << — Ceny popularne, 
  

Ostatni dz eń. 

2) Najiepszy fiim sensacyjny 
wszystxich czasow p, t. 

Początek o 2-ej 

Dwa pierwszorzędne filmy w jednym programie l 
1) Wspanlała para aktorka Katarzyna Hepburn 
i Franchot Tona we wzruszającym dramacie p.l. 

„„DANILEL BOONE* 
„„10 lat życia” 

Jutro premiera „GU *GA DIN* 

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

„TONI Z WIEDNIA" 
Xxudprogram: UROZMAICONE DODATKI. 

Kłopaty panów 
Wielu mężczyzn jest w prawdziwym kło- 

pocie jaki wybrać sobie w sklepie nożyk do 
golenia, gdyż w każdym — inne są zachwa- 

lane, widocznie w zależności od tego co na 
nich dany sklep zarabia. 

Nie są w kłopocie tylko ci, którzy uży- 
wają nożyki „GROM* — ci nie chcą już 
innych, wiedząc, że lepszych, bardziej dłu- 
gotrwałych i milszych w goleniu nie nabędą 
nigdzie. Przestańcie więc błądzić, nie wyda- 
wajcie niepotrzebnie pieniędzy, a domagaj- 
cie się wszędzie nożyków „GROM', które go- 
lą najlepiej. Е 

  

že najlepiej i najtaniej kupisz maszynę do 
szycia, haftu, endlowania, mereżkowania itd. 
tylko we f-mie „Dom Handlowy KRISCHER*, 
Kraków, Zwierzyniecka 6. Wydz. 13. Zażą- 
daj natychmiast obszernego katalogu i cen- 

ników bezpłatnie! 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAALAAAAAS 

LEKARZE 
LOKTOR MEL. 

zygmumt Kucdrewicz 
choroby wenery zne, skórne  moczopłciowe 
ui. Zamkowa 15, tel. 19-60. Przyjmuje w godz. 

od 8—1 i od 3— . 

        

DOKTOR MEL. 

J. Anforowicz-Szczepanowa 
choroby skórne, weneryczne, kc! iece. 
Przyjmuje w go.-. 8—%, 12—1 i 4—7. 

Zamkowa 8 m. 9, 

DOKTOR 

ММ ост ом 
Choroby skórne, weneryczne | moczo - 
płciowe Wileńska 7, tel. 10.67, Przyjmuje 

od godz. 10—12 i 5—8 wiecz. 

AKUSZERKI 
AKUSŁEKKA 

Maria Laknerowa 
przyjmuje od godz. ? rano do godz. 7 wiecz. 

ul. Jakuba Jasińskiego la—” róg ul. 
3-gx Maja obvk Sądu. 

  

AKUSZERK ; 

M.Brzezina 
masaż leczniczy i elektryzacja UI. Grodz- 
ka Nr. 27 (Zwierzyniec), 

  

AKUSZERKA 

Smiaiowska 
oraz Gabinet kosmetyczny, odmładzanie 
oery, usuwanie zmarszczek, wągrów, pie 
gów, brodawek, łupieżu, usuwanie tłuszczu 
z bioder i brzucha, kremy odmł Izające 
wenny elektryczne, elektryzacja. Ceny prz:   stępne. Porady bezpłatne. Wielka 4—1. 

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

Czy i Pani już o tem wie... 
że nie należy używać kremów, które nie 

mają określonego kierunku działania. Skóra 
wymaga pieczołowitej pielęgnacji; — inaczej 
szybko reaguje w najmniej pożądanej formie. 

Panie, znające od lat znakomite kosme- 

tyki Falkiewicza wiedzą o lvm dobrze, że są 
dwa niezrównane kremy, którym można 
zaufać. 

Snieg Tatrzański, stosowany na dzień — 
chroni, matuje i upiększa cerę, a 

Krem Tatrzański (wiiaminowy) stosowa- 
ny na noc — głęboko oczyszcza, odżywia 
i odmładza skórę. 

Każda Pani, która chce mieć piękną ce- 
rę i zachować ją, powinna o działaniu tych 
kremów przekonać się. 

MŁYNA 
handlowego komplet maszyn, 4 pary 

walców. Maszyny, urządzenie, pierw- 

szorzędne, używane 2 lata. Do zabra- 

ia zaraz. Sprzedają właściciele za 

20.000 złotych. Warszawa, Szeroka 5, 

mieszk. 5, telefon 10-06-29. 

  

      

  

ZWYCIĘŻYSZI!! Znając swój osobsity ho- 

roskop — zdobędziesz pożądaną miłość. Do 
brobyt przyniesie Ci szczęśliwy numer losu. 
Nadeślij datę urodzenia. Znaczków ni» za 
łączaj Adresować: Womonth,  Krakó , 
Straszewskiego 25. 
  

  

PRZY WYRZUTACH skórnych, czerwo- 
ności skóry, liszajach stosuje się Sok Łu- 
pianu Magistra Gobieca. Sprzedaż: Apteki, 
Skład Główny — Warszawa, Miodowa 14. 

  

PRZY CIERPIENIACH wątroby, żołądka, 

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

  

UWAGA! W dniu 1 kwietnia w godz. 

9—10 przechodząc ul. Tatarską — Mickie- 

wicza Arsenalską zgubiłem przód 

marynarki. Łaskawego znalazcę proszę o 

zwrot za wynagrodzeniem do III Kom. P. P., 

Tatarska 2. 
  

ZGUBIONĄ legitymację kolejową Nr 119503 

wydaną przez Dyrekcję PKP w Wilnie na 

imię Siergiela Mikołaja, zam. w Skarczewie, 

gm. Stołowicze, unieważnia się. 

  

„KREM REGENERACYJNY* usuwa — 

zapobiega wszelkie wady skóry. Utrzymuje 

cerę — skórę w młodzieńczej piękności — 

gładką, miękką elastyczną. Tuba 1,50—3,00. 

Magister Grabowski, Warszawa, 3 Maja 2. 

Składy Apteczne: Charytonowicza, Mickie- 

wicza 7. Kudrewicza, Mickiewicza 28. Prn- 

žana, Mickiewicza 15. Narbutta, Świętojań- 

ska 11. 
o ir ni S 
NIE ZAŁĄCZAĆ znaczków, Studio Mediu- 

miczno-Astro-Grafologiczne „Paldini* wybie- 

rze Ci szczęśliwy numer (liczby) Da Ci 
klu:z do Nowego Życia, dobrobytu. Nade- 
słać zaraz datę urodzenia. Adresować: Stu- 

dio „Paldini“, Kraków, Tomasza, skrytka 652.   

AAAAŁAŁAAAA 

Handel i Przemysł 
NAJMODNIEJSZE firanki, obrusy, ser- 

wety ręcznej pracy kupisz najtaniej w fir- 
mie „Huculszezyzna“, Niemiecka 2. Uwaga: 

na dogodne raty. 

  

  

  

SKÓRY surowe wszystkie skupujemy. 
FUTRA wszelkie dostarczamy — naprawia- 
my — modernizujemy. garbujemy — tar- 
bujemy. Prowincja pocztą. llustr Katalogi 
32, str. 26 gr. znaczkami. Przedstawicieli — 
skupujących—poszukujemy. Polska Cenira- 
lu Skór I Futer Sp. z 0. ©. w Poznaniu, Fo- 
cha 27. 
me aaa ani AO оноленацы 
GUSTOWNE KOSZULE, KRAWATY, pi- 

jamy, bonżurki — W. NOWICKI, Wilno, ut. 
Wielka 30. Płaszcze, kurzowce. Własna wyt- 
wórnia obuwia. 

  

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAS 

Kupno i sprzedaž 
н 

KAJAK dwuosobowy z żaglem do sprze- 
dania — ul. Filarecka 10 m. 1A, godz. 15-17 

      

PLAC DO SPRZEDANIA 940 m. kw. ul 
Jasna 34—4 na Zwierzyńcu. 

  

PLACE BUDOWLANE do sprzedania 
przy ul. Góra Bouffałowa 17. Informacje; 
ul. Piłsudskiego 9-c—3, tel. 13-11. 
Si Alanis ES 

  

MASZYNY do szycia i haftu systemu 
Singera. Najnowocześniejsze modele. Naj- 
niższe — ściśle fabryczne ceny. Trzy- 
dziestoletnia gwarancja. Firma chrześcijań- 
ska Tadeusz Ankudowicz. Warszawa, Nowy 
Świat 39-K. Katalogi bezpłatnie. Filij nie po- 

siadam. 

  

SPRZEDAJĄ SIĘ młode, ładne, rasowe 

czarne 1 bronzowe jamniki 4-miesięczne i 

7-miesięczne, bardzo tanio. Mostowa 15—8. 
    

DO OBRÓBKI metali: nożyce, sztańce 

l dziurkarki, napęd dźwigniowy oraz mo- 

torowe nożyce do żelaza 40 mm średnicy 

dostarcza po okazyjnych cenach Inż Wein- 

griin, Kraków, Groble 19. 

  

PIANINA, FORTEPIANY okaxyjne, styn- 

nych fabryk: „Bliithner*, „ВесКег“, ;„Miial- 

bach* i in. sprzedaje na raty z długoleinią 

gwarancją N. KREMER, ul. Niemiecka 19 

(wejście w bramie). 
——————— 

DO SPRZEDANIA działki budowlane g 

powierzchni od 800 do 1200 m”. Ładne polo. 
żenie, ziemia ogrodowa. Ceny przystępne, 
Informacje: ul. Soiłańska 26 (koło Zwierzyń. 

ca), Bujwid, códziennie od godz. 3 do 5 
po poł. 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA A, 

Nauka i Wychowanie 

POMOC W NAUCE i przygotowanie do 
egzaminów w zakresie wszystkich klas gim- 
nazjum i liceum. Opłata niska. Suwalska 
7—4 (koto ul. M. Pohulanka), g0dz, 2—4, 

  

AAAAAMAAAAAAAADAAAAAAAAAAAMAAAAAAMAAAA 

LOKALE 
DUŻY LOKAL osobniak, skanalizowany 

nadający się pod jakąkolwiek fabrykę lub 
przedsiębiorstwo do wynajęcia natychmiast 
w pobliżu placu Ostrobramskiego Przy ui, 
Nikodema 6. Dozorca wskaże. 

— 

SKLEP z centralnym ogrzewaniem, z du- 

žym wystawowym oknem, z pokojem i piw 
nicą do wynajęcia. Ul. Mickiewicza 29, 

      

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA AAA, 

Matrymoniaine 
YYYYYYYYYYYYYYYYYYY"YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 

WYSOKI, szatyn 28-letni, na stanowisku, 
sportowiec pozna pannę do lat 25 w celu 
matrymonialnym. Zgłoszenia sub. „Leg, 455", 

——————————   

WDOWA lat 40, z dwojgiem dzieci 12 
i 15 1, właścicielka niedużego zakładu prze- 
mysłowego na prowincji pozna w celu ma- 

trymonialnym Pana do lat 50, najchętniej 
emeryta. Zgłoszenia: sub. „Prowincja”, 

  

WDOWA lat 32, bezdzietna, reprezenta- 

cyjna, intelibentna (2 lata polonistyki), właś- 

cicielka większego sklepu galanteryjnego na 

prowincji i domu własnego pozna pana do 

lat 40, najchętniej emeryta wojskowego. — 

Cel matrymonialny, Zgłosz do Adm. „K. W.* 

dla „Wandy', 
ZZA 

PANNA lat 25, blondynka, wzrost średni, 

nauczycielka, domatorka pragnie poznać 

kulturalnego pana w odpowiednim wieku, 
na stanowisku. Ceł matrymonialny. Zgłosze- 

nia do „K. W.* dla „Domatorki*, 
iii ое ооы 

WŁAŚCICIEL dużej, dobrze prosperują- 
cej masarni poszukuje dla swej córki, ab- 

solwentki szkoły handlowej męża w wieku 

do lat 30, z niedużą gotówką. Zglosz do 

„K. W.“ sub. „Fachowiec“. 

  

ESTETINIO ENN T TIT T TIT I TT TT I TY ITA ISSN 

AEDAKTOTZY DZIAŁÓW: Władysław Abramowicz — sprawy kulturalne litewskie i wiadomości z m. Lidy; Zbigniew Cieślik — kronika zamiejscowa; Włodzimierz Hołubowicz — sprawozdania sądowe | reportaż 

„specjalnego wysłannika”; Witold Kiszkis — wiad. gospodarcze i polityczne (depeszowe i telef.); Eugenia Masiejewska-Kobylińska — dział p. t. „Ze świata kobiecego*; Kazimierz Leczycki — przegląd prasy; 

Józei Maśliński = recenzje teatralne; Anatol Mikułko — felieton literacki, humor, sprawy kulturalne; Jarosław Nieciecki — sport; Helena Romer — recenzje książek; Eugeniusz Swianiewicz — kronika wileńska: 

Józef Święcicki — artykuły polityczne, społeczne i gospodarcze. 

    
        
      
        

      
      
             

REDAKCJA i ADMINISTRACJA 

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

Wydawnictwo „Kurjer Wileński" Sp. z 0. 0, 

Oddziały: Nowogródek, Bazyliańska 35, tel. 169; 

Lida, ul, Zamkowa 4/7, tel, 73; Baranowicze, 

Ułańska 11; Łuck, Wojewódzka 5. 

Przedstawicielstwa:  Nieśwież, Kleck, Słonim, 

Stołpce, Szczuczyn, Wołożyn, Wilejka, Głębo- 

kie, Grodno, Pińsk, Wołkowysk, Brześć n/B. 

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 

  

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 liczymy podwójnie. Zastrzeżeń miejsca dla „drobnych* nie przyjmujemy 
Przydział ogłoszeń do odpowiednich rubryk zależny jest tylko od Administracji. Kronika 
redakc. i komunikaty 60gr za wiersz jednoszpaltowy. Do tych cen dolicza się za ogłosze» 
nia cyfrowe tabelaryczne 500%. Układ ogłoszeń w tekście 5-łamowy, za tekstem 10-Iamowy 
Za treść ogłoszeń i rubrykę „nadesłane* redakcja nie odpowiada. Administracja zastrzega 
sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca. Ogłosze« 

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

RARE OWCE INIT ESET ERZE RPZROCRE GU OOZTOZ AEOTAS O DEKA 

Druk. „Znicz*, Wilno, ul, Bisk. Bandurskiego 4, tel, 3-40) tłocz. u E. Kotiarewdkiego, Wileńska 1h


