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Anglia wypełni Zi Dowiazania
Deklaracja Chamberiaina o przymusowym powołaniu pod broń młodzieży
EBwa parojeśćciy ustaw.—
— „Jedern jewyny cel
LONDYN

(Pat). Premier Chamber

lain złożył przed
Gmin deklarację
wojskowej.

przepełnioną
Izbą
w sprawie służby

durę, jaką
wypadałoby
zastosować
dła przeprowadzenia zarządzeń niez
będnych, celem przygotowania kraju
obrony.

stanu gotowości

Rezultat tych badań

że obecna

się stało wprowadzenie w ży
| będnym
cie pewnego stopnia przymusowego
przeszkolenia

procedura

do

dowodzi

mobilizacji

sił

zbrojnych jest przestarzała i zupełnie
nie odpowiada współczesnym warun
kom, ponieważ jest oparta na prze-

słance, że wojna nastąpić mogłaby do
piero po takim
okresie
ostrzegaw
czym, jaki byłby wystarczający, aby
ze stanu pokojowego przejść na stan
wojenny.
W obecnych czasach może się zda
rzyć, że ogólne warunki mogą bye
tak niepewne, iż pożądane jest poczy
nić pewne zarządzenia ze wzgiędów
ostrożności bez rozgłosu i bez wstrzą

su dla zaufania publicznego. Wskutek tego rząd zdecydował wprowadzić
natychmiast projekt ustawy pod naz
=
ы

jekcie drugiej

Propozy-

upoważnienia

poszczególnych

resortów obrony do powołania wszci
kich pożądanych rezerw i oddziaów
pomocniczych sił zbrojnych. Ustawa

ta będzie tymczasowa i rząd spodzie
wa się, że uchwałona będzie przez
parlament bez zwłoki, aby móc NA
TYCHMIAST
PRZYSTĄPIĆ
DO
DZIAŁANIA.
Rząd brytyjski
poddał
również
dokładnemu rozważaniu
nowe obo
wiązki, jakie z aprobatą eałej
Izby

ustawy,

zatytułowanej

charakier

ne przez ustawę

tymczasowy.

Po

trwały trzy laża, ale

o ile w jakimkolwiek

wcześniejszym

nie

wojna

czą
łą,
wa
go

do

te nie

iż pełnomocnictwa

go stopnia,

są konieczne,

moe

działania

ustawy

može ulec przerwaniu drogą dekretu.
Z drugiej strony ustawa ta może być

przedłużona

rok

rocznie

po

tych

3

latach na dalszy rok, o ile potwierdza
jąca uchwała tego rodzaju
przyjęta

dla

kraju.

swego

Jest

rze-

powszechnie przyjętą i zrozumia
że w czasie wojny służba wojsko
stałaby się przymusową od same
początku, lecz dotad nie uważano

rzadzenia

BERLIN
Brytanii

południe

(Pat).

Henderson

przez

ministerstwie
kera.

LONDYN

Ambasador
przyjęty

sekretarza
spraw

zagr.

W.
był

w

stanu

w

Weizsaec

(Pat). Agencja

Reutera

donosi: Na zapytanie, zgłoszone w Iż
bie Gmin, czy brytyjski ambasador w
Berlinie Henderscn będzie miał moż

ność

zobaczenie się z Ribbentropem

Bicz „aby przygotować swoje zaso
na wypadek wojny, gdy każdemu
wiadomo, że o ile aja nastąpi, to
znalezienie się w stanie wojny będzie
nie kwestią tygodnia, lecz kwestią

40

dzin, czy ktokolwiek może twierdzić

że tego rodzaju okres zasługuje na

miano czasu pokojowego?
Istnieje

również

na nakazująca
o rezerwach

ы

drugą

ponowne

tej sprawy. W myśl

przyczy-

rozważenie

projektu ustawy

dla Sił zbrojnych, niez

będne będzie powołać pewną liczbę
personelu

których

wojsk

terytorialnych

nieregularnych

i nie

oddziałów

pomocniczych, aby wzmocnić system
ebrony przeciwlotniczej. Wskutek te

go część powołanych w ten sposób od
działów terytorialnych zmuszona bę
dzie do poświęceń większych i dłuższych,
aniżeli
było przewidziane.
Rzed wobec tego doszedł do konklu
zji. iż aby sprostać tym nowym i wy

łątkowym

Pan Prezydent
Rzeczypospolitej
przyjął nowomianowanego
wojewo
dę Stanisławowskiego Stanisława Ja
reckiego.

Min. MarkowiC
u karci.

w życie w czasie pokoju.

Nie znajdujemy się obecnie w sta
nie wojny — oświadczył premier -—
ale gdy każdy kraj czyni największe

warunkom

chwilowo

niez

będą:

by

1) upoważnienie

dla

przeszkolenai

może

być

stosowany

młodych

dojściem

ludzi,

do wieku

którzy

wojsk

lotniczych

stosowany

rzą podjąć

przed

lat 20 wstępują
gdzie

ue zostaną specjalne zarządzenia, 4)
zostaną poczynione pewne wyjątki u
możliwiające odroczenie na określo
ny okres czasu, lub przyśpieszenie da
ty powołania poszczególnych jednostek, o ile istnieją słuszne powody i
o ile to jest zgodne z interesami naro
dowym, 5) specjalne trybunały upo

wojskowe

za

ważnione

będą

do

zwalniania

zaangażowanych
keji
zbrojnej i
dawstwo będzie
dzene,
Rząd J. K. M.

tych,

pod warunkiem, że podejmą oni pra

nadmierne

o ile istnieć będą

cę o znaczeniu narodowym.
Wprowadzenie tych zarządzeń nie

wszelkie

pienia

do

armii

terytorialnej

na

ok

res 3 i pół lat. O ile nie skorzystają
oni z tego prawa, zostaną oni zalicze
ni do specjalnej rezerwy armii regu
larnej.

zmienia
czego.

w

niezym

Premier

systemu

Hitlera

BERLIN (Pat). Kanclerz Htler уу
cbecnošci min. von Ribbentropa przy
jąt na wezorajszej audieneji minist
ra spraw zagranicznych
Jugosławii
Markowica.
BERLIN. (PAT.) Z dobrze poinfor

mowanej strony jugosłowiańskiej, 0świadczają dzisiaj, że sprawa przystą-

pienia Jugosławii do paktu antykomin
przedmiotem
ternowskiego nie była
rokowań,

słagu, Chamberlain odpowiedział: am

poruszył

Rząd zamie-

basador
siaj rano
nie było
widzenia

Henderson był przyjęty dzi
przez sekretarza stanu, ale
możliwym wyznaczenie daty
sę z niemieckim ministrem

my

—

jakieś sugestie

powiedział

obecnych

lub

beenie

premier

propo

—

ambasador postara się, by spotkanie
się z Ribbentropem nastąpiło.
Chamberlain dodał, iż ambasador
instrukcji,
Henderson nie otrzymał

iż

w

powinien

pokładzie

wzmocnienia

miejscowej

KOPENHAGA (Pat), Duński miai
ster
spraw
zagranicznych
Munch
przyjął dziś
przedstawicieli prasy;

którym

ošwiadezyl,

že

wobec

obec-

nej sytuacji europejskiej rząd duński

uważał za wskazane powołać

jeden

obronne

rocznik rezerwistów

i pewne

katego

rie specjalistów.

Minister dadał, że zarządzenia
nie wychodzą

poza

ramy

| « Danii.

przymusowego

że na tej

Rzeszy jest deprecjonowanie
Wiel
kiej Brytanii, jako czynnika zdolne

"

|

. propozycje

sięczne bowiem wyszkolenie nie wy
starcza przy obecnym stanie techniki
wojennej. Pozn tym nazywają decy
zję brytjską „prowokacją“ į „demon
stracją“ skierowaną przeciwko Rze
szy.
Wynurzenia
prasy
niemieckiej
wskazują, że
tendencją
czynników

załogi.

pogetowie

`

wprowadzenie
powszechnej
służby
wojskowej w Wielkiej Brytanii, dekla
racja premiera Chamberlaina zrob:ła
tu wielkie wrażenie. Koła polityczne
wskazują, iż nie należy „przeceniać*
decyzji rządu brytyjskiego, kilkumie

Dania czuje się zmuszona
Ww: Mocn-č

ograniczeni:

*

nij gwardii walijskiej.
Oddziały te pozostaną w Gibralta

kilka kompa

że

indywidu

BERLIN (Pat). Chociaż czynniki
niemieckie przygotowane
były
na

(iwardia walijska w Gibraltarze
jące na swym

wzrost

drodze pokój Europy może być najle
piej zabezpieczony.

BERLIN (Pat). Powrócił na swe
stanowisko ambasador francuski Cou
londre.

żownik brytyjski „Dorset Shire*, ma | rze, celem

i przewidujące,
lub

ła na siebie w przekonaniu,

nej.

GIBRALTAR (aPt). Do tutejszego
portu przybył dziś z Southampton krą

zyski

zyski,

przeszkolenia wojskowego — WSZY
STKIE TE
KROKI
POCZYNIONE
ZOSTAŁY DLA JEDNEGO JEDYNE
GO CELU, A MIANOWICIE, ABY W.
BRYTANIA ZDOLNA BYŁA DO WY
KONANIA ZOBOWIĄZAŃ, jakie wzię

Uważaliś

okalicznościach

że

rzenie brytyjskiego programu zbrojeń
powiększenie stanu liezebnego arm:
terytarialnej, postanowienie utworze
uia ministerstwa zaopatrzenia, a o

on być na swym stanowisku, by móc
ponfornować rząd niemiecki 0 rozwoju brytyjskiej polityki zagranicz-

Niewątpliwie,

zagranicznych,

spraw

uczynił

zycje rządowi niemeckemu.

jest tego zdania.

Na zakończenie Chamberlain 0$wiadczył, že propozycje, jakie przed
stawił Izbie, wynikaty podcbnie, jak
l inne kroki, prowadzące do wzmoce
uienią obronności brytyjskiej, z bie
gu wydarzeń. Przyśpieszenie i rozsze

z min. von Ribbentropem

przed piątkowym posiedzeniem Reich | by

przeważnie w produ
stosowne
ustawoniezadługo wprowa

alnych bogactw ulegną
na rzecz państwa.

ochotni-

Chamberlain

następnie inną kwestię.

ograni

nie wojny poszezególne jednostki nie
powinny powiększać swoich fortun,
ciągnąc zyski z warunków wytworzo
nych przez wojnę.
Rząd
zamierza
przeto, o ile wojna wybuchnie, wpro
wadzić w życie ustawodawstwo, nakładające specjalne opłaty karne na

którzy dla względów sumienia mają
zastrzeżenia wobee służby wojskowej

wstą

aby

w czasie, gdy xraj znajduje A. w sta

zosłaną zwolnieni uzyskując możność

kon;yngenty

kroki

ZYSKI FIFZ2M

;

okres przeszkolenia, wyda

tej u-

dalsze

czyć

przechodzą

do po

również

czasie wojny.
w Wiesmczecii..

do pomocniczych oddziałów floły, lub

wszystkich: mężczyzn w wieku iat
20 do 21 2) przeszkołenie odbywać
będzie w W. Brytanii, lecz w ra
wybuchu wojny obowiązek służ

uzyskać rozmowy

te za

za rzecz konieczną wprowadzić

Dla

Parla

zyski w
— Echa

Henderson nie mógł dotąd

o ile wybuch

zaryzykowania

życia

Izby

| granieami kraju, 3) powołani w ten
momencie rząd dojdze do przekona sposób otrzymają przeszkolenie 6 mie
nia, że okoliczności się zmieniły do ie
sięczne i po zakończeniu tego okresu

Na Zamku
ostatnego miesiąca oraz zbadał Środ
ki, jakie ma do swej dyspozycji, aby
WARSZAWA (Pat).
Pan Prezysię z tych zohowiazań skutecznie wy ;, dent Rzeczypospolitej przyjął dziś w
wiązać.
P.
Mamszałka
i obecności
Edwarda
W systemie ochotniczym istnieje ; Śmigłego - Rydza, p. prezesa rady mi
ta oczywista słabość, że pozwala on 1 nistrów gen. Sławoja Składkowskiego
jednemu człowiekowi na oddawanie
1 p. wicepremiera
imż. Eugeniusza
się przyjemnościom podczas gdy je
Kwatkowskego, którzy referowali o
siad poświęca swój czas na ćwiczebieżących pracach rządu.
własnego

obydwie

tygodniu,
Gównymi postanowieniami

wołania

go
dobnie jak w wypadku ustawy o re od
zerwach dla sił zbrojnych zamierzo
się
ne jest, aby pełnomocnictwa, udzielo | zie
będą mieć

przez

mentu. Premier przewiduje, że usta
wa o przeszkoleniu wojskowym wpro
wadzona zostanie do Izby w przysz
stawy

przyjął na siebie w Europie w ciągu

nia, aby być gotowym

zostanie

| łym

„USTAWA O PRZESZKOLENIU
WOJSKOWYM*

USTAWY O REZERWACH DŁA
SIŁ ZBROJNYCH,
mającej na ceiu uproszczenie proce

dury

wojskowego.

cje rządowe jakie zawarte będą w pro

Premier oświadczył: Rząd J. K. M.
rozważał niedawno ponownie proce-

do kompletnego

Opłaty karme za madsmierme
— wypeźśmienie
zobowigzań.

te

go do wykonywania

przyjętych

zobo

wiązań i gwarancji w dziedzinie woj
skowej.

neutralnoś

Tragiczny zgon 3 lekarzy w Krakowie.
KRAKOW

(Pat).

Wczoraj

w

po | sey: 28 letni dr Jerzy OSZACKI, bra

ładne wydarzył się w szpitalu Św. Ła
zarza

w

padek
śmierć

Krakowie

nieszczęśliwy

wy

„skutkiem
którego
ponieśli
trzej młodzi lekarze krakow

ianek

profesora

U. J., 28 letni

Zbigniew

ŚCISŁAWSKI

OREMUS.
Władze

wszezęły

i dr.

dochodzenia

łem ustalenia przyczyn wypadku.
Tragiczny

dr
Jan

zgon

młodych

lekarzy

wywołał w całym mieście żywe współ
czucie,

ce |

to też ze strony jugosłowiań

skiej nie została powzięta decyzja w
tej kwestii i nie należy też oczekiwać
Jugosławii do tego paze
|

Lamachy na żołolerzy niemieckich w Pienie

tu.

Min. De Monzie
odjechał
WARSZAWA, (PAT.) O
z. 18.20
wyjechał z Warszawy = ek fran
cuski minister robót publicznych
de
Monzie. Na dworcu głównym żegnał
gościa francuskiego min. komunikacji
Ulrych.

Władze niemieckie wydały zarządzenia represyjne
PRAGA

(Pat). Czeska Agencja Te

Jegraficna donosi, że w ciągu ub. so
boty i niedzieli w
Pilznie nieznani
sprawcy

obleli kwasem

żołnierzy niemieckich.
Czynów

tych

solnym

dopuszczono

20
się

„przeważnie na ulicach śródmieścia,

gdzie panuje ruch szczególnie ożywio
ny,

lub

też

w

tramwajach

natłoczo

nych pasażerami. Niektórzy żołnierze
odnieśli rany. *
Niezwłocznei

sztowania

Miasto
zarządzono

energi-

ezne dochodzene i wydano zarządze
na represyjne. Władze nakazały are

50 Czechów

lewicowców

o

| raz 50 Żydów.
Pilzno będzie musiało

poza

tym wypłacić odszkodowanie za stra
ty spowodowane wspomnianymi czy,

nami,

„KURJER* (4781)

2
GUłasna

Tajna narada wojenna „osi”

obsługa telefoniczna z Warszawy

„Są w Polsce różni dzienn:karze"'

Piam

Oświadczenie organizacji dziennikarskiej w sprawie
artykułów Pruszyńskiego i Rzymowskiego
'WARSZAWA.

(Tel. wł.) Wydział

Wykonawczy

Związku

1) Wyciągnąć konsek-

wencje

Pruszyńskiego.

organizacyjne

w

stosunku

do

p. Ksawerego

urtykułu pt.: „Są w Polsce różni dziennikarze”,

umieszczonym

stkich

autora

w dzienniku

2) Podać do wiadomości publicznej, że p. Wincenty Rzymowski, autor
artykułu pt.: ;,Co dziennikarze powinni byli powiedzieć panu Premierowi?*,
który ukazał się w „Dzienniku Ludowym' Nr 110 z dn. 21 bm., nie jest człon-

Dziennikarzy, zrzeszonych w Związku Dzien-

,

finansowej

Polski

finanse polskie w stanie świetnym i złoży o tym raport w Stanach Zjedn,
Podkreślił, że Stany Zjedn. nie są tak dalekie od Europy, jak to się wydaje,
stratosfjeryczny samolot, jaki obecnie Ameryka produkuje, przebywa drogę
z za oceanu do Europy w 6 godzin. Dał do zrozumienia, że Ameryka pragnąc
pokoju nie mogłaby być obojętna w razie wojny w Europie, Wreszcie oświad
czył, że w Stanach Zjedn. znajdą się kapitały na inwestycje w Europie dla
państw z demokratycznym ustrojem.

kemierencji

na

wypadek

minister

ramienia

Niemiee

w

naradzie

trop

spotkał

WARCI!.

się

z

NA

RZĄD

wrażenie

lińskiego

gdyż

WSZYSTKO

TERYTORIUM

stanowi

PRZEWIPLACEM
BĘDZIE

FRANCUSKIE.

Gazeta „Tribuna“ zjadliwie komen
tuje trudności, które ma Henderson
przy uzyskaniu rozmowy z Ribbentropem.
W Paryżu omawiają jednak 0s-

ber-

pisma

brzmi kardzo prawdopodobnie, na tle
zaostrzonej kampanii prasy włoskiej

t niemieckiej.

Nie

WOJNA
WYBUCHNIE
DZIAŁAŃ
WOJENNYCH

wywoParyża

tego

OSI

osi.

niespodzianki. PAŃ-

DZIAŁY, NIE WYŁĄCZAJĄC I TEGO KROKU W. BRYTANII. JEŻELI

SO-

relacja

korespondenta

ypaństw

dla Włoch

STWA

Bułgarom zrealizować swo

je roszczenia terytorialne.
Wiadomość „Le Oeuvre*
lala w sferach politycznych
wiełkie

mo

przedstawicielem

NACISKU

dopomeże

oedstrasz

Ribben-

FIJSK.1 W KIERUNKU PRZYŁĄCZE
NIA SIĘ BUŁGARII DO OSI, która

OPRACOWANY
SZCZEGÓŁOPLAN
PRZYSZŁEJ
WOJNY.

!

Omawiając sprawę
wprewadzenia w Anglii powszechnego obowiąz

try,

buńczuczny

ton

prasy

włoskiej

za groźne wymachiwanie
szabelką
wohee zaskoczenia przez. posunięcia
radykalne i nieoczekiwsne ze strony
Bioku.

ewolucje

niedzielę

W

lotnicze

Niedziela 30

(PAT.)

WARSZAWA,
bm. będzie

wiel

w całej Połsce dniem

kiej propagandy lotnictwa. Nad War-

uroczystość, na którą

szawą, Krakowem, Lwowem, Wilnem,
Katowicami i Toruniem zawarczą set-

przybędzie wicepremier Kwiatkowski: Z drobnych składek zebranych przez
chłopów — czytelników miesięcznika „Plon* ufundowano 2 samoloty z karabinami maszynowymi. Doręczenie tego sprzętu nastąpi właśnie 27 bm.

ki silników

Społeczeń

samolotowych.

stwo po raz pierwszy będzie mogło
oglądać najnowsze typy maszyn bojo-

Prace Sejmu i Senatu

Megafony
dach,

społecznego. Marszałek Sejmu Makowski
komisyj sejmowych. Posiedzeń tych ko-

obrohy

przeciwlotni-

ustawione

na samocho-

i sprzętu
V

wych
czej

Zwołano plenarne posiedzenia komisyj senackich:w czwartek — prar»niczej, w piątek — gospodarstwa
naradzał się z przewodniczącymi

Po

dowództwa
wojny.

JUŻ
WO

Z

Wiešniacy chorzowscy fundu'ą samoloty

ogólnego
przyszłej

Bułgarii, któremu zaproponował WY

obserwatora.

( Wywiad z p. Devey'em podajemy na str. 8).

w Chorzowie znamienną

opracowasj

rakteru wybija się na pierwszy pian
podana przez paryski „Le Оецуге“
relacja swego berlińskiego korespon
denta, z której wynika, że oś MA

wzięli udział
PRZEDSTAWICIELE
SZTABÓW
GENERALNYCH
NIEMIEC, WŁOCH, JAPONII, WĘGIER,
HISZPANII ORAZ JEDEN REPREZENTANT BUŁGARSKIEGO SZTABU GENERALNEGO, w charakterze

U p. Deveya odbyła się konferencja prasowa. Oświadczył on, że zastał

Na 27 bm. wyznaczono

powodzi wiadomości tego cha-

„Le Oeuvre* donosi mianowicie, iż
w jednym z miast-niemieekich odbyła się konferencja wejskowa w której

Pochlebna opinia Dewey'a
o sytuacji

państw.

W

„Stowo“ Nr 109 z dn. 22 bm.

kiem żadnego z Syndykatów
nikarzy R. P.

wojny

PARYŻ, (Obsł. sp.). Dzisiejsza pra- | wojennej wzięli udział feldmarszałek | ku służby wojskowej „Coriera de la
Serra* pisze:
sa paryska, rejestruje
mnożące się , Goering, generał von Kettel i inni.
Na konferencji omówiono sprawy
fakty wojennych przygotowań wszyRadykalne posunięcie Anglii nie

Dziennikarzy

R. P. na posiedzeniu w dn. 26 bm. postanowił m. in.:

przyszłej

obwieszczać

powietrznych

misyj jeszcze nie zwołano. Mówią, że plenum Sejmu odbędzie się 4 maja.

będą

nalot

i wyjaśniać

cje.

eskadr

ich ewolu-

;

ы

| Tłum złamał zakaz
używania jęz. polskiego w czasie uroczysrości
pogrzebowych š. p. ks. Domafiskiego
ZAKRZEWO.
Zakrzewie

na

(PAT.) Odbył się w

pograniczu

polsko-nie-

mieckim

pogrzeb

zmarłego

Związku

Polaków

w

prezesa

Niemczech,

ks. dr. Domańskiego.

głó

wnego ołtarza zasiadło 32 księży,
fotelu biskupim zaś zajął miejsce ks

na

Pomorzu.

Niemieckie

i lotysięcznego

tłumu

pomimo

zakazu

z Pelplina | odmówił w języku polskim modlitwę,

władze

koś-

oraz

zaintonował

pieśń

„Serdeczna

cielne wydały zakaz śpiewania pieśni | Matko''.
polskich i wygłaszania podczas uroGdy ustał śpiew, zabrał głos ks.
czystości pogrzebowych
przemówień
prałat dziekanatu Schoenke. Podczas
w języku polskim.
mowy i modlitwy, wygłoszonej w języku

Za

olbrzymim

półkolem

wieńców

. — Бима nie uzySka
wolūeį streiy W Ktajpedzie?
RYGA

(Pat). Dziennik

„Rits”

w

korespondencji z Berlina donosi, że
wątpliwe jest, by
Litwa
uzyskała
wolną strefę w porcie kłajpedzkim ze
względu na wojenny charakter, jakie
go nabiera ten port. Litwa otrzyma—

zdaniem
prawa

dziennika — jedynie pewiie

i ulgi w korzystaniu

z portów

w Kłajpedzie i Królewcu.

Obuczeńn.e
w krajacn

na

Włochy

muzułmańskich

wywołała
niemstające
podniecenie
wśród ludności Syrii i Libanu. Jed
nym z przejawów obecnych nastrojów
ludności jest ścisły bojkot towarów
pochodzenia włoskiego w krajach Le
wanty. Sytuacja jest zaostrzona na ty
le, że Włosi nie ukazują się już na
ulicach z odznakami faszystowskimi.

jest

zwołanie

w

dzie miał oblicze antyfaszystowskie.
т
Na kongresie omawiane
środki zaqądcze dla uchylenia lokalne
go niebezpieczeństwa totalitaryzmu.

podpisał

Roosevelt

departament

baz lotniczych na amerykań

do

Pacyfiku.

Ustawa otwiera na. ten cel kredyt
66.800 tysięcy dolarów. W pierwszym
rzędzie powstaną bazy lotnicze na Jo
diac - Tsłamd (Aleuty), Sitka (Alaska),
Modwaywake, Joyeewake, Johmston
ina

wyspie

Palmyria

na Pacyfiku.

iż lud

polski

Udziału

w

pogrzebie

nie mogła

wziąć. dziatwa z polskiej szkoły powszechnej z powodu zakazu, wydanego przez niemieckie władze szkolne.

(PAT.)

26 kwietnia ;

WARSZAWA,

chodów

Kiagowych

Zw. Zaw. w oso

Puza-

bach: Arciszewskiego Tomasza,

ka Kazimierza i Topnika

Wilhelma

narusza

zgromadzeń

tradycję

pierwszomajowych,

obchodów

które zawsze

wią

zaliśmy ze sprawą niepodległości i socjalizmu*, Przyjmując do wiadomości

że ze
oświadczył,
Pan premier
względu na sytuację nie udzieli w ro-

oświadczenie Premiera
organizacjom
swoim

CKW udziela
następujących

ku bieżącym zezwoleń na pochody ani dyrektyw:
zgromadzenia

publiczne

pod

mogą

być

niebem, . Obchody

urządzane
niętych.

jedynie

w

zamk-

lokalach

Jednocześnie pan premier oświad-

czył, że ograniczenia tego nie traktuje

obowiązującego na
jako precedensu
przyszłość w stosunku do obchodów
1 maja.

1) W dn. 1 maja porzucają pracę
robotnicy i pracownicy z wyjątkiem
tych, którzy pracują na rzecz państwa
i obrony.
-

2) Dla tych którzy

będą święto-

nie ma

Norwegię

zamiaru

włączyć

oraz Finlandię

Szwecję, | Butlerr

w odpowiedzi

na tę interpela-

do systemu | cję odrzekł, że rząd brytyjski nie za-

w
LONDYN.

lub też ! du tego rodzaju.

(PAT.)

Londynie

Foreign

Office | zem. Spotkania tych mężów stanu sta-

wj
opublikował komunikat oficjalny
sprawie wizyty min. Gafencu w Lon- |
dynie:
„Podróż do Londynu ministra spr. |
Rumtmii dostarczyła |
zagranicznych
doskonałej okazji do wymiany poglą*łów pomiędzy min. Gafencu, premie- |
rem

Wys edlene 5 handlowców

Chamberlainem

i lordem

irascuskich Z Ni0mm:06
BERLIN,
Havasa

cja

kich

(PAT.) Jak donosi agen5

pochodzenia

w ub.

francus-

handlowców

sobotę nakaz

alzackiego

dostało

opuszczenia

tery-

torium Rzeszy w przeciągu od 4 do 12
dni, bez podania powodów tej decyzji,

Żaden z wysiedlonych — jak podkre-

śla Havas — ani obecnie, ani w okresie poprzednich reżimów. nie przejawiali jakiejkolwiek działalności politycznej. Najstarszy z nich ma lat 70

i przebywa
50.

na terenie Rzeszy

ły pod znakiem wielkiej szczerości оraz serdeczności i pozwoliły zaakcentować ogólną wspólność poglądów ist
niejących pomiędzy dwoma rządami
co do bieżących spraw”.
Gafencu
Min.
LONDYN. (PAT.)
opuścił o godz. 16.30 Londyn, udając

Halifa- | się do Paryża.

nych

przybędą

w

sobotę

do

od lat

Berlina,

gdzie zabawią zilka dni,

Na dzień 28 bm. wyznaczone
posiedzenie

Komisji

z0-

Herbowej,

powołanej specjalnie
przez Zarząd
Miejski do ustalenia herbu m. Wilna.
Sprawę tę
na wzmiankowanym
posiedzeniu referować będzie docent
Adamus, który od szeregu lat prowadził prace na odtworzeniem form her

bu i dla zbierania materiałów kilka-.
krotnie wyjeżdżał za granicę. Obecnie prace swe doc. Adamus zakończył już całkowicie i na piątkowym
posiedzeniu

zreferuje je w

całokształ

cie. Na podstawie wniosków

doc. A-

damnusa ostatecznie zostanie ustalony
herb m. Wilma.
Obradom Komisji Herbowej przewodmiczyć będzie ławnik dr Fedoro-

wicz.

— Minister w. r. 1 ©. p. prof. Wojciech
Śwłętosławski nadał złoty wawrzyn akademicki ś. p. ks. dr. Bolesławowi Domańskiemu, proboszczowi: w Zakrzewie, prezesowi
Związku

Polaków

w

Niemczech,

za

—

23

jedyna

lipca

w swym

odbędzie
rodzaju

szerze-

się

w

Montrealu

uroczystość stu

rów-

noczesnych ślubów. Śluby które da 100 księży poprzedzi mowa biskupa Montrealu Gauthier Uroczystość ta została pomyślana w
związku ze zjazdem organizacji „Jeumesse
Ouvriere Catholique de Quebee'*,
—

Przybył

do

Berlina

na

zaproszenie

nadburmistrza i prezydenta miasta dr. Lipperta gubernator Rzymu ks. Colonna
żonką i szefem swego gabinetu,

z mał.
Mary
pize-

— W Halifax wylądowała panna
Bosanquet z Anglii która ma zamiar

Halifax

od

Kanadę

całą

konno

jechać

do

Vancouver.
— Odbył się uroczysty chrzest olbrzysemiego samolotu w Baltimore, drugiego z
rii

„Yankee

nazwę

Clipper“.

ten

Samolot

otrzymał

„Atlantic Clipper“ i przeznaczony

dzie do stałej służby transatlantyckiej.
nocześnie otwarty został pierwszy
port lotniczy.

W piątek ma być ustalony
herb m. Wiina
stało

— W porcie Windawa parowiec łotewski
w czasie burzy, wychodząc z portu, zderzył
się z kutrem portowym, przecinając go na
pół. Załogę kutra udało się uratować.

nie zamiłowania do literatury polskiej i krze
wienie czytelnictwa wśród Polaków w Niem
czech.

BERLIN. (JAT.) Premier Teleky i
węgierski minister spraw zagranicz-

skandynawskim

ogólnych

Aleksandra iPłsud

ska, przewodnicząca głównej komisji
rewizyjnej Obywatelskiego Komitetu
Akcji Pomocy Zimowej celem doko
nania przeglądu działalności miejskiego Komitetu Obywatelskiego Pomocy
Zmowej.

tych i salach”.

brytyjskich lub paktów o | mierza obecnie zawrzeć żadnego ukła

wzajemnej,

do Łodzi

Węgrzy ladą da Berlina

LONDYN. (PAT.) W czasie debaty | dwustronnych, oraz czy rząd zamiew Izbie Gmin pose. partii liberalnej, | rza rozpocząć rokowania
Parlamentarny podsekretarz stanu
Mander, zapytał, czy Wielka Brytania

Kronika telegraficzna

Łoczi

wali 1 maja odbyć się mogą jedynie
zgromadzenia w lokalach
zamknię-

Anglia nie zapewnia gwarancji
państwom

w

Przybyła

(Pat).

Pani Marszałkowa

i po-

w sprawie obehodu 1 maja.

na

ŁÓDŹ

(Tel. wł.) CKW PPS

Centralnej

też

Piłsudska

EAS

Ч ESET

ВБ

IIS

Sai AA

TINA TSS i

Pzn: Mais:aikowa

Następnie prze

defilowały nad grobem poczty ze szlan
darami oraz tysięczne rzesze Polaków,
żegnających swego proboszcza,

do tego, że „zakaz

upoważ-

marynarki

w: bez-

hasłem,

wytrwa.

Komunikat 0 rozmowach min. Gafencu

budowy

wyspach

"Jeszcze tylko 10 dni-pozostało na subskrypcję Pożyczki Obrony Przeciwlotniczej. Bezwzględnym: obowiązkiem każdego obywatela który, do tej pory nie. -podpisał deklaracji
subskrybowanej, jesk'wzięcie udziału w tym powszechnym, solidarnym akcie woli całego
narodu: Na zdjęciu polskie bombowce

Ministrów gen. Sła- | ogłosił komunikat powtarzający tekst
przyjął przedstawi- | p. premiera Składkowskiego, dodając

(Pat). Prezydent

ustawę,

trwał

kończąc

w Niemczech

cieli Centr. Kom. Wyk. PPS i Komisji

pomocy

niającą
skich

WARSZAWA,
br. prezes Rady
woj-Składkowski

gwarancyj

Nowe amsaryk: ńskie
bazy lotnicze
na Pacyfiku

tłum

°

czech,

W dn. 1 maja n.e będz.e pochodów ulicznych

naj

bliższym czasie kongresu syryjsko libańskiego, który niewątpliwie
bę-

WASZYNGTON

niemieckim,

ruchu.

gołym

PARYŻ (Pat). Agencja Havasa do
nosi z Bejrutu, że okupacja Albanii

Zapowiedziane

-

skup sufragan Dominik. Po. przemó- : skiego, poseł do Sejmu Rzeczypospoliwieniu, w czasie którego rozległ się | tej. Następnie stanął na grobem kiena | przejmujący płacz, potężny chór wie- | rownik Związku Polaków
w. Niem- AE ITS

Ś. p.

Przed nawą

biskup sufragan Dominik

stanęło 200 sztandarów z pocztami.
W imieniu rodziny zmarłego wyzłożył
kuzyn
Nad mogiłą zabrał najpierw głos razy
podziękowania
towarzysz studiów zmarłego, ks. bi- | zmarłego Horman z Pinczyna Pomor-

bę-

Jed-

atlantycki

— Wczorajszy dzień był kulminacyjnym
w szeregu uroczystości, organizowanych z
okazji
zaślubin
następcy tronu Iranu —
Szachpura z egipską księżniczką Fawzią Po
wspaniałym przyjęciu w ambasadzie egip-

skiej odbyła
wa

ną

połu

królowa-matka
w pałacu

się ołbrzymia

parada

Nazłi

egipska

Gołestan, po którym

wydała

do

pojazdu,

odjechał
— W

którym

do pałacu

nowozašlubioną

Szachpur

obiad

odbył się bat.

O północy szach Iranu i królowa
świtą odprowadzili

wojsko-

Wieczorem

Dzalalieh.

ćwiczeń

Egiptu ze
parę

až

z małżonką

Marmurowego.

jednej z kopał

węgla w Mukdenie

nastąpiła wielka eksplozja. Los 834 .górników, narodowości mandżurskiej
jest nieznany.
Prawdopodobnie większość z mich
zginęła.
— W Liverpoolu wybuchło znowu 5 bamb
w dzielnicy handlowej. Kilka z tych bomb
sniszczyło skrzynki pocztowe.

„KURJER*

(4791)

Żądania Niemiec
pod

adresem

wysunięte

Zawsze
ZY

Polski

ch

pisze: Za-

Warszawski*

Smogorzewskiego,

mierza

datowana

x Berlina, potwierdza po raz pierwszy
wiarygodnej
całkowicie
w formie
żądania Niemiec, wysunięte pod adPolski

resem

i wyjaśnia

co dalszy rozwój
szczególności

wyczerpują

wypadków,

nasze

w

a

pogoto-

zbrojne

wie t układ z W. Brytanią
P. Smagorzewski stwierdza
pierw, że temperatura klimatu

najpol-

sko-niemieckiego od znanego układu
w 1934 roku była stale powyżej zera,
a w czasie wizyty min. Ribbentropa

miała charakter ciepłej i przyjaznej
współpracy. W dwa miesiące po tym
nastąpił spadek

poniżej zera, do stre

fy niechęci i nieufności
Uwagi swoje, tłumaczące tę zmianę klimatu stosunków polsko-niemiec
kieh, ubiera p Smogorzewski w formę swojej rozmowy „ze znajomymi
I przyjaciółmi niemieckimi*,
odstępuje pierwszy głos

PRETENSJE

Polska

że

Później

Niemcy

się

zgodzili

na

wspólną granicę polsko - węgierską
i były gotowe gwarantować nienaruPolski

szalność

„za

względnie

drob-

ne i całkiem naturałne ustępstwa”.
Na tak dobrotliwą politykę Polska
adpowiedziała, zdaniem niemieckiego przyjaciela p. Smogorzewskiego,
częściową mobilizacją i gotowością
brytyjsko - żydowsko„w
udziału

zasadę

równości

praw

w

"BEZ MYDŁA qg$3___
<

polsko-

z ukła-

polsko-niemieckim.

cy nie widzieli w tym

Szampon Czarna główka

Skoro

wiele

granie,

innych

w

następne zawarły „sojusz* ze Słowa-

ujściu Wi-

mieliśmy

jeszcze

co zmusiło

państw,

do

nas, jak

powzięcja

środków ochronnych.
PRZYNAGLENIE GDAŃSKIE

°

I PROPOZYCJA

ry wzajemnych stosunków. wierzy p.

GWARANCJI

GRANIC
dalszym ciągu stwierdza

W

Smogorzewski, że Niemcy
przynaglającej,
wysunęli

żądania

w

w fremie
ponownie

w przedmiocie

przeddzień

Smogorzewski w możliwość debrego
sąsiedztwa polsko - niemieckiego I
zgodnego
uregulowania
spornych

p

spraw, a w szczególności także i kwe
stii gdańskiej. Odnośny ustęp artyku
łu brzmi:
»

Gdań-

ultimatum,

posta-

Niemey
przyrzeczeń monachijskich,
nie miała żadnej wartości. Także i
obsadzenie Rusi Podkarpackiej przez

stii. Poszliśmy daleko po linii rozsąd
ku, wyrażająe gotowoć ułożenia się z

wojska

M. Gdańska, Wykazaliśmy w najwyż
szym stopniu naszą dobrą wolę i pra.
gnienie ugody, ale wszelką
jedno-

mogło

Niemeami

mieć

WOLNA RĘKA DLA
P. Smogorzewski

Polska wyciągając dła innych kaszta
ny z ognia, poparzy sobie palce.
GDAŃSK PO RAZ PIERWSZY.
W odpowiedzi na te pretensje for-

stępnie, że to nie Polska, ale Niemcy

w

Polsce.

OBU STRON.
uzasadnia na-

co do nowego

statutu W.

teresy, stanowczo uchylamy*.
Znaczy to, że zdaniem p. Smogo-

zadały cios układowi z 1934 r., zmurzewskiego sprawa Gdańska
mogła
być uregulowana
układem liberalszając Polskę-do szukania dodatkowych zabezpieczeń pod postacią uk- | nym między Polską i Niemcami z poładu z W. Brytanią. Układ ten, ani
minięciem Ligi Narodów.

Anglia

za

#

iiesiące

|

dych ludzi.

tową decyzję powołania na 4-miesięczne przeszkolenie
wojskowe
młodzieży w wieku od 18 do 24 lat włącz

PARYŻ, (Obsł. sp.). Dominującym
tematem dzisiejszej prasy francuskiej | armii terytorialnej, wzmaeniając pojest nadal sprawa wprowadzenia w I tenejał wojenny „antanty*.

Poniższe uwagi drukujemy, jako dalszy ciąg rozważań na temat optymizmu
i pesymizmu. Patrz artykuły Anatola Mikulki: „Pesymistycznie o „Optymiście* i
pokaleczonych

Skłonni

dych Anglików staną na rozkaz rzą| du J. K. M. Jerzego VI do szeregów

jesteśmy

na

ogół

ważyć optymistów,
uśmiechać się i
patrzeć pobłażliwie na ich ufny stosunek do życia, na ich naiwną, upar-

tą wiarę w ludzi, ;j możliwość ich doskonalenia się. Ot, radeńki szo durneńki, mówi się. Prawda, czasami widząc takiego uśmiechalskiezo wśród
bliźnich, ma się ochotę
wstrząsnąć
Tym parado£salnym tytułem 0- į nim, zmusić do otworzenia oczu i
spojrzenia na obrzydliwość
świata,
kreślam stan ducha, który postaram
„Smutek

zdań*

(„Kurier

Wileński" z 8 i 20 bm.) oraz Optymistki:
„Optymistycznie o pesymišcie“ („Kurjer“
Red.
z 16 kwietnia br.).

się wyiłumaczyć poniżej. Wydało mi

krzycząc mu w uszy, że przecie u dj...

Się, że do dwugłosu pesymisty z opty

nie ma

czego

się uśmiechać.

Raczej

nistką, jaki się pojawił na szpaltach

trzeba zgrzytać zębami. Jeżeli mamy

„Kurjera*,
można dorzucić jeszcze
trzeci głos, oświetlający dość ważne

do czynienia z radosnym egoizmem
i egocentryzmem
który prócz własnej radostki niczego nie chce widzieć,
to oczywiście nie warto się nad ta-

zagadnienie wyboru światopoglądu,
od innej strony, niż to zrobili moi
poprzednicy.

Pesymizm — optymizm, czarne i
różowe okulary, człowiek cieniu i

człowiek jasności, cóż przynoszą świą

bu, społeczeństwu, swoilm bliskim?
Jaki z tych kierunków
umysłu czy
uczuciowości

jest sai

dodatni,

wartościowy, a który jałowy i niszczący? Nie bądźmy bowiem zbyt
w

skwapliwi

przypisywaniu

tylko

ujemnych

właściwości pesymizmowi,

czynu,

twórczości;

bywa i om twórczy, i pobudzający do
to

choćby

nosił

cóchy negatywnego nastawienia umy
słowego autora,
niemniej
wywołać
może pogłębienie poglądów

ich krytykę.

i twórczą

kim typem optymizmu zastanawiać.
Niech sobie idzie uśmiechnięty, może
z tym

uśmieszkiem

minąć

najgorszą

klęskę i niedolę, odwróci się i powie,
że wszystko jest najlepiej na najlepszym ze światów... póki... go ząb np

nie zaboli. Ale jest inny typ uśmiechniętego

człowieka.

kaina.

Bo

Tu

trzeba

mi

sprawa

deli-

zachwalać?

Fałsz? Obłudę? Czy męstwo? Niech
czytelnicy sami to nazwą, bo ja przyznaję, że wszystkie te określenia mo-

żna zastosować do typu, który mi się

wydaje społecznie i twórczo biorąc,
najdoskonalszy.

więcej

pracy

Gdyż

nad

który się uśmiecha.

sobą.

wymaga

naj-

Pesymista,

Oto człowiek

w

S$. Dewey

fatalne
skutek

wyniki cywilizacji,
najwznioślejszych

haseł, na posługiwanie się nimi w
celach obłudnych i zgoła
zasadom
np. chrystianizmu przeciwnym. Powi
nien więc w imię prawdy
grzmieć
bezustanku

naganą,

potępieniem,

szyć się i pomstować

gor

na wszystko i

wszystkich. I powinien

to robić w ko

niecznej potrzebie, wobec zbyt jaskrawych faktów lub czynów. Ale jeżeli

dobrze

widzi

beznadziejność

swych wysiłków, jeżeli przenika go
niewiara i pesymizm w stosunku da
ludzi i trwa pogodny, to daruję mu
obłudę, która mu każe kryć te uczu-

się przekonałemez

a co wi:
okien

wa

goni. Nie było mnie tu
ież
zaledwie dwa lata, a jaka różnica! Jaki
wzrost liczby gmachów, domów, zabudowań, wszędzie w ogółe, a dojeż-

dżając do Warszawy w szczególe! Wi
dać, że wszystko nowiutkie, świeżutkie, roi się od tego, a i Warszawa o

ileż gęściej zabudowana! Zaimponowaliście mi tym rozmachem.

"drogę do Niemiec
Lotnicze bazy U. S. A. w Grenlandii i Islandii
BERLIN,

nia tam olbrzymich baz awiacyjnych
dla tioty powietrznej U. S. A.

(Obsł sp.). Ostatnio pra-

sa niemiecka

podniosła

prawdziwe

„Lokal

larum ze wzgiędu na wystąpienie posła demokratycznego U. S$. A., który

zażądał utworzenia baz lotniczych
morskich

ma

Gujanie

Holenderskiej,

którą by można było ewentualnie od
kupić od Holandii.
Wystąpienie

to prasa

zakwalifikowała

jako

niemiecka

„jeszcze

jeden

objaw wojawniczości prezydenta Roosevelta*, Dziś niemieckie biuro informacyjne donosi z niepokojem
0
dalszych planach amerykańskich kół
rządowych, mających zapewnić lot.
nictwu
amerykańskiemu
sprężyste
działanie w czasie ewentualnej wojny

wniosek

o odkupie-

niu od rządów norweskiego i duńskie
go pewnych obszarów
na
terenie
Grenlandii

i Islandii, celem

urządze-

tym
i

Anzeiger* dopatruje się w

prajekcie

stosunku

do

„wyraźnej
Niemiec,

groźby

którą

chce zbagatelizować. Między wiersza
mi jednak można z łatwością wyczuć
obawę, którą projekt ten napawa nie
mieekie kołą wojskowe. Renomowane bombowce wojenne fłoty powietrz

nej U. S. A., największe i najpotężniejsze na Świecie, mając stałe bazy
w Islandii i Grenlandii, mogłyby w
przeciągu kilku godzin
zjawić się
nad Berlinem i niemieckimi okręgami przemysłowymi, niosąc Śmierć 1
zniszczenie.
Przy tej okazji, niemieckie dzienniki przypominają, że w dniach najbliższych
rozpoczną się już robety
zakładania 18 nowych

baz lotniczych

i morskich na Alasce i wyspach Oceanu Spokojnego, na co rząd amerykański otrzymał już od obu Izb amę
rykańskich odpowiednie kredyty.

HAGA,
dziennik

(Obsł.

sp.)

holenderski

Wpływowy
„Der

Tele-

Reportaż zaopatrzono w lakcniczny, lecz wymowny napis: „Holan-

graph zamieszcza dziś na pierwszej

dia gotowa do odparcia ataku ze wszy

stronicy reportaż kliszowy, ilustrujący wykonane ostatnio prace fortyfi-

stkich stron*,

kacyjne wzdłuż granicy
i na brzegu morskim.

Wczoraj w Holandii powołano do
wojska szereg specjalistów.

niemieckiej

Być pesymistą, a postępować tak,
jakby się było optymistą, dawać, nie
oglądając się na wystawiany
życie rachunek, nie zważając

przez
na bi-

lans, to wydaje mi się godne pochwa
ły, uznania, jest to ten system, który
może

dać

ludziom

najwięcej

moral-

w

nauce

o optymizmie,

najważniejszym lekiem jest wyciąga-

nie z życia ludzkiego drobnych zadowoleń i wydobywanie
okruchów
szczęścia, by z nich tworzyć małe
radości.

Uchodzi za prawdę, że optymizm
jest płytki i właściwością ludzi mało
czujących, a pesymizm jest właściwością ludzi, sercem
biorących udział w nieszczęściu świata, Bynajmniej.
Bywają pesymiści kompletni
egoiści,
którym drobne przykroś:l
urastają
do rozmiarów
katastrofy,
pogrążających ich w skrajną desperację i wtedy z ulgą, z sadystyczną

cią i odnosić się tak do bliźnich, jak

by myślił o nich dobrze

ich

zależne jest od okoliczności życia da-

nego człowieka. Źle mu, to patrzy na

dzi się takich ludzi i myśli czegóż u
licha chcą więcej od życia? Ja na

Przyjętym jest naogół,
wyśmiewać się z naiwniaczków życiowych.
Proszę w przeciętnie przyzwoitym towarzystwie czcigodnych
ojców
rodzim, opowiedzieć z oburzeniem czy
bez, jak to X. zrobił paskudny kawał
Y-owi, jak go nabrał, wsadził w butelkę zakpił i oszukał,
naraził
na

świat czarno; dobrze, to różowo. Wy
daje mi się, że rdzeniem optymizmu

jego
Otóż

możliwościom.

poprawy.

straty itp. Popatrzcie na lube uśmieszki skierowane w stronę spryciarza,
pogardliwe nwagi co do matołka, we-

sołość, że oto majster, ależ jak to wykombinowane!... Potępia się. owszem
gałgana, bo nie wypada się nim zachwycać, ate zadowolenie podskórne
jest. malutka zazdrość, zwłaszcza jeżeli brudny kawał się udał. Oho jak

i innych korzyści.
określonych, chorobwątpię by ktoś
byt
optymistą. Przecie to

Właśnie

którą tak poczciwie chcą wszczepiać
członkowie Klubu, wydaje mi się, że

nych, a nawet
Prócz ściśle
liwych typów.
1009/o pesy- lub

i ufał

w

gazeta

fHolandia gotowa do wojny

mu nic nie zrobią, zakpił ze wszystkich itp
>
Otóż może to śmieszne, ale ja wolę tego oszukanego, tego naiwniaczka, który się może mimo przykrej
przygody uśmiecha i widząc co z nim
zrobili nie zostaję pesymistą z zasady.

oczu na
na nikły

dać, już

Bombowce amerykańskie torują sobie

to potrafił... jak się wywinął, takie-

straszliwej postaci świata,

w Chicago i należę do wielu przesiębiorstw. Właśnie w związku z tym,
musiałem odbyć tę podróż do Paryża.
— Ale z Warszawą nic pana nie
wiąże w dziedzinie ,„handlowej''?
—.Nie, tylko uczucie. No i ciekawość, co tam w Polsce nowego. Co

słychać, jeszcze się dowiem,

firmy „Pałmolive'*?

pełni wyrazu. Nie może, jeżeli myśli,

zbyt

z

wien interes do załatwienia w Paryżu, a będąc tam, nie mogłem się powstrzymać od tego, by zajrzeć do Pol
ski, o której mam tyle najmilszych
wspomnień i gdzie pozostawiłem tylu
miłych przyjaciół.
— Czy jest pan nadal dyrektorem

handlowym

Deweya

— Nie, już od dwóch lat opuści.
łem to stanowisko. Mam -teraz bank

finansowy

ignorować

okropności natury ludzkiej, zamykać
lekce-

R. P. p. Charles

miecka, wpłynął

wanych, że rząd angielski ma już go-

pesymisty

doradca

europejskiej.
Do prezydium Kengresu Amerykańskiego, jak twierdzi agencja nie-

BERLIN, (Obsł. sp.). Ze źle ukry- | nie. Według obliczeń statystyków an- | Anglii powszechnego obowiązku służ
tym niepokojem śledzą Niemey za vs- | gielskich da to w sumie 3-milicnową i by wojskowej. W paryskich kołach
latnimi posunięciami rządu angielsarmię terytorialną.
politycznych utrzymuje się piętekonakiego w sprawie wprowadzenia powW niemieckich kołach politycz- | nie, że podana przez niemiecką agenszechnego obowiązku służby wojskonych panuje jednak nadzieja, że An- | cję wiadomość o zamiarze rządu W.
wej. Niemieckie biuro informac. poglia ograniczy się narazie
'wołapowołania do czynnej służ| Brytanii
dało dziś wiadomość,
pochodzącą,
niem do szeregów połowy tej liczby,
by 6 roczników, zostanie zrealizowaa mianowicie półtora miliona mło- | na po mowie Hitlera, 3 miliony młojak twierdzi, z kół dobrze poinformo-

Uśmiech

były

małżonką.
P. Dewey pozostał niezmiernie uprzejmy i chętnie od powiada na py*
tania:
>
— Przyjeżdżam tu tym razem, nie
stety na krótko. Na dwa dni zaledwie,

stronną decyzję naruszającą nasze in

3 milionową armie terytorialną
posiądzie

rządu

dzy Polską a Niemcami sprzeczność
poglądów. Stroną która proponuje roz
wiązanie odpowiadające nowym wa-

rewindykację, tak i treść żądań niemieckich była nie do przyjęcia. Zaorunkom, jest właśnie Polska. Już dawno wystąpiliśmy z odpowiednimi su
fiarowana wzajem gwarancja granie,
nazajutrz
po
przekrešleniu
przez | gestiami w tej tak ważn. dla nas kwe

nie

Chariesa

Wczorajszym „luxem* przybył do
Warszawy

„W sprawie gdańskiej — powstałej w związku z upadkiem autorytetu Ligi Naradów — istnieje dziś mię-

wionego Litwie w sprawie Kłajpedy
| w trzy dni po poddaniu się Słowacji
pod opiekę Rzeszy. Zarówno chwila,
w jakiej przedłożono nam niemiecką

węgierskie,

Spostrzeżenia

w Polsce

bo 10 maja już muszę być w Amerypogróżki na nas nie działają.
ce z powrotem. Przyjechałem do EuPOLSKA PROPOZYCJA
\ ropy zaledwie na 10 dni. Miałem pe-

W SPRAWIE GDAŃSKA.
Mimo tego oziębienia temperatu-
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Rozmach

Niem

Żadne

Polski

dodatku

W 2 odmianach: do ciemnych i jasnych
włosów, w proszku i w płynie.

układzie żad-

nej zapory przeciw stanięciu po stronie Włoch, czyli nie wykluczyiy wojny 'z Francją, sojusznikiem Polski, a

większego wpływu na zmianę nastro-

Polski, któ

dawna

naszych

W

szy“ co jest niezgodne z układem z
1934 r. Następuje znana groźba, że

stanowisko

sojusz

nie są sprzeczne

„spacery dywizji niemieckich dokoła

bezpieczeństwo
sly“.

jów

autor

od

traneuski,

eją, obsadzając nawet wojskawo jej
zachodnią połać, czyli prowadziły po
litykę „wolnej ręki*, to Polska miała
także prawo do takiego samego inter
pretowania dwustronnego
układu z
1934 r. Skoro jest wolna ręka dla
jednych, to musi być i dla drugich.

bolszewickiej polityce okrążania Rze

mułuje

itsniejący
dem

Gdańsku.
Za to spotkała nas niespodzianka
karpato-ruska i wysunięto
po raz
pierwszy sprawę Gdańska w formie
„ograniczającej nasze interesy i prawa w Gdańsku, oddającej w ręce obtego państwa kontrolę nad uprawnieniami polskimi oraz narażającej

ska

przez 5 lat ciągnęła zyski z układu
1934 r. i dzięki temu odzyskała Zaolzie.

uznała

swoje

NIEMIECKIE.

powiadają,

Niemcy

którym

ra

dziedzinie zbrojeń, nie utrudniała Hit
,lerowi jego polityki wewnętrznej i
zgodziła sę na rządy htlerowców w

= -/_ błyszczących włosów,sprawią

radość. Stale pielegnuje swoje włosy stosując niealkaliczny

Polska proponowała nowy statut Gdańska
„Wieczór

i dowcipna, a lekka rozmowa

>) z nią jest prawdziwą przyjemnością. Już sam widok
jej wspaniałych, jak jedwab

były dwukrotnie jeszcze w marcu

w dzisiejszej „Gazecie
mieszczona
p. KaziPolskiej* korespondencja

CzaU4ąa

jest jakiś wyraźny cel życia. Dojdzie
się do niego lub nie, to inna sprawa,
ale

się

ma

nadzieję, że dojdzie. Kocha

idzie,

cel, czasami

a ten
zatraca

co idzie,
przez

zawsze

swój

to odczu-

wanie innych spraw, a że przykładając się bardzo pilnie do sprawy, rzad
ko się czegoś jednak nie osiągnie.

że są natury, które się małymi radościami i osiągnięciami kontentują,
więc pochód ku celowi jest podstawą
optymizmu. Można wtedy poświęcać
uśmiech

każdej wygranej,

a przegra-

ną składać na ołtarzu ofiar dla ukochania.

ie

rozkoszą,
rozpacz,

emanują

z siebie

zatruwającą

pamurą

otoczenie.

Wi-

miejscu
byłbym
szczęśliwy.
to właśnie jądro sprawy. Pesy-

mizm leży w psychicznej organizacji
poszczególmych ludzi, zależy może od
momentu poczęcia i choćby takiemu

komuś rozum nakazywał cieszyć się
lub być chociaż zadowolonym,
będzie się męczył j truł, bo w sobie nie
odczuwa żadnej radości, tylko wiecz-

ny niepokój, obawę i smutek.
Wtedy musi o tym milczeć. Tego
mu nie wolno objawiać. Wtedy wol
no mu udawać pogodę ducha. To jest

mężne i to jest dumna postawa wobec życia i ludzi.
Mimowoli szukając w myśli przykładów, nasuwają mi się na pamięć

-

„KURJER“ (4791)

4

Nożycami przez prasę
CO

TO

BĘDZIE

Huunmor

Mowa

JUTRO?

Co powie jutro Hitler światu? Prawie każdy większy dziennik
usiłuje
dać odpowiedź na te pytanie. Czyni to
również p. Kazimierz Smogorzewski
w „Gazecie Polskiej",

>

BERLIN. 'W tutejszych kołach dypio-

dują,
ło

zdecydowane
litycznego.

ale

rozjaśnienie

czytelników w Polsce zainteresuje też
ulotka, którą w dzień urodzim Hit-

lera masowo

Polski“

szanse

Można rozmaicie oceniać
1.200 tys. ludzi w Niemczech.

mobilizację

dalszego trwania

Osten

erlangt hat, es im

mit Japan

odbywają się umizgi o względy Rumu

nii j Jugosławii. Jak pisze „Głos Narodu* w artykule wstępnym.
-

Najintensywniejsza kampania dyplo
na
matyczna rozgrywa się w tej chwili
środie
Europ
w
i
ńskim
półwyspie bałka
kowej.

mają

Niemcy

swej

po

już

stronie

—
Węgry 1 Słowaczyznę. Anglia Turcję i
Ju
©
się
toczy
Wałka
Grecję.
zdaje się —
Niemey
gosławię, Bułgarię i Rumunię.

Niemcy chwaliły się często, że odnoszą zwycięstwa bez przelewu krwi. Dziś
karta zdaje się odwracać: łatwo może się
xdarzyć, że również bez przelewu krwi
Niemcy poniosą klęskę.
Nie ulega wszakże wątpliwości,
że
€xzas przestał już być ich sprzymierzeń-

Włochy

partię w Rumunii.

rozgrywają

zaś przychodzą im z pomocą na terenie
Jugosławii 1 Bułgarii.
Jeszcze przedwcześnie byłoby mówić

nie

© końcu

z państw

Żadne

tej kampanii.

bałkańskich nie chce wojny. Każde chela
w razie konfliktu neutralłoby zostać
nym. Ale na to wypadki nie pozwolą.
Nie pozwolą też Niemcy, względnie Włoehy. Na razie jednak te trzy państwa bronią się przed wciąganiem ich do wojny.

lą

jeszcze

nie

wiemy.

dłuższy,

najciemniejsze

zwłaszcza w jegą chorobie, wydawało

i

mrocznieli od Niego.
Uśmiechał się
pisząc lewą ręką, uśmiechał się mówiąc z trudem bełkotliwe słowa. To,
że był otoczony taką miłością i przyjaźnią, nie ma w takich wypadkach
znaczenia, inni ludzie mają to samo,
a odczuwają tylko swą niedolę.
Prof. Zdziechowski, niemniej oto
lepszego,

był

co życie

skrajnym

daje

naj

pesymistą,

cierpiał stale nad nędzą grzesznego,
złego Świata. Czy Mu to zamykało
drogę do twórczej
pracy?
Bynajmniej,
wiemy o tym, że pracował,
działał, z odwagą wielką zawsze, do
końca. Spytałem Go kiedyś, dlaczego
tak robi, jeśli ma ludzkość za zbiór

beznadziejnych niegodziwców.
Z po
czucia „obowiązku*, odrzekł krótko
I ta także była prawda.
Ale jakże
o wiele trudniej takim ludziom pracować twórczo, zbawiać innych bez
wewnętrznej podniety wiary.
Tym
większa zsługa, bo to praca bez ra-

došci.
I jeszcze
na zakończenie
tych
przydługieh, luźnych uwag,
jeszcze
. o jednym uśmiechu, który przez lat

przeszło

20

opromieniał

w

Wilnie

dziedziny.

Mania

dr

Ślepa wśród niewido-

mych, uśmiechała się, panując nad
swym kalectwem taką siłą ducha, takim optymizmem wydobytym z ja-

pogodnym spojrzeniem otoczenie, z
którego spadł jakby ciężar jakiś, po
zetknięciu się z artystą. Udenzało to

kiejże ciemni! Że dodawała siły otoczeniu w czasach próby. Uśmiechała
się nawet w czasie ostatniej choroby,
a umierała na raka. Czy może być
większe męstwo?
Więc wydaje mi się, że największą
wartość dla ludzi, ma uśmiech pesymisty.
Najmądrzejszy,
najbardziej

Ria

odznakę partyjną za usługi oddane
przez niego naszemu
Šwiatowemu
imperium".
(Głos Narodu)

otarcie
Układ

między

informacyjne

komunikuje:

między

Stambułem

Miałem

sprawie optymizmu

i pesymizmu,

mnie,

że wiele uwag

Heleny Romer-Ochenkowskiej
się z moimi.

Wprawdzie

w
ale
p.

pokry
autorka

trochę kłania się „naszym i waszym“
— niemniej z naczelną zasadą „uśmiech pesymisty** można się zgodzić
1 па nią przystač.
Podszedłem do zagadnienia w sposób felietonowy. Pierwszy mój artykuł był recenzją z pisma „Optymći-

sia“, drugi odpowiedzią na polemikę,
czy głosem w dyskusji. Umyślmie starałem się karykaturować zauważone
błędy, potknięcia i braki .Mimo ta-

„lekkiej*

formy

wydaje

się, że

gdzieniegdzie uwagi dotknęły istoty
pesymizmu i optymizmu. Teraz, nie

będę odwracał kota ogonem,

przewar

tościowywał

sprowa-.

pojęć,

ani

też

Wiedeń,

Hr.b'na

szeroko

Stambuł,

przed

Sensacyjny proces, którego
bodaj nie
notowały dotychczas kroniki sądowe, toczy
się przed pińskim Sądem Okręgowym.
Na ławie oskarżonych zasiadła hr. Mią
czyńska,

pow

właścicielka

pińskim,

a

majątku

zarazem

Jaifa, Damaszek,
Singapore,

w

Miączyńska

o to, że oswojone wilki,

które wtrzymywała u siebie w
majątku,
:
zagryzły jedno dziecko, a drugie pokaleczyły.
Podczas

karżona

procesu

otaczała

wyszło

wilki

na

jaw,

wyjątkową

że

0s-

opieką.

Dzikie z natury zwierzęta choć częściowo
oswojone, stały się groźne dla ludzi. —
Miączyńska zupełnie mie reagowała,
gdy
zwracano jej wwagę na skutki, mogące wy
niknąć ze swobody, z jakiej korzystały wil
ki

nawet

poza

domem.

że

wyrządzonoby

nawet

zdamia,

gdyby

krzywdę,

willkom

w codziennych

swobodę

im

egramiczono

Była

stale
je

jak

kėw“,

pilnować,

„kochanych
aby

mazywała,

nie

wifcz-

stało

się

im nie złego. Tenże parobek musiał noco
wać w „wiłczym salonie". Skutek był taki,

łe go „oswojone* wiłki dotkliwie pogryzły.
Każdy wiłk, zależnie od płci, miał imię.
Hrab:na
itp.
na przykład Ziozia, Miluś

dzał sprawy

znów

pesymisty

może

być naprzykład uśmiechem... pobłažania i wyrozumienia.
Dyskusja poszenzyła się, jest _naprawdę wesoło. Po drugim artykule
olrzymałem od jednej z optymistek
list. Mimo, że „prywainy*, pozwolę
sobie go przedrukować (przecież au-

torka nieznanal) Akurat nie słowo
drukowane optymistów, ale list zawiera sporo racji:

łącznik

jako

„Optymistę*

warszawskiego,

między

optymistami

całej

Polski.

Świadomy

akt woli skierowany w okre-

šlonym celu jest już w połowie jego realizacją, gdyż wola ludzka sama w sobie jest
siłą ksziałtującą, twórczą. Trzeba tylko uwie
rzyć w potęgę woli, tworzy ona okoliczności

sprzyjające realizacji zamierzonych celów,
wyzwsła człowieka spod władzy żądz | namiętności, spod władzy tego wszystkiego, ©o
posiada

siłę hezwładu.

Potęga

twórcza

chany

wilczek*

Saigon,
Baleary,

ducha

ludzkiego

- nezos,

Ongiś —

wówczas

Bo

że produkt

musiał

być

dobrej jakości i świeży.
Oskarżona wyjaśniła na procesie, że mia
ła na względzie cele eksperymentalne (?1).
Oczywiście eksperyment, który był z gó
ry skazany na niepowodzenie, nie udał się,
przy tym kosztował życie jednej istoty ludzkiej.
Znaczne iłości mięsa, setki kop jaj,
litry mleka, gdyby
były
skonsumowane
przez służbę folwarczną, niewątpliwie przy
miosłyby znacznie większe dla p. Miączyń
sikiej korzyści.
Poza tym eksperymenty p Miączyńskiej
mie znalazły uznania sądu, który skazał ją
na rok więzienia. Biorąc pod uwagę okołi
czności łagodzące, sąd zawiesił wykonanie
kary.

zdolna

jest przekształcać rzeczywistość, jednak realizacja tu, w doczesności, doskonałych form
życia zbiorowego jest utopią.
Nie chodzi

jednak o realizowanie tej lub innej doktryny lecz o to, by poszezegółne dusze w służbie dobra dochodziły do szczytu swych przeznaczeń, do odnalezienia siebie, do najwyższej samowiedzy w świetle prawdy.
Kryzys ducha przeżywają ludzie współcześni, ludzkość znalazła się w ślepym xauł-

sza afirmacja życia —
„Uśmiechnij się

Gdy

nasz

się

czyta

wileński

Miłość,
OPTYMISTKA.

słowa

Gibraltar,

jedno Sarajewo...

od pięciu lat nie

Prasa

niedawno

Lekarz

wrócił do

domn.4

correct |
lekarz

przesłu:

przechodził?

doniosła:

bukareszteński

Tporescu

wyna-

lazł nową terapię Śmiechu.
Opowiada on
swym pacjentom wesołe dykteryjki, pobudzając

ich

do

Śmiechu.

Lekarz

twierdzi,

w 95 wypadkach na 100 śmiech
leczonym przez niego pacjentom
skania zdrowia.

wodowymi

humorystami!

Tych

mikt

do

śmiechu nie pobužzil...
WOFEBETKIE:
ZASDEG ZO DIE GOCORETETĄ

Że świata stalowych
bicepsów
W dniach najbliższych rozpocznie się w
sali kina „Mars* (ul. Ostrobramska 5) Wielki Międzynarodowy Turniej Walk Zapaśnię
czych

w

stylu

wolno

- amerykańskim.

Podobny turniej był rozegrany w Wilv
nie w roku 1937 w sali rewii „Nowości”.

do nas

EPEHVAPPH KURAS
W związku z toczącą się dyskusją
o optymiźmie i pesymiźmie otrzymu„emy poniższy wierszyk. Jest to wyaźny

dowód

zainteresowania,

jakie

budzi ten temat (Red.)

wypo-

czynkowych dla siebie zaczynać!
Traktat o woli ludzkiej, o potędze
ducha, o władzy żądz i namięiności
i szczytów przeznaczeń
trąci nieco
domową filozofią, ale jakże cenną, bo

Tu leży Optymista —
umarł, ach, w kwiecie wieku —
na minut pięć zmartwychwstał

by wieścić —

o „ezłowieku*,

Kto zabił go — czy nie wiecie? —
szczerą.
„dochodzić do połknął jak masło z bułką! —
chcą
Optymiści
— Największy krytyk w powiecie
odnalezienia siebie”, Godne pochwały
i wielkie. Każdy człowiek musi od- mistrz Anatol Mikułko.
naleźć siebie. Tymczasem optymiści
gubią się właśnie w... optymizmie, a

Odnaleźć
pesymiści w pe-ymizmie.
siebie poza optymizmem i pesymizmem.
:
„Ze

ślepego zaułka

wywiedzie

je-

dynie najwyższa afirmacja życia
Miłość. „Uśmiechnij się”.

--

Czy

stów,
wobec

nie

zbyt

jest

to,

jak

na

kontemplacyjna

rzeczywistości.

optymi-

postawa

Przecież

„Ne-

mezis*, przecież koła historii „zmiaż
džą“.

ješli...

Jeśli nawet, biorąc rzecz pesymi:
stycznie. „najwyższa afirmacja życia
— M lość* jest oszustwem lub samooszustwem, potrafię w tyra miejscu
uśmiechnąć

się. A hasełko

że

depomógł
do odzy-

Wypadki, w których kuracja
lekarza
nie odriosła skutku, były wypadkami z za-

jest bar-

biur i domów

Cypr...
1 eyfr!).

Terapia śmiechu

„niestety,

„optymista

- nan!

Malta,

A ojciec i matka zdrowi?
Dziękuję, zdrowi, a pan major?

dzo skromny — mimowoli człowieka wypełnia radosna rzewność. O tak,
cd skromności, a nie od budowania

pensjonatów,

Hai

Nie, panie majorze!

Wilki te, których ostatnio było 5 sztuk,

rzecz,

i Pejping,

Na komisji wojskowej
chuje poborowego.
Chorób żadnych nie

niepocie

karmiono wyszukanymi potrawami, według
z góry ułożonego menu, ludzie zaś, pozosta
jący na służbie u Miączyńskiej, często de
siawali do jedzenia słabo okraszoną kaszę
z razowym chlebem. Na śmiadanie dawano
wilkom surowe mięso, na drugie śniadanie
gotowane jajka, na obiad zupę i gotowane
mięso, na kolację mleko z kruszonym chle

Oczywista

Pekin,

Przeczucie

szona opiekunka mówiła, że „odszedł z tego
świata".

bem.

Haiffl

- ho i Yang - tse - kiang,

Szanghaj,

—

Pińsku

zdechł,

Palmira,

Nankin

Koryska,

do paradoksalnej | ku, z którego wywiedzie ją jedynie najwyż- | Piszą

refleksji, iż uśmiech

Korea,

Mandžukuo,

Hoang

Hell

Tel-Aviv,

Zawsze

w

Praga,

W autobusie rozmawiają dwie panie:
— Wiesz, moja droga, chwilami ogarnią
mię wrażenie, że mój mąż już ma mnię
dosyć!
— Dlaczego tak przypuszczasz?

zwracała się do wilków tylko w formie
pieszczotliwej, Były wypadki, że gdy „ko-

przewodnicząca

Tow. Opieki nad Zwierzętami.
została oskarżona

Chojno,

sądem

Sudety,

Ankara,

Jeruzalem,

komen-

i Berlinem.

Miączyńiska

Cheb,

'Huszt, Bogumin, Bratislava,
Zuyderzte, Sziezwig, Kiel,
Śląsk, Gdańsk, Litwa, Gdynia,
Syria, Bagdad, Iran, Irak,

Dodeka

zyskania Tureji dla interesów osi.

dzo skromny 1 ubogi, musi jednak istnieć,

skusiły mnie do tego „okoliczności.
Ucieszyło

niemiecka

Far-Oer,

ZSSR!

Albania, Korfu, Rodos,
— Zabrakło już liter

Wilki karmiła specjałami —

„Przesyłam

już nie zabierać głosu

Alaska,

i Isiandia,

Hekla,

tuje ten komunikat, uważając ten układ za pierwszą jaskółkę nadziei po

Wczóraj w Berlinie podpisano układ
o ustaleniu stałej komunikacji lotniczej

I Grenlandia
Reykjavik,

a Turcją

Prasa

Tarragona, Madryt!
Barcelona, Madryt!

Dublin, Cork, Beliast — Irlandia,

Tez...

Rzeszą

BERLIN, (Obsł. sp.). Niemieckie
biuro

Teruel,
Palma,

cze przed tym
mojemu kochanemu
namiestnikowi i towarzyszowi partyjnemu, Stalinowi,
wręczyć
złotą

Niestety, nasz wileński „Optymista“ jest Bar

Hel. Romer.

kiej

przypadkiem,

że dziś przemawiam do was: z angielskiego tronu. Mimo podłego złamania wierności przez Mussoliniego pra
niemiecka Framcja powróciła wreszcie do Rzeszy. — Udało się nam rów

współczujący i najirmudmiejszy.

wa

Zanim obecnie udziełę głosu gauleiterowi Horthy'emu, chciałbym jesz

musiał

tego

Państwa bałkańskie będą usiłowały
lawirować, szencząc „poufnie* każdej
osi to, co jej sprawia przyjemność.
Gra taka może jeszcze potrwać czas

Strzemińska.

gu słonecznych istot, odczuwających
zawsze radość życia, przenikających

Hitlera

Na co pozwolą, a na co nie pozwo-

Wiilnu. Prof. F. Ruszczyca i prof. M.
Zdziechowskiego. Pierwszy był z krę-

wszystkim,

Nie jest to żadnym

od czasu,

w cień wszystkie gigantyczne miary
przeszłości, a nawet Ameryka jak również i Australia będą musiały być
wciągnięte do tej pracy.

Fez!

Santander, Oviedo, Madryt!
Malaga, Toledo, Madryt!

czeń. Obecnie rozpocznie się rozbudowa Europy, które to dzieło postawi

а
tłumacze-

Rzeszy

że

Tunis, Dżibuti, Suez,
Libia, Sudan, Tanger,

Japonią, na wschodzie nie mamy już
żadnych dalszych terytorialnych rosz

wypadki

bezsilne.

jednak

postaci dwóch zmarłych, tak znanych

czony

Kanclerza

uroczyście,

WYBIERAJĄ?

PANOWIE

Ongiś — było Sarajewo...
Dzisiaj — czyż wyliczać trzeba?
Massaua, Addis — Abeba,

gdyśmy uzyskali wspólmą granicę z

spacerach.
Nad „wychowaniem* wifików bezpośred
mia czuwała sama oskarżona, parobek zaś

Są

L

cierpieli

oświiadczam

takie po-

„Dziennik Poznański**

czynił refleksje:

ludzi byle czym

tyczna odbywa się na Bałkanach. Wal
czy tam Potiomkin z von Pappenem.

nionego pokoju.
Przyczyni się bowiem
dodatkowo do demobilizacji gospodarstwa Rzeszy — do ograniczenia produkcji,
dochodów 1 eywilnego spożycia, przy jednoczesnym znacznym wzroście zapotrzebowania wojennego na pieniądz i towar.

więcej

Gauleiter

„Europejki i Europejczycy!

dyploma-

walka

Najzaciekłejsza

miecka może przybliżyć świat do uprag-

się, że przyjaciele

dem

polskim

WALKA O BAŁKANY I TURCJĘ.

atmos-

mobilizacja

Niesposób ostatnio o niej choć na chwilę

zapomnieć.

er-

nachdem
klaere ich feierlich, dass
Grenze
gemeinsame
das Rieich eine

Może to być manifestacyjną odpowiedzią na przyspieszenie tempa przygotowań
obronnych
w
Anglii,
Francji
1 Połsce.
Jeżeli odrzucić pierwszą
ewentualpozorom,

„Mowa

Hit-

Geruechte,

verbreitete

egshatzer

pozstrzygnięć jest bliska.

ność, to, wbrew

Reichkanclers

stes Rosenberg endgueltig zu loesen
und so die Menscheit von eimer seit
fast zwei Jahrtausenden auf ihr lastenden Schmach und Ełend zu befreien.
Amgesichts gewisser durch berufsmaessige Luegner und infame Kri-

zatargu,

Może to być przygotowaniem
dła przemówienia Hitlera.

w

aiu:

Frage durch die Einsetzung des Pap-

Może to oznaczać, że chwila wielkich

tery

des

sche Frankreich endiich zum Reiche
zurueckgekehrt. Es ist uns auch geitalienischvatikamische.
die
lungen,

po-

wypadek

jetzt

gebnen.
: Oto ulotka

tekst tej

che. Trotz des niedertraechtigen Treubruches Mussolimis ist das umdeut-

również

na

Gdań-

Europšer und Europžerinnen!
Es ist kein Zufall, dass ich heute
von englischen Throne zu Euch spre

pesymistycznie

Niemiec

Rede

ler im Jahre 1945.

PRACUJE
NA NIEKORZYŚĆ
.
NIEMIEC.

„Kurjer

ich

w 1945 roku“.

Die

więcej przemawiają do wyobraźni ludów i rządów niż słowa chociażby naj
bardziej uspakajające,

ocenia

po

ulotki:

A więc „negatywna, ale nie pozbawiona
momentów
pozytywnych...
1 usiłująca zapewne
porėžniė front
przeciwników. Cóż jednak zrobić. że
takie fakty jak Czechy i Kłajpeda

CZAS

rozrzucano

sku i okolicy. Oto dosłowny

się posformusposób
w swej

horyzontu

Bevor

Horthy das Wont erteile, moechte ich

meinem lieben Reichsstadthalter und
; Parteigenossen Stalin noch das gotde
ne Parteiabzeichen
fuer die dem
się z megalomanii dzisiejszych ,,woWeltreiche geleisteten Dienste ueberdzów*
niemieckich.
Niewątpliwie

jakich rządy

naprężenia,

Wciąż 'poiityka

Gdańsk
w kwietniu.

tują się doskonale, jak się powodzi
Niemcom w Rżeszy i podśmiewają

Obserwatorzy zagraniezni nie przewiby wynikiem piątkowej mowy by-

zwiększenie

Hitlera w... 1945 r.

stkich żartów przebija jeden rys cha
rakterystyczny: Gdańszczanie orien-

państw średnich | mniejszych udzieliły na
trzy znane zapytania rżądu Rzeszy. Wynik tej ankięty ma być tak podany, jak
by żadne lub prawie żadne z państw, wymienionych przez prezydenta Roosevelta,
mie czuło się zagrożone. W Berlinie utrzy
mują, że kanclerz wysunie propozycje,
które byłyby podstawą do dyskusji między mocarstwami świata.
х
Tutejsze koła polityczne liczą
ważnie z tym, że kanclerz Hitler
łuje rewindykacje kolonialne
w
bardziej wyraźny niż to uczynił
mowie z 30 stycznia rb.

Pół żartem, pół ser:0

nież pomyślnie rozwiązać zagadniekeine weiteren territonialen Anspru»nie włosko-watykańskie przez osadze
eche
mehr
hat.
Es
wird
jetzt
ein
Auf.
W. wwiązku z uroczystościami z
bau Europas beginnen. der alle gi- nie na tronie papieskim Rosenberga
okazji urodzin kanclerza Rzeszy Hit
iw ten sposób uwolnić ludzkość od
gamtischen Masstaebe der Verganglera w Gdańsku krążyły od kilku dni
trwających blisko od dwóch tysięcy
enheit
in
den
Schatten
stellen
wird,
najrozmaitsze dowcipyi wierszyki na
lat wstydu i nieszczęścia.
und
sowohl
Amerika,
wie
auch
Auten aktualny temat. Wiele też powieWobec pewnych pogłosek rozgła
stralien mussen endilich
zu diesem
dzonek dosadnych słyszy się odnośszanych przez zawodowych kłamców
Aufbau
positiv
herbeigezogen
werden.
nie do osoby Hitlera. — Z tych wszy
i haniebnych podżegaczy wojennych

matycznych przewidują, że mowa,
jaką
wygłosi kanclerz Hitler jutro
w odpowiedzi na orędzie prezydenta Roosevelta, będzie polemiezna co do formy i negatywna w odniesieniu do sugerowanej
konferencji pokojowej, ale nie pozbawiona także momentów pozytywnych, Kanclerz — wedle tych samych informacji

odczyta odpowiedzi,

Gdańska

„uśmiech-

nij się* — jak pisałem, w zupełności
Anatol Mikułko.
mi wystarcza.

Zabiły Optymistę —

(requiescat in pace) —
uie masony siarezyste
ani żydy na macę.

Zabiły go ludzkie serca,
ee mają dość bujania —
1 —

sama się uśmierea

łukrowa

grafomania,

ZYNDRAM

OSMORSKI

HOTEL

„ST. GEORGES"
w

WILNIE

Pierwszorzędny — Ceny przystępne
Telefony
w pokojach

—

„KURJER* (4791)

5

Polska potega zbrojna

Rodzina Pożarnicza powstała w Wilnie
256

opiera się na b. licznych rezerwach
roczników,

LUDNOŚĆ POLSKI WEDŁUG PŁCI I WIEKU W LATACH 1897 i 1996

<BR

су pozafrontowej, jest w dzisiejszej
aimosferze na „kwadrans przed woj

В,

UR”

ną' szczególnie aktualna. W najgor
szej sytuacji pod tym względem znaj
duje się,
oczywiście
wymierająca
Francja, gdzie
przyrost naturalny

З'.Ё:
s»

m

spada peniżej zera bez nadziei na po
prawę. Wojna dla Francji to nie tyl

nu

=

ko straty materialmei ludzkie, na któ

cs

m

}

i

re będzie narażona każda z walczących stron, lecz także i katastrofalny
spadek przyrostu naturalnego,
a więe przyśpieszenie smutnego
procesu wymierania narodu.
Niemcy i Włochy. dzięki specjal
nej akcji, zdołały wprawdzie zahamo
wać u siebie spadek przyrostu natu
ralnego a nawet na pewien okres cza
su podnieść go, jednak już dziś zno
wu stoją wobec niemiłego zjawiska
zmniejszania się ogólnej liczby urodzin.
Polska, jak wiemy, zajmuje jedno
z czołowych miejsc w światowej ta
beli przyrostu natumalnego. Niestety
iu nas jak prawie u wszystkich narodów cywilizowanych przyrost ten.
podlegać zdaje się
nieubłaganym prawom,
maleje z roku na rok coraz wyraźniej.
Niektórzy przyczynę tego
zjawiska
upatrują w poziomie cywilizacyjnym
społeczeństw. Mianowicie, że łącznie
ze wzrostem kuliiury maleje jednocześnie przyrost, Tym się też może
Humaczyć niski przyrost
naturalny
zachodmiego społeczeństwa polskiego
i wysoki — nprz. wsi polskiej lub wi
teńskiej oraz
wyraźne zjawisko wymierania
+
inteligencji.
Mimo io przyrost naturalny Polsji jest imipomujący. Nprz jak podaje

ou

m

LE

šį

«a

>

Romano“:

„Jeśli porównamy rozwój stosun
ków ludnościowych w pięciu przodu

jących państwach europejskich: Amglii, Francji, Włoszech, w Niemczech
i w

Polsce,

to dojdziemy

do

cieka

i

.. -°

В

x

w

Wło

chy 38 milionów; Francja 39.200.000;
Polska 26.700.000. A w 18 lat później,

w r. 1928 stosumek ludnoścfowy

tych

samych państw przedstawiał
się w
ten sposób: NieMtey 78 milicnów, —
(oczywiście nie licząc ostatnich zabo

rów, które dały Rzeszy do 10 milionów Słowian); Anglia 46.100.000, Wło
chy 44 miłiony, Francja 41.900.000.
Polska 34.600.000.
Z samego zestawienia tych liczb

uderza ogromna różnica na

procentowego wzrostu

konzyść

sił Polski

w

stosunku do wszystkich państw poró
wnawczych. Miamowicie — wzrost w
procentach stanu
lmdnościowego w
tych państwach od r. 1920 wynosi:

Niemcy
proc.,

11,4

proc,

Włochy

—

Jednym
p

—

Amglia
16

proc.,

z głównych
m Žas

7,7

Francja

miemmików
jest dzisiejsza

"Zbliża

się 8 Maja.

święcony jest
ciom,

Dzień

ten po-

nie tylko uroczystoś-

związanym

z rocznicą

sławnej

nx

sa

BU

co roku, ulice miast, miaste-

siącami kwestarzy, którzy będą zbierać grosze na „dar narodowy” — na
Polską Macież Szkolną. Do drzwi mie.
szkań prywatnych, instytucyj, skle-

pów zapukają przedstawiciele P.M.S.,

sprzedawcy nalepek.

Podobnie będzie i w Wilnie. W lo-

kalu Akademickiego

Koła

Polskiej

Macierzy Szkolnej przy ul. Bazyliańskiej 2. wre już praca. Gromada

stu-

dentów USB przygotowuje z zapałem
kolportaż

nalepek

i chorągiewek.

24 b. m. zaś Ak. Koło P.M.S; wespół z Bratnią Pomocą zorganizowało
zebranie

przedstawicieli

organizacyj

akademickich pozyskując
do współpracy przed 3 Maja: Bratnią Pomoc
PMA, Ak. Koło Łodzian, Konwent Połonii, Kon. Batorii, K! Conradię, Koło
Historyków. Teologów, Inventus Christiana, K. Przyrodników, Klub Włó-

6е

8 są

um

w

p

u

e

sa

m

Ti

2

ке

» ea
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i
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5) opiekę nad dziećmi — młodzieżą Rodziny Pożarniczej.
Pożądanym jest, ażeby wszyscy obywatele m. Wilna, którym leży na sercu dobro
onganizacji Straży Pożarnej, głównie dla celów obrony przeciwlotniczo-pożarowej zapi-

będzie:

W czasie kontroli linii telefonicznej Rud
miki — Olkieniki pomiędzy wsią Pierciupie

sywali

RP,

ul.

J

za

m

22

m

na

Я 0999999999999

ve m DS

Rudniki) kradzież i obcięcie

X 000000090403444
1897

Linis

Mężczyźni

"Linią

ludność

falistą

в

podkreślono -ludność

wysokość roczników unodzin. Wpraw
dzie w Polsce isinieją głosy alarmu
jące, że w ostatnich miesiącach licz
ba urodzin zaczyna gwałtownie spa
dać, że mniejszości namodowe w boi
sce siliniej się mnożą, że w Wiełkopolsce są już czarne piamy, gdzie wię
cej trumien, niż kołysek.. Aie w tysu
dużo przesady. Faktem jest bowiewa,

że w ostatnich czasach odsetek ludno
t. j. dzieci

i młodzieży

stosunku do ogółu ludności
dia Niemiec 30,7 proc., dla
82,4

proc.

dla

dla
I znowu

Francji

Polski

43,1

30,4

w

wynosi
Anglii
proc.,

a

proc.

z tych liczb występuje

wnio

jemy obok zdradza u podstawy wv
raźne znamiona
spadku
przyrostu
naturalnego. Zwężenie w rocznikach
15—19 to skutek wojny. Spadck ten
odbije się jeszcze bawdw:j w przyro

ście naturalnym tych roczników. -—
Skutki wojny są więc długotrwałe w
demograficznych,

nic dziwnego,
żego upływu

że Francja

to też

boi się du

krwi.

Iiu Polska
ma dziś mężczyzn zdolnych do służby

wojskowej?
Piramida mówi

nam

:

dobitnie,

że naj

liczniejsze nasze roczniki to właśnie
świeżo wyćwiczone kadry w wieku
łat 25—29.
Spis ludnośćj z roku 1931 dał па

PSI

stępującą

ków

RARASIS STAI

160

ilość

Figurki
tys.osob.

zdolności

do

pracyę

mężczyzn

ćwiczonych już w

mii

polskiej:
1902—1906
1907—19i1

—
—

z

roczni-

szeregach ar

1912—1916 — 1,473,705
wynosi

to

5,8069,129 osób.
odliczeniu z tej liczby

Po

| o najpięknieszej rzeczy”, „Gaik* i w. in.).

zmarłych

w międzyczasie oraz niezdolnych do
służby wojskowej (niezbyt duży odse
tek) otrzymamy liczbę zdolnych do
walki z bronią w ręku.
Ilu w. tym jest mężczyzn przeszku
na

to

można

dać

17,895
36.985,
20.000,

oficerów,
podoficerów
rekrutów
niewyszkolonych
żołnierzy poborowych — w

służbie

czynnej

stów

na ćwiczenach —

wojennych

18,050.

one

64,271

osób,

fundamentów. Są przy tym pełni wiary, że społeczeństwo
nie zawiedzie

i że, gdy do serce wilnian zakołatają,
może nieraz cicho i nieśmiało, kwestarze-akademicy z nalepkami
i chorągiewkami — nikt nie odmówi kupna.
Chwila dziś gorąca. Potrzebne nam
są przede wszystkim samoloty i armaty jako gwarancja naszej niepodleg-

łości i potęgi! Nie zapomnijmy jednak
również o znacznie drobniejszych, bo
groszowych zaledwie, ofiarach. które
są przeznaczone na spełnienie drugiego warunku rozwoju
i mocarstwowości Polski — na oświatę,

dobrych „parę* milionów młodych
żołnerzy.
Dodać do tego należy kilka milionów
kobiet, powołanych do pomocniczej
służby wojskowej i otrzymamy impo
nujący obraz potęgi zbrojnej Polski.
Możemy wystawić na wypadek woj

ny więcej dobrze wyszkolonych milio

nów

siedzi

młodych roczników niż nasi
zachodni.

(z).

Dochód ze sprzedaży nalepek przeznacza się w połowie

na

dowy; prowadzony

Uniwersytet

przez

Ak.

Lu-

Koło

PMS. na terenie całej Wileńszczyzny.
Nalepki są w cenie: 5 zł, 1 zł, 50 gr,
20 gr i 10 gr.
i
: 20 grą
i 10 gr.

kwietnia

publiczne
wane

PKO

r.

łosowanie

książeczek

oszczędnościowe

1000

—

otrzymają

55279

56652,

64546,

65490, 65901,

60645,

73758

78990,

80182,

61311,

66368,

PE

się

41

z

na

premio-

serii

rzędu
II.

właściciele

62215,

na-

63193,

68588,

72235,

85112,

85676,

86556,

90153, 90705, 91263, 92014,

92832,

94192,

94342, 94372 96883, 98637,
98675,
100608,
102204,
103860,
104523,
105577,
106811,
107119,
107500,
108688,
108801,
109685,
109806,
109908,
112764,
113292,
113507,
113923,
114836,
118462,
118580,
118838,
118893.
Książeczka premiowana serii II wylosowana dawniej, a nie zreałizowana: na 69101.

gr. EE
wpłaca jącego:

gr. EE
Odbiorca:

1.

ul. Biskupa Bandurskiego 4
Poczta:

złożone

Polskie

Radio

z Ameryki.

Jorku — wypadł

diem,

wielki

koncert

symfoniczny

muzyki

polskiej w Nowym Jorku. W koncercie tym
poza nowojorską orkiestrą filharmoniczną,
wezmą udział artyści polscy o sławie światowej:
kapelmistrz Artur Rodziński, Jan
Kiepura i pianista Stanisław Szpinalski.
Koncert ten transmitowany będzie przez
rozgłośnie Polskiego Radia dla swych słuchaczy

dn.

3

maja

DOWÓD
PRZEKAZU

Na

o

godz.

0.15.

NADESŁANIA
ROZRACHUNKOWEGO

zł.

Odbiorca

Kurjer Wileński

Nr. rozrachunku;

wilno

Nr. rozrachunku:

I

„KURJER
Wiino,

WILEŃSKI*

Biskupa

Bandurskiego

s

Nr. rozrachunku: 1,

1.

Nr.

па

zaszczytnie i wspaniale. Dyrekcja wystawy
uznała Pawilon Polski za jeden z najbardziej udanych.
W dniu 38 maja nastąpi otwarcie Pawilonu Polskiego; miliony zwiedzających poznawać się będą z dorobkiem kulturalnym
i gospodarczym naszego kraju, a 10 historycznych sztandarów polskich,
powiewających nad Pawilonem, mówić będzie o naszej
dziejowej przeszłości.
W dniu otwarcia Polskiego Pawilonu Columbia Broadcasting System organizuje, po
uprzednim porozumieniu się z Polskim Ra-

2

ROZRACHUNKOWY

Na zł.
i adres

doraźnej

Udział Polski w wspaniałym przeglądzie
dorobku cywilizacyjnego niemal wszystkich
państw i narodów świata, jakim jest Wy:

stępujących książeczek: nr nr 52391, 54605,

PRZEKAZ

Imię, nazwisko

pomocy

Wielki koncert muzyki polskiej 3 maja /

odbyło

Warszawie

wkłady
zł

1939

w

utrzymanie

szkół Polskiej Macierzy Szk., w poło-

wie zaś na Ruchomy

są

26

centrali

Po

normalne przeszkolenie w armii pol-

częgów, K. Stud. Ziech Zach» K. Роlonistów.
Zgłoszenia współpracy napływają bezustannie,
Ё
Akademicy
doceniają bowiem w

w

przez

ARTUR RODZIŃSKI, JAN KIEPURA,
STANISLAW SZPINALSKI

Premie PAD
Dnia

lat 20 przeszło

akcji

stawa Światowa w Nowym

tym

że liczby te po
Od tego czasu
które wpłynęły

robót finansowych
na rok 1939-40.

Wiadomości radiowi

Znak ochronny „GÓRAL*

31.675.

Należy tu dodać,
chodzą z roku 1931.
zaszło wiele zmian,
na ich wzrost.
W ciągu niespełna

się

tworzeniu

Mary

KOP — 26.611, Straż Pogr. — 5,985,
policja —

2) Program
Fumdusz Pracy

przy
dan oty*
A
e ma*
łości i złej przemiani cial
terii. Nie wymagają spe ełko
pud
nej diety. Próbne
ie 0.15
a 5 sztuk w cen

3,103,

w

1) Ogólne sprawozdanie opisowe z dzia
łalności Wojewódzkiego
Biura
Funduszu
Pracy w Wilnie za okres 1. 4. 1938 r. do 51.
LI, 1939 r.

transmituje

w lotnictwie -— 7,929.
Do tego dochodzi dział drugi „For
, macje, zorganizowane
wojskowo“.

Wynoszą

Pracy

Porządek obrad obejmowai:

lów.

rezerwi

mieliśmy —

Rady

ka Rada Funduszu Pracy przyjęła
sprawozdania do wiadomości.

lają
„GORAL*. Dzia
rotnie

zapobiegają

:

się o następujących danych.
"
Stan liezebny polskich sit zbrojnych
wynosił wtedy 265,980 osób, w tym

| narzy

ALDOZA znak och-

ses

dowiadujemy

193,050

6, tel. 6-32.

Po przeprowadzonej dyskusji Wojewódz

się przeczyszczające

sana,ie, niejednok

skiej

na „dar narodowy”...

LKI

XV za III kwartał 1931 r.

—

m.

sezon letni.
Sprawozdania za ubiegły okres jak rów
nież program prac na przyszłość omówił
dyr. Woj. Biura Fumduszu Pracy p. Stefan
Myszkiewicz.

=—
„ЕЕЕ

w

j Narodów w odpowiedzi na kwestonariusz o stanie zbrojeń.
Memoriał
ten był wydrukowany w
„Przeglądzie Politycznym* w zesz. 1—3, tomu
tego

11

Pesiedzenie

mowej.
5).Program

przybliżeniu na podstawie memoria
łu rządu polskiego, złożonego Lidze

Z dokumentu

Kalwaryjska

3) Sprawozdanie z rynku pracy i przed
stawienie planu zatrudnienia w nadchodzą
cym sezonie,
3
4) Sprawozdanie z wyników pracy zi-

diładajcie
oliary na РОЙ

lonych w armii połskiej?
Odpowiedź

Stra-

2 odciągaczy |

tystów ukształtuje.. Narazie zanotujemy nazwiską Chmurkówny, Widłarza i — przede wszystkim — Mackiewiczówny.
„Plomyczek“ przynosi doskonałe, jędrne wiersze i opowiadania („Pod okienkiem
Basi“, „O panu Janie", „O wiernym słudze

1,416,906
1,513,733

1917—1921 — 1,404,785
Razem

popierających

Funduszu

1597

w roku 1897.
oznacza

w wieku

miejsce Polski jest

dzie roczników Polski w roku 1897
i 1936. Piramida ta, którą reproduku

zjawiskach

lrėnošci

1936r.Jedna f1gurka

członków

Pisahśmy niedawno o „Płomyczku*, cał. |
kowicie wypełnionym utworami i rysunkami młodych czytelniczek i czytelników.
24 bm, o godz. 12 w dużej sali konfe
rencyjnej Wileńskiego Unzędu Wojewódzkie
Pomysł chwaliliśmy.
Teraz mamy do
go pod przewodnictwem
p. wicewojewody
zanotowania podobny eksperyment w „PłoJózefa Rakowskiego odbyło się posiedzenie
myku',
niemniej — trzeba te odrazu poWojewódzkiej Rady Funduszu Pracy, w któwiedzieć — udany,
rym wzięli udział przedstawiciele samorzą
Warto przede wszystkim zwrócić uwagę
du gospodarczego, terytorialnego, urzędów
na naprawdę sympatycznie prezentujące się
niezespolonych, organizacji pracowniczych
rysunki, Kto wie, może z tych właśnie mło1 pracodawców.
dych malarzy przyszłość „prawdziwych* ar-

T

kobiety,

prosta ozngcza liozehnošė

oznaczają

Ści młodej,

ma

000000000900003 1040 m «+

04 mo

na

|

Czytelnicy... „reaaktorami*
ma m

się

ży Pożarnej, jak również zaciągali się w
szeregi Rodziny Pożarniczej.
Zapisy przyjmuje Zarząd Ochotniczej
Straży Pożarnej
m. Wilna, ul. Mickiewicza 37 — Powszechny
Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych, tel. 19-05.
Informacji w tych sprawach udziela. Biuro
Wileńskiego Okręgu Wojew. Zw, Str. Poż.

drucianych przy słupach 233 i 236.
Zachodzi przypuszczenie ,że odciągacze
1 Stare Macele (gm. olkienieka, pow. wil - 3 skradłi wožnice, zatrudnieni w lesie państ
trock) zauważył Józef Bernat (zam. we wsi |, wowym.

EW

E

działalności straży pożar=
na odcinku żeńskiej służ.

Znów kradz.eż na linii tel. koło Olk enik

|

Jak

czek i wsi całej Polski zaroją się ty-

w

sł

Konstytucji. Ma on jeszcze inne znaczenie: stanowi ważki moment w dzie pełni znaczenie pracy kulturalno-ośle szerzenia oświaty a przez nią pol- || wiatowej wśród najszerszych mas jak
skości, szczególnie na północno-wscho również potrzebę zbierania na ten cel

połaciach Rzeczypospolitej.

ая

m

„Gdy zapukają do waszych serc
Axademicy-kwestarze

NA

d

Przed paru. dniami zamieściliśmy
za „Polityką'* ciekawy artykuł p. Za
leskiego na tematy
demograficzne.
P. Zaleski pisał o ciekawej pirami-

Niemcy —

w

Ча

się w sposób następujący:

42.800.000;

A

r

sek, że jutrzejsze
jasno skreślone*,

Anglia

na

н

wych wniosków. Oto liczba ludności
tych państw w r. 1920 przedstawiała
70 miliomów,

w

i

.4) popieranie
nych, szczególnie
by pożarniczej;

jak

wpłaty.

Nr. wpłaty.
okręgu

„Osservabore

onganizujący

Pożarnych

(odpis przyjmulącego)

Stempel

za

Straży

1) wytworzenie łączności ideowej pomiędzy członkami straży pożarnych, a działaoczami pożarniczymi oraz członkami rodzin
pożarniczych;
2) uświadamianie
obywatelskie
swych
członków i czynny udział
we wszystkich
przejawach życia państwowego;
3) propagandę obrony przeciwpożarowej
państwa i szerzenie prewencji przeciwpożarowej wśród najszerszych warstw społeczeństwa, a zwłaszcza wśród kobiet i młodzieży;

+

p

wpłaty

ABC

komitet

Zadaniem Rodziny Pożarniczej

zdolnych do noszenia broni i do pra

Dzien wpłaty

liczebności

powstał

członków

również ich rodzin, sympatyków i obywateli współdziałających ze strażami w Rodzinę Pożarniczą.

Dzień

Sprawa

bm,

wszystkich

—
(podpis przyjmującego)

4,

„KURJER“

6

(4791)

Wszyscy składają na FON
— Kupcy chrześcijańscy pow. baranowickięgo, którzy złożyli ofiary na FON oraz
subskrybowali pożyczkę na POP do 25.IV,
1939 r.:

Amtoniewicz

Henryk

—

5 zł

na

Kalitowa
zł na POP.

300 zł na POP.
Jan

—

8 zł na

FON.

Bortnowski Franciszek — 20 zł na POP.
Berezowik Piotr — 100 zł na POP.
Buśko Antoni — 5 zł na FON,
20 zł
POP.

na

Bursewicz

20 zi na

Konstanty

—

8

zł

na

—

5 zł na

FON,

20

Bukowski

Józef

—

300

zł na

FON,

sł na POP.
Bieńkowski Kazimierz — 5 zł na
Bryezkowski Edward — 10 zł na
Bezdelowa

Maria —

Ghwalko Konstanty
100 zł na POP.

920

FON.
FON.

5 zł na FON.

—

Chłopicki

100

zł na

na

Szebler

Kusznier-Hryniewicz

„

10

Józef — 8 zł na FON.

POP.
Ghlebiński

:
Leon — 6 zł na FON.

Czernuszewicz
40 sł na POP.

Anna

—

zł na

10 zł

—

Leonarda

Dareńska

5

na

Teodor

—

5 zł

na

FON,
FON,
FON,

20 zł na POP.
Dziadowioz Józef —

5 zł na FON,

20 zł

ua POP.
Denisiuk Piotr — 2 zł na FON.

Dziatko 1 Haczyńska — 1000 zł, obligację
mna 1000 zł, przekazując na FON.
Daszkiewicz — 20 zł na POP,
Maria — 2 zł ua FON.
Denisiuk

Drukarnia Chrześcijan. — 200 zł na POP

na

na POP.
Gryglas

20 zł

— 5 zł na FON,
Jan

Aleksander —

10 zł

na

10

zł

na

na POP.
ё
Gierastmowicz Sergiusz — 20 zł na FON,
200 zł na POP.

Maria —

Łuczakowa
zł na POP.

Karpowicz

Wincenty

—
—

Krempliewska

Stanisława

—

na

FON, 20 zł na POP.
Kowalski Józef
— 800 zł na FON, 100 zł
POP.
Krynicka Lidia

—

8 zł na FON,

20 zł na FON,

Gałanter,

—

500

% zł

na POP.

zł na

50

zł

na

—

Marek —

FON,

80

zł

na

FON,

50 zł na FON,

zł na

Normy subskrygcyjne dia handlu i przemysłu
Izba

Jan

—

200

zł

na

30 zł na

400

sumę

FON,

10 zł na FON,

zł,

obrączka

złota,

handłowa
w

oraz

i mi

w

na

sumę

600

ш

miejsco

zł;

wszystkich
II kat. — handlowa we
miejscowościach na sumę 200 zł.;
IV kat. — handlowa w miarę możności
na sumę 80 zł.
Pośrednicy handtowi
(nie utrzymujący
biur 1 wykupujący świadectwa przemysło

papie-

| rośnica srebrna, biżuteria na FON; 14.680 zł |

| we w-g cz. II lit. D taryfy)

w Wilnie,

Konstanty — 5 zł ma FON.
Nowak Stefan — 5 zł na FON.
Fortocki Tomasz — 50 zł na FON.

Bia

Anna — 10 zł na FON, 20 zł
Olechnowa

na POP.
Olszamowski
i2 zł na FON.

Michał

—

papier.

srebrna

Ostroga Nadzieja — 2 zł. na FON.
Ostroga Aleksander — 20 zł na POP.

Antoni —

10 st na

FON,

60 zł na POP.
Poszepczyński Paweł — 50 zł na
200 zł na POP,
Podiecki Florian — biżuteria na
100 zł na POP.
Paszkiewicz Sergiusz — 8 zł na
20 zł na POP.
100 zł na

na

na FON,

o maka-

Przed paru dniami donosilišmy
brycznej kradzieży.
w
Dziś jesteśmy

czas jednak wkradła się do naszej notatki
nieścisła wiadomość, że zwłoki dziecka Rad
Hnównej

„21

bm.

wody

Wilii

wyrzuciły

w

rejonie Zwierzyńca*.

Į

szczegółów w tej sprawie, kióza pizedsluwia

|
I

Oto trzej osobnicy podkopali

się do jed

Perechod Feliks — 20 zł na FON, 20 zł

nej z mogił na cmentarzu

POP.

boszczykowi dwa złote zęby i koronę, nastę.

R>ssa,

`

pnie
, fian

nowych

posiadaniu

się następująco:

5 st na FON.

dziecka Małgorzaty Radlinównej, która uto
piła je przed paru dniami, © czym pissliś
my w numerze poniedziałkowym — wów:

sprzedali | — upili się

FON,
FON,

\i

Wyjeli nieboszczykowi złote zęby

FON,

POP.

Pławski Antoni —

Makabryczny „połów” rybaka
Wczoraj podaliśmy wiadomość © wydo
byciu z Wilii zwłok noworodka z przywią
zanym do szyi 5-klg. kamieniem. Zauważył je Ludwik Jakubowski (Jasna 17), łowiąc ryby na prawym brzegu rzeki w odl.
około 80 m. od wyłotu ul, Sosnowej.
Jak się okazuje, są to właśnie zwłoki

wyjęi! nie

|

sprzedali „łup* jubilerowi Gieti Szu(Końska 22).
Za otrzymane pieniądze — a bylo ichi zaledwie 7 zł — kupili... wódki.
Wkrótce zostali aresztowani i do winy
ię przyznali.
Jakżeż odstraszający przykład do czego
(Eb.)
popycha wódka.

Piotrowski
Antonń — 8 & na FON, 0
POP.

Zamiast do Brasławia do... Warszawy

Pietuchow Grzegorz — B sł na FON, 20
zł na POP.
Piwowarczyk Zofia — 10
20 zł na POP.
Parfienowicz Józef — 5 st
Rakowska Antonina — 2 zł
Rudoman Bazyli — 8 zł na

sł na

FON,

na FON.
na FON
FON, 20 sł

POP.

kot kół zdrzemnął się. Obudził go konduktor w Porzeczu, sporządził protukół za jsxdę na gapę.
Sąd Grodzki skazał Munitza na 2 tygodnie

pociągu

Sąd odwoławczy, który wczoraj rozposnał sprawę wziął pod uwagę rozsirzepanie
malarza i zwolnił go od kary i winy.
(C.)

wązawuz
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i ludzie

w płomieniach
@

W zabudowaniach Antoniego Nareckiego
w Antonowszczyźnie, gm. wołmiańskiej, wybuchł

pożar,

który

strawił

całkowicie

i oborę oraz sprzęty gospodarskie.

W

dom

czasie

pożaru została dotkliwie poparz ma żona poszkodowanego i jego 2 dzieci: 3 !etnie i 2miesięczne. Starsze dziecko zmarła następnego

dnia

pożaru

w

szpitalu

w

i niepuszczeniu

Iwieńcu.

do

W

innych

w

gaszeniu

rozszereza'a

ognia brali udział żołnierze KOP u.

Hotel EUROPEJSKI
w WILNIE
Pierwszorzędny
— Ceny przystępne
Telefony w pokojach. Winda osobowa
RES

subskrybują

na

sumę

na

sumę

miejscowościach

Subskrypcja Pożyczki według
powyższych norm nie powinna w żadnym wypadku stanowić mniej, niż 10 proc. rocznego
dochodu netto, osiągniętego w r. 1938 przez
przedsiębiorstwa handłowe o kapitale mniej
szym od 100.000 zł. oraz nie mniej niż 16
proc. dochodu netto, przedsiębiorstw handlowych o kapitale ponad 100.000 zł (przy
subskrypcji Pożyczki Narodowej ,normy 0bowiązujące kupiectwo nie mogły stanowić
mniej niż 5 proc. dochodu wymierzonego na

rok 1932),
Przesiębiorstwa przemysłowe I, II i III
kategorii świadectw
przemysłowych subskrybują POP w zależności od wysokości ob
rotu od 0,85 proc. do 5 proc. plus w zależności

od

15 proc.

wysokości

się

dochodu

osiągniętego

od

10

proc.

do

|1V,

V,

dochodu.

Przedsiębiorstwa

przemysłowe

VI, VII i VIII kategorii

świadectw przemy-

słowych — subskrybują Pożyczki
Obrony
Przeciwlotniczej w wysokości
pół
proc.
od obrotu.
VIII kategoria przedsiębiorstw przemys
łowych, opłacająca podatek przemysłowy. w
formie świadectw i zwolmienia od podatku
przemysłowego od obrotu — subskrybuje je
den bon 20 złotowy.
Dla

umożliwienia

wileńskiego,

kontroli, firmy

należące

do

zrzeszeń

z woj.
Kupców

i Przemysłowców zawiadamiają Izbę Prze
mysłowo-Handlową o dokonanej subskryp
cji za. pośrednictwem tych zrzeszeń do któ
rych należą; kupcy i przemysłowcy niezrze
szeni zawiadamiają Izbę bezpośrednio. W
zawiadomieniach, przesyłanych
do
Izby
Przemysłowo-Handłowej w: Wilnie (Mick'e
wicza 32) należy podawać imię, nazwisko |
adres subskrybenta, kategorię wykupionego
świadectwa przemysłowego i imstytucję, w
której dana firma dokonała subskrypcji oraz sumę, na jaką firma subskrybowała. —
Wykazy subskrybentów kupców i przemysłowców z terenu województwa wileńskiego,
gromadzi dla kontroli Biuro Izby Przemysłowo-Handlowej

w

Wilnie

(Mickiewicza

32),

DEETTT
ETO

sa

kowy

* łaściciele

I 42 drzewek?

10 października ub. r., patrol policyjny
VI komisariatu w Wilnie natknął się.na Trak
cie Batorego, już blisko N. Wilejki, na jakiegoś mężczyznę, który jechał na... krowie
Gdy funkcjonariusze
niego

na

skoczyl

lasu

odł.

100 mtr,

ze swego

obok

drogi.

„kawalerzysta“

Pośćig

Pomimo

poszukiwań,
dziś

do

P. P. zbliżyli się do
—

„rumaka“

nież

į dal

nie
nie

właściciela

prawdopodobniej

wo

A

Tesjdm
(AMOYUNYDEJZOJ

aresztu.

я

"NĄUJD

Šš|Ėcš
2
a

———————

tur-

i Grodnie

zł;

Gdz'e

Aspirant Żydowskiego Instytutu Naukowe
go w Wilnie, malarz Munitz, należy do ludzi
rozstrzepanych. Udając się na urlop w rodzinne strony, i mając w ręku nabyty w ka
se kolejowej bilet do Brasławia, wsiadł do
warszawskiego.

tymstoku
400

zł. 200,

Wilnie,
- Białym

miejscowościach

klasy subskrybuje 1.000 zł:;
II kat, — handlowa w innych

40

POP.

Wiinie

zł.;

—

Grodnie

stoku,

Zieńkiewicz Jan — 200 zł na POP.

na

10.000

wościach

6.294

w

zasady

Minimalne normy subskrypcji dla posz
czególnych kategoryj przedsiębiorstw handiowych, pracujących normalnie:
I kat. — handlowa subskrybuje POP na
II kat.

—

ostateczne

przez p. Mimistra Skarbu.

POP.

Razem

następujące

nimaine normy subskrypeji dla przemysłu
t bandlu Pożyczki Obrony Przeciwlotniczej,
ustalone przez Związek Izb PrzemysłowoHandlowych, a przyjęte
do
wiadomości

300

FON,

Przemysłowo-Handlowa

ogłasza

Zejtcowa Olimpia — 100 zł na FON.
Zankiewicz Zofia — 10 zł na FON, 40 zł
na POP.

Niekrasz Wiktor — 8 zł na FON, 100 zł

o30m

6

Zdjęcie przedstawia pomysłowy dar NA F. O N. złożony na ręce Pana Marszałka Śmigłego Rydza przez bezimiennego ofiarodawcę, mianowicie walizkę - teczkę, pas myśliwski
i 80 naboi, w których znaleziono po 10 sztuk złotych 5-rubiówek w kaźdym naboju, razem 1.500 rubli w złocie. Pan Marszałek polecił podziękować ofiarodawcy.

Karolina — 20 zł na FON.

Zajcew Eugeniusz —

na POP.
Nowik

+00 AGXNIDEU

®

100

POP.

tamojAjw; £juzdo jvgoqoska a

"yUnYDBJZOJ AJST] *IN

820

Malewicz
Antoni — 20 sł na POP.

na

(0303%[szpmssds sjdpod)

FON,

10 zł na FON.

Zarudny Włodzimierz
60 zł na POP.

10 zł na
Maniewiczowa Leonarda
FON, 20 zł na POP.
Mecheda Aleksander
— 5 ał na FON, 20

Mińczyk Olga — 4 zł na FON, 20 zł na
POP.

—

Władysław

Zambrzycki

100

POP.

na

| zł na POP.

zł na POP.

zł na

zł

zł na POP.

Monkielewicz Kłemens
— 500 zł na FON.
600

zł

Woronkowicz Kazimierz —,5 zł na FON.
Wesołek Apolinary — 100 zł na FON.
Zinowicz Mikołaj — 100 zł na FON, 60

zł na

Roman — 20 zł na FON,

192

Bazyl —

Wróblewska

500 zł na POP.

Malinowski
zł na POP.

—

Kazimierz

Walkowski

100

— 20 zł na PON, 100 zł

POP.
Dom Poznański

FON,

FON,

0zł na

100 zł

POP.

Mróz Teofil

zł na

100 zł na POP.

FON,

100 zł na POP.
Łuniewski Jan — 50 zł na FON, 160 zł

FON,

20 zł na POP.
Komdratnik Aleksander — 20 zł na FON,
40 sł na POP.
Koniewega Olga — 2 sł na FON.
Kamiński Franciszek — 8 zł na

na

Prankiewicz Maria — 100 zł

5 zł na FON.
20 zł na

zł

10 zł na FON,

Maria —

Pitruszewski

POP.
Jarosz Roman — 20 zł na FON.
Iwanowa Maria — 6 ał na FON.

Wiktoria

—

50

200

Sp. Rolniczo-Handlowa — 500 zł na FON,
zł na POP.
Szarecki Piotr — 5 zł na FON.
Szulejko Pelagia — 2 zł na FON.
Szulewiczowa Julia — 100 zł na FON.
Szemiot Jan — 5 zł na FON, 40 zł na

Stachno

Łapiński Franciszek — 50 sł na FON,

Gotalski Kazimierz — 7 zł na FON.

Dembowska

Antoni

ma POP...

—

FON,

100 zł na POP.
Tesławski Sergiusz — 100 zł na POP.
Twardowski Kazimierz — 20 zł na FON
100 zł na POP.
Tarasewicz Wincenty — 20 zł na FON,
100 zł na POP.
Ułaszczyk Leon — 5 zł na FON i 20 zł
na POP.
Umiński Władysław — 50 zł na FON,
100 zł na POP.
Wołoszyn Antoni — 100 zł na FON,
400 zł na POP.

Stanisław — 10 zł na FON,

Łajewski Stanisław
100 zł na POP.

20 zł na FON, 80

pa POP.
Jerzykiewicz Jan — 10 zł na FON, 40 zł

złota na

POP.

Łaszuk

Brun

Szydłowski
Heronim — obrączka

zł na

POP.

FON,

100 zł na POP.

40 zł na

POP.

Guszcza Piotr — 5 zł na FON,
% zł
na POP.
+
Jagsch Stefan — 100 zł na FON, 500 zł

—

Kamińska Zofia — 2 zł na FON.
F. Ekonomia
— 200 zł na FON, 800 zł
na POP.
Leszkiewicz Jan — 50 zł na FON, 40 zł
na POP.

FON,

40 zł na POP.
Gotalski Walenty — 50 zł na FON, 60 zł

Grocholska

Mikołaj

POP.

Krysiński

FON,

— 5 st na FON,

Gurcewicz Wsiewołod
20 zi na POP,
Gotalski

zł na

na

2 zł na POP,
Doroszewicz

Kuściński
40

50

POP.

FON,

zł

—

—

100 zł na POP.
Suchaczewski — 2 zł. na FON.
Sawoń Józef — 5 zł na FON, 20 zł na

FON.

6 zł na
Plat,

i

Szybilski

20 zł

5 zł na FON.

—

Trofim

Michał

100

zł na POP.
Skotarkowa Wiera — 20 zł na FON,
zł na POP.
Sieliwon Jan — 10 zł na FON.

2000

Antoni —

Stefan — 3 zł na FON.
Michał — 50 zł na FON,

POP.

20 zł

POP.

Lewandowski

Antoni — 10 zł na FON, 40 zi
Czyżewski

na

Szybko

60 zł na POP.

Ludwik — 10 zł na FON.
Grzegorz — 100 zł na

Krupa

|

100 zł na FON,

Czyryczenko Piotr — 20 zł na FON, 40
zł na POP.
Czechowa Anna — 20 ał na FON, 100 zł
pa POP.
Czylijewicz Aleksander — 2 zł na FON.

4a

FON,

FON.

Borkowski Piotr — 60 zł na FON, 60 zł
POP.
Burakowa Zofia — 20 zł na POP.
Bowdziej Aleksander — 150 zł na FON,
800 zł na POP.

na

na

Kuczerenko

Kotwicki

na

gł

zł

Kabel Anaztarzaj — 5 zł na FON,
na POP.
Kisłacz Justyna — 5 sł na FON.

Kiczkajło

Włodzimierz

2

POP.

FON,

zt na OP.

na

Klara —

—

Rewienko
Szabuńko
zł na POP.

100

Koniewaga. Maria — 2 zł na FON.
Karaś i Rożnowski — 50 zł na FON,
200 zł na POP.

POP,

Biron

50 zł na FON,

Kubiak Adam — 20 zł na FON.
Kłoskowski Adam — 3 zł na FON,

Abramczyk Jan — 10 zł na FON.
Antczak Marian — 3 zł na FON, 20 zł
POP.
Barancewicz Michał — 25 zł na FON,
Bortnowski

—

Wiktoria

Kowalska

20 zł na POP.

na

Eugenia

Krepikowa

FON,

lolmiczą

pożyczkę

i subskrybuj

Hojny dar na F. O. N.

dał

ze-

do

rezultatu.

znaleziono

krowy,

została

susa

która

równaj-

skradziona.

11 października ub. r. skradziono w ma
Jątku Puszkarnia 44 drzewka owocowe. W
czasie poszukiwań znaleziono w pobliskim

lesie

42

drzewka

lecz —

owych 42 drzewek nie udało
dnia

imne.

Właściciela

się odszukać de

dzisiejszego.

Krowę

i 42 drzewka

owocowe

można

ode

biač w Wydzale Śledczym w Wilnie przy ul.

Swiętojańskiej,

W Wydziale znajduje się na przechowamiu cała masa rzeczy skradzionych czy zgubionych a nie odebranych przez nikogo —
nieraz przez całe lata. Jest to bowiem miejsce, gdzie należy rejestrować wszelkie znalezione przedmioty i zgłaszać się po swą
własność zgubioną lub przez kogoś skradzioną.

„KURIER (4791)

NIKA

„Nie ma na razie podatku
inwestycyjnego
Wobec wprowadzenia w roku bieżącym

w Wilnie

podatku

drogowego

Ministerstwo uchytiło pobór zeszłoro
cznego

podatku

inwesty.:yjacgo,

KWIECIEŃ

mo-

stojąc na

wzięło ponowną uc.wałę, w której.
zaznaczono, że cały podatek inwestybudowę
„na
ię
cyjny przeznacza
pobierany

więc

Narazie

drogowy

jest tylko podatek

№ е wolno rozklejać zfiszów
w nieodpowiednim
Jak

się

miejscu

dowiadujemy,

na

wielki wysiłek

zbiorowy,

który

doprowadził do odnowienia
i uporządkowania większości zabudowań

Wilna.

Marnowanie

DYŻURY

leńska

23);

Turgiela

(Niemiecka

a0ifiy
mocy

Dekretu

Rzeczypospo-

Prezydenta

litej z dnia 18 listopada 1938 r. (Dz. URP
* Nr 89, poz. 607); oprocentowania 8% i 7%
distów zastawnych Państwowego Banku Rol-

15);

WiPaka
10) i

wymienionych

8/o serii I i II
7% serii nieoznaczonej numerem
oraz zaświadczeń na 7% listy zastawne
serii II winni złożyć te listy z odnośnymi
talonami i arkuszami kuponowymi, jak rów
mież wyżej wymienione
zaświadczenia,
w

Centrali Banku

w Warszawie

(ulica Nowo-

gródzka 50) iub w którymkolwiek z jego
oddziałów prowincjonalnych najpóźniej do
dmia 1 maja 1939 r.
w celu umożliwienia

Bankowi

zakończenia czynności przestempło

wania przed dniem 1 lipca
terminu płatności kuponów.

1939

r.

i STOWARZYSZEŃ

do

przestemplowania

nia wypełnionych
cząwszy
wane

od dmia

będą

przez

wszystkie jego

przy

odpowied-

fonmularzach,
14 kwietnia
Centralę

które,

1939

Banku

po-

r., wydaoraz

przeż

"Nie przestemplowanie wyżej

wymiónio-

terminie z wi-

Po

za kupony,

gdyż

przed dokonaniem wypłaty tej należności

zwyczajnych

datków nadzwyczajnych, z czego na główna
działy jak np. na drogi preliminowano kwo-

nio

te

przestemplowane.

127.965

zł,

na

rolnictwo

S

'

121.359

zł

go uregulowania

tego placu w roku

bieżącym do skutku nie dojdzie Naj-

większą przeszkodę stanowi brak 0dpowiednich funduszów.

bowiem

przez

władze

Przyznana

centralne

P?

zniwelowania

i ułożenia

kiej nawierzehni jezdni na uł
daleny. Reszta
tałaby w roku

Miejskiego

opracował

budowy

roku

w

Zarządu

ostatnie

bieżącym

plan

gładkich

nawierzchni jezdni na terenie miasta.
Plan ten był przedmioteni obrad 0S-

łatniego posiedzenia

Prezydium

Ma-

gistratu. Plan obejmuje następujące
ulice: Kolejową, Wileń:ką, l.egion0wą,

W.

Pohulankę,

Tawalną,

skompość

mieniony

robót wykonana
przyszłym.

Dziś o godz.

wy:

dzicicCzy

kryją

Liewsnich

Prokurator
umorzył dochodzenia
przeciwko 3 dziafaczom litewskim w
pow. święciańssum: Antoniemu Bilinisowi, Janowi Unudobie i Fr. Ułasowi, oskarżonym 0 działalność anty-

państwową.
W
zwiążku z umorzeniem dochodzenia dziaiacze ci, którzy przebywali
w
więzieniu zostali wypuszczeni na

tym prokuratura

dochodzenie

przeciwko

księgarń litewskich w Wilnie Rasteni-

па skutek

chodzenia

pieczęcie

z synów

upadek cesarstwa).

umorzenia

do-

zostały zdjęte.

TEATR I MUZYKA
TEATR

MIEJSKI

NA

POHULANCE.

H.

Dunin-Rychłowskiej,
L.

H.

Buyno,

Korwin,

W.

L.

Na-

wrockiej, W. Szczepańskiej, A. Czaplińskiego- St. Kępki-Bajerskiego, W. Surzyńskiego,
L. Tatarskiego, L. Wołłejki, Oprawa dekoracyjna — Jan i Kamiła Golusowie. Ceny

popularne.

— Jutro,
w piątek dn. 28.IV, 39 r.,
o godz. 20 „Bogoburcy“,
— Nowa premiera w Teatrze na Pohulance! Najbliższą premierą Teatru Miejsk ego na Pohulance będzie dramai historyczny
Kazimierza Brończyka pt. „Rejtan*, w którym udział bierze prawie cały zespół artystyczny.
W roli króla Stanisława Augusta
wystąpi Zbyszko Sawan.
Reżyseruje dyr.
Leopold Pobėg-Kielanowski,

TEATR

MUZYCZNY

5

CZWARTEK, dnia 27.IV. 1939 r.
6,56 Pieśń por. 7,00 Dziennik por. 7,15
Muzyka z płyt.
8,00 Audycja dla szkół,
8,10 Program na dzisiaj. 8,15 Muzyka poranna.

8,00 Odcinek

„LUTNIA“.

— Dziś premiera „Nitouche*. Dziś ukaże się po raz pierwszy ogólnie lubiana operetka Herve „Nitouche“, posiadająca na scenach połskich piękne tradycje. W roli tytułowej wystąpi młoda utalentowana artystka
St. Piasecka w otoczeniu Molskiej, Lubowskiej, Iżykowskiego, Szczawińskiego, Rychtera i Wyrwicz Wichrowskiego, który opetetkę tę wyreżyserował.
W akcie II zespół baletowy pod kierownictwem J. Ciesielskiego
z udziałem M.
Martówny wykona balety: „Polka brylant
1 „Tresura koni*.

prozy.

9,00—11,00

Przer

wa. 11,00 Poranek muzyczny dla szkół, 11,25
Koncert solistów. 11,57 Sygnał czasu i hejnał. 12,03 Audycja południowa. 13,00 Wiadomości z miasta i prowincji. 13,05 Koncert
rozrywkowy.

14,00—15,00

Przerwa.

15,00

„Historia o Jasiu, Kasi i o małej Tuzince*
— pog. dla młodzieży. 15,15 Kłopoty i rady:
„Kobieta uspołeczniona* — dialog.
15,30
Muzyka obiadowa. 16,00 Dziennik popołudniowy. 16,05 Wiadomości gospodarcze. 16,20
Q refcrmie rolnej — odczyt dla młodzieży
licealnej wygł. prof. Witold Staniewicz. 16,40
Recital organowy Władysława Kalinowskiego. 17,10 Informacje turystyczne. 17.15 Żywe laboratorium — pogadanka. 1725 Z ka| pelą i ze śpiewem — orkiestra mandolinietów.

18,00

„Pracujemy

na

wszystkich

od-

cinkach'* — pogadanka. 18.10 Przegląd prasy sportowej. 18,15 Koncert Jacques Thibaud i Conchity Superyta (skrzyp. ł śpiew).
1825
Skrzynkę ogólną prowadzi Tadeusz
Łopalewski. 18,35 Opowieść o Moniuszce —
«Śmiałe zrywy. na wileńskim partykularzu*.
19,25 Budujmy siłne lotnictwo. 19,45 Koncert
roztywkowy.

— „SPADKOBIERCA* — na przedstawieniu wieczornym! Dziś, we czwartek dn. 27
kwietnia o godz. 20 Teatr Miejski na Pohulance gra arcyzabawną,
świetną komedię
polskiego autora Adama Grzymały-Siedleckiego pt. „SPADKOBIERCA% w wykonaniu
Jasińskiej- Detkowskiej,

Śmierć jednego

umorzyła

właścicielom

sowi i Szalapelisowej o posiadanie nielegalnych
druków.
skutkiem
czego
składy
tych księgarń były opieczęto-

wane.
Obecnie

Маро!еопа

RADIO

Rehab. litacją

pp.:

„Pan“

р!ас

20,00

Sport

na

wsi.

20,05

Mu-

zyka popularna. 2015 Koncert rozrywkowy
fdalszy ciąg).
20,35 Audycje imformacyjne.
21,00

ra

Recital

Vegha.

skrzypka

21,40

węgierskiego

„Lintang“

—

Sando-

frarment

z powieści Jerzego Bandrowskiego. 22 00 Po-

gadanka radiotechniczna
Mieczysława Galskiego.
22,10 Koncert Klubu Muzycznego.
23,00
Ostatnie wiadomości i komunikaty.
23,05

Koncert-muzyki

czenie

połskiej.

23,55

Zakoń.

programu.

ROZGŁOŚNIA

BARANOWICKA,

CZWARTEK, dnia 27 kwietnia 1939 r.
6,57 Pieśń poranna, 8,l0 Nasz program.
8,15 Koncert poranny. 11,25 Muzyka lekka
na tematy egzotyczne. 14,00 Muzyka. 14,20
Wiadomości z naszych stron. 14,30 Koncert
popołudniowy.

20,0

„Co

mamy

jeszcze

do

zrobienia w sadzie“ — pogadanka Edwarda
Kotłubaja. 20,10 Wiadomości dla naszej wsi.

22,00 „Wspómnienia
dróży

—

po

felieton

22,30

Abisynii

Nowogródczanina z po-

za panowania

Bronisława

Piosenki

w

Menelika“

Gonidziałkowskiego.

wykonaniu

duetu

Jacques

Pills i Georges Tabet. 22,55 Nasz program
na jutro. 23,05 Zakończenie programu.

Zbiórka

Legi:

Aka?.

Z związku z przygotowaniem L. A. do
wystąpienia na defiladzie w dniu $ maja
zarządzam: zbiórkę całej Wileńskiej L. A.
w niedzielę 30 b. m. o godz. 15-ej na stadio«
nie sportowym w koszarach I Brygady.
Ubiór w 30 b. m. w płaszczach.
Komitet Wileńskiej L. A.

Pianista Wajberg udziela „urlopu*. Saksofon w niebezpiecznej roli. To, co jest
prastykowane nawet w na.lepszym towarzystwie.

i

Przed miesiącem
w
szatni restauracji | nie chciał się na to zgodzić. W pewnej chwi„Bristol“ doszło do awantury między zna: | li, zirytowany postawą saksofonisty, zbliżył
nym w Wilmie pianistą i kierownikiem or„sie do niego i... spoliczkował.
— Masz tobie urlop! (
kiestry wymienionej restauracji Zygmuntem
Służba restauracyjna nie dopuściła do dal
Wajnbergiem, a jednym z członków tej orszych rękoczynów. Podniesiony groźnie sakkiestry, saksofonistą
Maksem
Zajderma-

zos-

nem.
Rozmowa

POHULANCE

20

SPADKOBIERCA
j

i la-

\Магзгама,

„Mitykacd: awrantoraw rostatracji dristol przed jadem |

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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Hońską, Plac Katedralmy, Żałigowskie

został zderzak

—

zos-

ah

prawdopodobnie

Teatr m. NA

wyskoczy

cy Niemiec (wspaniały moment gdy mu oz-

tanie wykonany tylko w części Roboty już „Się rozpoczęły. na ulicach
Kolejowej, Legionowej i Wiłońskiej.

Jakie-

go, Poznańską, Gdańską i św. Ignacego. Koszt ogógny tych robót wyniesie
około 1.990.000 zł.

plan

wagony

dwa

Sp.zo.o.

nsjmiają

u na wysokość tej sumy
Źródeł padne

©

Kodak

Poza

4

GE
TSNPGO065
ID
07
КОЛ // ОИа

Mag-

jezdni ?
gładką nawierzchZenię
względ

Komunikacrjny

©

RÓŻ)
LH
4

gład

Gdzie magistrat zamierza a gdzie wykona
Oddział

czego

szych ról. I młody żuaw i jego kochanka i
hrabia oficer, i zwłaszcza ojciec, a też bodaj
najlepszy, najtragiczniejszy głównadowodza-

Magistrat w ro-

terenu

wskutek

ca któremu

miastu przekazana.

Prawdopodobnie

Żądać zamiany we wszystkich fotoskładach

—

i który dowiaduje się w kościele o tym, że
był bohaterem i zginął. Aktorów jak zwykle
Francuzi mają znakomitych
do najmniej-

życzka na regulację placu nie zosała

ku bieżącym ograniczy się jedynie do

z szyn.

tak głęboki i rzeźwy, cokolwiek za ckliwy,
za sentymentalny, goniący za tanim efektem,
wydzieranie niemowlęcia matce, ślepego oj-

nie będzie w tym roku uregulowany
do regulacji Placu Katedralnego. Nie
stety, projekt Magistratu całkowite-

wyskoczyły

wagony

- Х

€ muiiinie zł. adeDo=

nieostrożności maszynisty Wasiu.
Adama w czasie prac
przetoku-

lat temu zresztą widzieliśmy takie obrazy tysiące razy. Jeżeli chodzi o treść, układ fabuły, to jest, jak na film francuski, zwykle

ESTC

dotychczas

Dwa

mm

„Cena ap. Bantam f.8 zł. 33.—

ciała.

To jest film, na ktėrym ludzie placzą
rzewnymi łzami, film który wojskowi oglą
dają z marsem na czole, że oto tak było i
może zaraz być znowu to samo. Jeśli chodzi
o oddanie umęczenia ludzi w czasie wojny,
to film spełnia swoje zadanie, Dwadzieścia

i na

kilku tygodni roboty przygotowawcze

obrażeń

„Bitwa nad Mėrią“

Plac Katedralny

Władze miejskie prowadzą już od

zł.

—000—

i 113.585 zł wy-

walory powyższe będą musiały być uprzed-

400

darewskieį, wsku

gm.

doznał

ły z szyn i uszkodzony
tarnie od parowozu.

doką

zł, wydatków

należności

form,

w

ny ich posiadaczy pociągnie za sobą zwło-

wart,

uszkodzony.

Kino

kę w

Ba

wych na si. kol, Baranowicze Centralne na
jechała lokomotywa na skład pociągu-plat

pod przewodnictwem wicewojewody Stefana
Radolińskiego posiedzenie Wydziału Wojewódzkiego, celem zatwierdzenia budżetów

naniu małych zmian zatwierdzono: preliminarz pow. nieświeskiego w wysokości 412 553

wypłacie

—

— POSIEDZENIE WYDZIALU WOJEWÓDZKIEGO. W Nowogródku odbyło się

Nieświeżu, Stołpcach i Wołożynie.

Piwoszko

został

Wskutek
kiewicza

>

samorządowych

i łubin,

— 8 zdjęć 28x40

na nowych wysokoczułych i wysoce drobnoziar=
nistych błon

zadając im szereg obrażeń ciała.

poNa-

WOWOGRODZKA

Piwowara

— SIEKIERY I WIDŁY PRZY PODZIALE

Miłoś

ników Nauk odpis protokułu majątku,
zostałego po b. Litewskim Towarzystwie
ukowym.

związków

f.8

We

MAJĄTKU. We wsi Podlesiejki, gm, wolniań
skiej, pomiędzy mieszkańcami tej wsi Alek
sandrem, Władysławem 1 Antonim Slergie
lami a Szymonem 1 Konstantym Juraciami
wybuchł spór na tle podziału majątka. —
Uzbrojeni w siekiery i widły Siergiclowie na
padli na Jaracłów Szymona i Konstantego,

a prezesem nowopow

wręczył prezesowi Lit. T-wa

pasza

czego

Rower

stałego Litewskiego T-wa Miłośników Naux
p Juszkiewiczem. Na konferencji tej p. Pro-

kopczyk

w osobach

mieszk. wsi Dubowo,
tek

- RÓŻNE.

wego Prokopczykiem,

powiatowych

Oddziały prowincjonalne.

mych walorów W POWyższym

>

„Postęp

—

Bantam

skarbnik

i

— DOROŻKARZ NAJECHAŁ NA ROWE
KZYSTĘ. Na ul. Narutowicza w Baranowiezach dorožkarz Kaplan Josel najechal па
Piwoszkę | Mikoluja,
jadącego
rowerem

— PRZEKAZANIE MAJĄTKU
B. LIT.
T-WA NAUKOWEGO. W Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja między b. likwidatorem Litewskiego Towarzystwa Nauko-

jako

Powyższe listy zastawne winny być skła
dane

:

członków

dwu

budówką,

16 i 17.

listów

mianowicie:

—

miniaturowego

Panatomie

sekretarz

„Uiność*

aparatu

“Kodak "

zdro-

zylego i Burczyca Konstantego.
— PIORUN UDERZYŁ W STODOŁĘ—
We wsi W. Sioło uderzył piorun w stodołę
Cwalko Bazylego. Spłonęia siodoła z przy

w latach 1913, 14, 15

— KLUB WŁÓCZĘGÓW. W. piątek 28 b.

a

czej

-

m
o godz. 20.15 przy ul. Portowej 5—14
odbędzie się
wewnętrzne zebranie Klubu
Obecność członków i kandydatów konieczna.

zastawnych,

nowoczesnego

Edward.

— Zamiast

Pierwszy turnus rozpocznie roboty z dn
1 maja rb. W roku bieżącym do odbycia zasiępczej służby wojskowej powoływani są

Rolny,

zł i na

stare aparaty "Kodak" na nowy model

wsi Horodyszcze, gm. krzywoszyńskiej pod
przewodnictwem Puchowieckiego Bolesława
odbyło się zebranie spółdzielni „Ufność'* w
Horodyszczu.
Na zebraniu omawiano sprawę wadłiwe
3o fumkcjonowania filii spółdz. w Horodysz
szu z powodu braku kredytu i nieoględno
ści sklepowego. Postanowiono wyznaczyć 1
miesiąc terminu dła sklepowego do ściąg
nięcia długów.
Następnie postanowiono przemianować
spółdz. „Ufność* w Zawmiu na kooperatywę „Postęp** i wybrano do Rady Nadzor

WOJSKOWA

sze listy zastawne, jak również talony i kupony od nich,
podlegają
odpowiedniemu
przestempłowaniu
przez Państwowy Bank

„+ Posiadacze. wyżej

69.543

Fornalż,

wiceprezes

UNIWERSYTECKA

ZE ZWIĄZKÓW

zł, na rolnictwo

Drzewicki

wszystkie powyż-

nego do 5*/a'/o rocznie —

Zamieniamy

— Nowy zarząd koła LOPP w Ostrowiu.
W łokalu zarządu gm. Ostrów pod przewod
uciwem Masłowskieg» Mariana odbyło się
tebranie członków koła LOPP.
Uo odczytaniu sprawozdań z działalno
ści wybrano nowy zarząd koła, w składzie
następującym:
prezes Grzechowski Józef.

— Promocje doktorskie.
W piątek 28
kwietnia br. o godz. 12 min. 30 w Auli R
lumnowej Uniwersytetu odbędzie się promc
cja mgr. Bogumiła Zwołskiego oraz mgr
Aleksego Derugi na doktora nauk humani
stycznych, Wstęp wolny.

mężczyźni, urodzeni

aparatów *Kodak* -

nadzwyczaj

BARANOWICKA

wulskiego (Wielka 3).
Ponadto stale dyżurują
apteki:
(Antokolska 42); Szantyra (Legionów
Zajączkowskiego (Witoldowa 22).

skowej.

podaje do publicznej wiauomości, że w związku z obniżeniem od dnia 1 stycznia 1939 r.
na

127.758

— ZASTĘPCZA SŁUŻBA
WOJSKOWA
Referat wojskowy Zarządu Miejskiego rozesłał już karty powołania dla osób, podlega
jących obowiązkowi zastępczej służby woj-

Faństwowy Bank

zł wydatków

wie publiczne 27.489 zł,
Poza tym Wydział Wojewódzki zatwierdził
szereg uchwał podatkowych pow ato1
wych związków samorządowych w związku
{| z preliminarzami budżetowymi,

APTEK.

znajdą się w nieodpowiednim miejscu
-

r.

Dziś w nocy dyżurują następujące apteki:
Sokołowskiego (Tyzenhauzowska 1); Chomi
czewskiego (W. Pohulanka 25); Miejska (Wi

pracy ludzkiej i

oszpecanie murów miasta jes: czynem
niespołecznym. Do watki z tym musi
stanąć całe kułturaine społeczeństwo
wileńskie. Do odpowiedziainości będą pociągani nie tylko sęzlepiacze afiszów, złapani na gorącym uczynku,
których afisze
ale i te organizacje

1939

WILEŃSKA

ostat

nim posiedzeniu Magistratu poruszo
no sprawę zaklejania domów a nawet budynków zabytkowych. Jednomyślnie stwierdzono, że dzieje się to
z wielką szkodą dla estetycznego wyglądu miasta i marnuje się zeszłoro-

czny

2 dn. 26.1V.

Cišnienie 757
Temperatura średnia + 13
Temperatura najwyższa + 20
Temperatura najniższa + 8
Opad — 0,6
Wiatr południowy
Tendencja barom.: pochmaurhu
Uwagi: przelotne deszcze

swojego: stosunku ; jeszcze

wyraziło.

nie

w Wilnie

i 55.666

uych, z czego na drogi 109.960 zł, na rolni":
wo 61.866 zł i na zdrowie publiczne 24.864 zi
oraz w pow. wołożyńskim na sumę 271.817
zł wydatków zwyczajnych i 109.157 zł wy
datków nadzwyczajnych w czym na drogi

| wschód słońca
— g. 4 m. 52

вн
aposirze:enia Zakiadu Meteoro'-

Mini-

tej drugiej uchwały

Do

sterstwo

27

czajnych

Czwartek: | zachód słońca
— 4, 6 m. 41

stanowis-

ku, że inwestycje w Wilnie nie ogra*
niczają się tylko do budowy dróg, po:

szkół.

|

Lat

zdrowie publiczne 101.283 zł; pow. stołpe.
kiego na sumę 376.570 zł wydatków zw;

Teofila

Jutro: Witalisa M.

tywując to tym, Że na
inwestycje
drogowe jest teraz pobierany podatek drogowy.
Rada Miejska

Dziś:

50

Ceny popularne

YTYYYYYTYYYYYYYYYYTYYYYYYYYYYYTYYYYYTYĘ
yy

sofon,

między muzykami

prowadzona

była w tonie bardzo gwałtownym. Zajdzr| man niebezpiecznie wymachiwał saksofonem.
Domagał się on mianowicie od kierownika
orkiestry p. Wajnberga, przysługującego mu
według przepisów, płatnego urlopu. Pianista

i

zawisł

w

powietrzu,

powstrzymany

ręką jednego z oficjalistów.
Dotknięty do żywego saksofonista zaskarżył Wajnberga do sądu i wczoraj sprawa
znałazła swój epilog w sali Sądu Grodzkiego.
Z ramienia oskarżyciela wystąpił adwokat Kon. Oskarżonego Wajnberga bronił ad.

| wokat N. Lityński.
Zygmunt Wajnberg przyznał się do faktu
spoliczkowania saksofonisty, Stwierdził jednak, że dopuścił się tej czynnej zniewagi ze
względu na wojowniczą postać kolegi, który
zagrażał saksofonem całości jego głowy. Fak
ty spoliczkowania, dodał oskarżony, zdarzają sę nawet wśród najlepszego towarzystwa.

Sędzia Bocheński skazał Zygmunta Waja
berga na 60 zł grzywny, z zamianą na 12
dni

aresztu.

Pianista Wajnberg zapowiedział apełację.
(EJ)

„KURJER“ (4791)

Reprorentacyje Kro С@ ЛМ 8
Wszyscy
dla wszystkich
D z iš

CASINO

do CASINA

Luiza RAINER
bohaterka

fiimu

w znakomitej

„Wielki Walc*

GRYPA. PRZEZIĘBIENIE
BÓLE GŁOWY, ZĘBÓWit:

kreacji dramatycznej

Żadajcla arycinatnych proszków ze za. lab. „KOGUTEK"

ŽONA-LALKA“

ay

Usta nietylko ściągają pocałunki,ale
sq również siedliskiem chorobotwór=

czych

mikrobów

i niejednokrotnie

wodem
poważnych
zachorzeń.
KE ważne jest utrzymanie jamy
ustnej w zdrowym stanie, wie dziś
każdy laik, lecz nie wszyscy wiedzą,

Tę

to uczynić w sposób właściwy:
ADEMECUM, eliksir o wybitnych

jednej
prawie

LOMBARD

Obwieszczenie
W myśl 8 84
rozp. Rady Ministrów
z dmia 25.VI. 1932 r. o postęp. egzek. władz
skarbowych
(Dz. URP Nr 62,
poz. 530),
Urząd Skarbowy w Wilejce niniejszym podaje do ogólnej wiadomości, że w dniu 8
maja 1939 r., o godz. 12 w kol. Bujaki, gm.
wiszniewskiej k/Swira pow. wiiejskiego, od-

w wielkim filmie m losnym

ziemy przez žycie

Nadprogram:

własnościach
antyseptycznych,
chroni
przed atakiem
złośliwych
bakteryj, zapewnia świeży oddech
*1 doskonałe
samopoczucie
przez
zwykłe
płukanie.
VADEMECUM
jest niezastąpione również jako środek orzeźwiający, ochrona od ukąszenia owadów, przy oparzeniach
A dla wielu innych celów. Orzeżwia,
dezyniekuje ł

w
—

CAROLA

GĄSECKIEGO

tylko w opakowania Diglenicznym w TOREBKACH

Atrakcja kolorowa

Chrześcijańskie

i aktualności

Przemiła, obfitująca

kino

SWIATOWID Į
Początki

seansów

w doskonały

humor

I melodyjne

piosenki

omniana melodia

Z ap

W rolach głównych: Grossówna,

będzie się sprzedaż z Mcytacji: 156 szt. kloców drewna, ocechowanych literami „J. W.*,
oszaącowanych na sumę zł 750 na pokrycie

Andrzejewska,

Zajęte

Fertner, Żabczyński i Znicz

o godz. 4-ej, w Święta o godz,

zaległości podatkowych, należących Urzędowi Skarbowemu w Oszmianie od zobowiązanego
Jawicza Chonona
wg
tyt. wyk.
Nr 225377.
maja

1-ej

przedmioty

Bujaki,

gm.

wiszniewskiej

Poleca

BITWA
:

Baranowicze,

Boyer

JUTRO, w piątek o godz. 8.15 wiecz. — OTWARCIE

"SALA

LEKA

:

3

.zapaśniczych,

U

że dnia

Udział

o mistrzostwo
swój

zgłosili.

KINO
Rodziny Kolejowej

Dziś.

Frcydzieło

produkcji

„ZNA
Role główne:

2

Nadprogram:

4

Junosza-Stępowski,

DODATKI.

zapaśnicy

Zacharewicz

i in.

Początek o g. 4-ej, w niedz, i św. o g. 2-ej
jeden

bląd

Role giówne: Gladys George, John Beal, Warren Wiuiam, Reginald Owen i inni
Nadprogram: UROZMAICONE DODATKI.
"Pocz, seans. o 4-ej, w niedz. i św. o Z2-ej.

lcytacji

Za

10 w

dokalu

można

w

oglądać

lokalu

Kierownika

O

ROWERY

Urzędu

Urzędu

nutowicza,

celem

Skar-

Skarbowego

Reform

Rolnych

Skarbowego
uregulowania

—

licytacji

Pianino

1 szt.,

cena

godz.

10

do

godz.

rano

w

jemczego
skiej 19.

pow.

Nr

tyt.

wiadomości,
11 w lokalu

przy

ul. Na-

zaległych

C.

U.

na-

„Schró-

szac,

400

11 w

24

kwietnia

niniejszym

lokalu

w

Wojewódzkiego

Wilmie,

przy

Urzędu

ul.

Roz-

Ostrobram-

dowody,

na

Józef

zł,

oparta

Pawłowski
nadzorca.

O

LICYTACJI

kach

—

100

1

maja

szt.,

cena

przedmioty

1939

Gubar, B-cze,
Za

r.,

od

szac.

900

można

godz.

12

w

oglądać

dnia

lokału

Soni

ul. Szeptyckiego 201.

Kierownika

Urzędu

Skarbowego

(©) Sokołowicz

Kierownik

Działu Egzekucyjnego.

Nauka i Wychowanie

BÓLACH GŁOWY

PRZYGOTOWUJĘ
uczniów
do gimnazjum oraz chętnie zgłoszę się na wyjazd na
prowincję. Łaskawe zgłoszenia pod „Przyszłość* w Red. „Kurjera Wileńsktego*.

5) “Е…ьвош‹июши
Js A

STUDENT USB — korepetytor z długoletnią praktyką udziela pomocy w nauce w
zakresie gimnazjum i liceum ogólnokształcącego. Specjalność przedmioty humanistyczne i nauka pisania wypracowań. Zgłoszenia do Admimistracii „K. W.* pod „Humanista'*,

Duży wybór

najmodniejszych żyrandoli, lamp biurowych
i gabinetowych, oraz grzejników.
konkurencyjne.
Warunki dogodne.

Władysław Abramowicz — sprawy kulturalne litewskie i wiadomości
i polityczne (depeszowe
literacki, humor, sprawy

z m. Lidy;

Zbigniew

—

ul.

Jakuba
3-де

Jasińskiego
1a—”
Maja obok Sądu.

róg

ul.

LOKALE
POKÓJ umeblowany do wynajęcia, ul.
Portowa 5/7 m. 14, tel. 5-98. Oglądać można
w godz. 3—5 pp.
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3 poko.
jowe ze wszelkimi wygodami, może zastąpić letnisko. Tamże do sprzedania jaja wylęgowe kacze, gęsie i indycze. Ul. Senator-

ska 11 u właściciela domu.

Cieślik —

kronika zamiejscowa;

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAA

Kupno

Włodzimierz

i sprzedaż

PPWESYYYYWYVYYYYTYVYY

MAGIEL ELEKTRYCZNY

(wraz z loka-

lem) z powodu wyjazdu do sprzedania. Dowiedzieć się: ul Uniwersytecka 9 m. 22.

amerykanka,

nowoczesna

tanio

sprzedam.

WYPRZEDAŻ. Z powodu regulacji ulicy
Derewniokiej przez Zarząd Miejski, a tem
uszczuplenia mego gospodarstwa ogrodniczego przy ulicy Derewnickiej 54,
ogłaszam
wyprzedaż roślin rozmaitych: byliny, krzewy ozdobne, kłącze piwonii, lilie, mieczyki,
dalie, thuje, bukszpany, mahonie 1 dużo in-

nych

roślin

nych

oraz

z rabatem
rozmaite

25%/0 od cen

letnie

nicka 54 (przy rynku
towt-Dziewałtowski.

flanse,

normał-

ul. Derew-

Katwaryjskim)

Gin-

PRACA
—

zł.

BAAAAKAAAAAMAAAAA,

71.

Laknerowa

przyjmuje od godz. 9 rano do godz. 7 wiecz.

SAMOCHÓD

W myśl 8 83 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26.VI. 1932 r. o postępowaniu
egzekucyjnym władz skarbowych (Dz. URP
Nr 62, poz. 580), Urząć Skarbowy w Baranowiczach podaje do ogólnej
wiadomości,
że dnia 1 maja 1939 r. o godz. 12 w lokalu
Soni Gubar, B-cze, przy ul. Szeptyckiego 201,
celem uregulowania
zaległych
należności
skarbowych i innych wierzycieli
Soni Gubar, odbędzie się sprzedaż z licytacji niżej
wymienionych ruchomości:
Smoła w becz-

(— ) Sokołowiez
Kierownik Działu Egzekucy jnego.

w wielkim wyborze poleca

Maria

łinia, nowe superbalony,
Oglądać: Pióromont 13.

1521/39.

Zajęte

lokalu

których

Obwieszczenie

Za Kierownika Urzędu Skarbowego

„specjalnego wysłannika”; Witold Kiszkis = wiad. gospodarcze
Józef Maśliński == recenzje teatralne; Anatol Mikułko == felieton

dn.

oszmiańskiego,

załączyć

jak wyżej.

„KORONA” wetem ża
BD. WAJMAR

Mini-

sprawdzenia
wierzytelności
obciążających
wyżej wymieniony majątek wyznaczony został na dzień 4 maja 1939 roku, godz. 10—12

należy

nożna do szycia „Singer* — 1 szt.

od

z

r

ruchomości:

używane

rozporządzenia

jest wierzytelność.
3

leżności Urzędu Skarbowego i innych wierzycieli Mendel Bruk i Koncepolski odbędzie się sprzedaż z licytacji niżej wymie-

RADIOWE

DZIAŁÓW:

i

LICYTA/
JI

Składnicy

ODBIORNIKI

REDAKTORZY

20

leży podać imię i nazwisko wierzyciela, oraz
miejsce: jego zamieszkania, wysokość wierzytelności z podziałem na kapitał wierzytelności
oraz zaległe odsetki
i należności
uboczne na dzień 1 kwietnia 1939 roku i datę powstania wierzytelności. Do zgłoszenia

Zajęte przedmioty można oglądać w dniu

tel.

i 4—8.

W zgłoszeniu na piśmie łub ustnym na-

cena szac. 300 zł, szafa do ubrań z lustrem
bez kluczy — 1 szt., cena szac. 100 zł.

17,

$

podaje do publicznej wiadomości, że termin

w dniu

Urzędu

nowiczach podaje do ogólnej
że dn. 8 maja 1939 r., o godz.

maszyna

czołowych marek, oraz części

Ceny

zasadzie

polańskiej,

W myśl $ 83 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25.VI. 1982 r. o postępowaniu
egzekucyjnym władz skarbowych (Dz. URP
Nr 62, poz. 580), Urząd Skarbowy w Bara-

der*

Trochka

12—2

AKUSZEKKA

trockiego i */r części maj. Ukropiszki gminy

(—) Sokołowicz
Kierownik Działu Egzekucy jnego.

nionych

ul.

r., o godz.

Obwieszczenie

S<NIEKO| „Grzech młodości"

Wilno,

1939

przedmioty

ogłoszenia
bowego.

HBOFR<

okupić

Przyjmuje

5

Nr tyt. 710/38/38.

życiem

„AAAAAŻA

weneryczne,
skórne i moczopłciowe
Szopena 3, tel. 20-74.

Chor.

1936 roku o szczegółowych zasadach postępowania układowego dla posiadaczy gospodarstw wiejskich (DURP Nr 40, poz. 300),
nadzorca nad mieniem Marii-Johanny Rodziewiczowej,
właścicielki maj. Ościukowszczyzna, gm. Turgielskiej, pow. wileńsko-

marki „Bort* — 1 szt., cena szac. 500 zł.
Z uwagi na to, że licytacja, wyznaczona
w pierwszym terminie na dzień 31 marca

świata,

polskiej

Dzieje kobiety, która musiała całym

wa

Urzędu Skarbowego przy ul. Narutowicza,
celem uregulowania
zaległych
należności
skarbowych i innych wierzycieli Gubar Soni odbędzie się sprzedaż z licytacji
niżej
wymienionych ruchoiności:
Pianino dobre

Szczegėly w afiszach.

Barszczewska,

Peliksza

DOKTÓR

strów: Sprawiedliwości, Skarbu oraz Rolnict-

LILY
1 AUJI

1 maja

Zajęte

(Catch as catch Can)

najwybitniejsi

Na

1939 r. nie doszła do skutku, wymienione
wyżej przedmioty, w myśl $ 92 powołanego
na wstępie rozporządzenia mogą być sprzedane za cenę niższą od oszacowania.

i puhar m. Wilna na r. 1939

Początek o godz. 20.15.

ZNICZ

TURNIEJU

Turniej

wolnoamerykańskich

Cz.

M. Zaurmam

Ogioszenie

W myśl $ 83 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25.VI. 1932 r. o postępowaniu
egzekucyjnym władz skarbowych (Dz. URP
Nr 62, poz. 580), Urząd Skarbowy w Baranowiczach podaje do ogólnej
wiadomości,

5

Wielki Międzynarodowy

‚

Gbwieszczeni

ZAPAŚNICZYCH

Od piątku 28 b. m.

Ui. Mickiewicza

.

< „JASTRZĄB“

MIĘDZYNARODOWEGO

„MARS* — Ostrobramska

KINA

Wiwulskiego

Nr tyt. 816/39.

Nieodwołalnie ostatni dzień

WALK

wi.

AKUSZERKI

:

Charles

pow.

Kierownik Urzędu

S. GIERASIMO WICZ

FIRMA

CHRZEŚCIJAŃSKA

W MARNĄ
MARS

dnia: 8

12 w kol.

k/Swira,

(7)

Motocykie setki, Rowery;
Maszyny do pisania F. K. młi

butelee
apteka!

NAD

oglądać

lejskiego.

Artykuły elektryczne i radiowe, wielki wybór instrumentów muzycznych, płyti strun, aparaty kryształkowe na głośnik, maszyny do szycia

LAIN

można

1939 r., od godz. 8 do godz.

TECHNIK,
mik

działu

tartaku.
niem

w

przyjmie
większej

Łaskawe

warunków

do

pracę

jako

kierow-

fabryce drzewnej,

zgłoszenie
Adm.

tub

ofert z poda-

K. Wii. „Technik«,

SIOSTRA -pielęgniarka (b. studentka medycymy). Zastrzyki, bańki, masaż, pijawki,
kateteryzacja. Wilno, ulica Portowa 6 m. 1
wejście frontowe drugie piętro — Kreniowa.
BARDZO ENERGICZNY i doświadczony
zarządzający, przyjmie pod zarząd lub dzier
żawę dom, gwarantując wyzyskanie dochodowości w 100%/. Zgłoszenia do Administracji

„K.

W.*

pod

„Renta.

RÓŻNE
BEZ „ryzyka pod gwarancją wygrasz na
loterii. Nie załą-zać znaczkówi!! Nowe życie,
dobrobyt osiągniesz nadsyłając zaraz datę
urodzenia . Adresować:
Studio „Paldini“,
Kraków, Skrytka 652.

Hołubowicz

—

sprawozdania

sądowe

i reportaż

i telef); Eugenła Masiejewska-Kobylińska — dział p. t. „Ze świata kobiecego"; Kazimierz Leczycki — przegiąd prasy;
kulturalne; Jarosław Nieciecki — sport; Helena Romer — recenzje książek; Engeniusz Swianiewicz — kronika wilefiska:

Józet Święcicki = artykuły polityczne, społeczne I gospodarcze.

PST
REDAKCJA

Konto

P.K.O. 700.312.

Centrala.

Wilno,

i ADMINISTRACJA

Konto rozrach. 1,
ul.

Biskupa

Wilno

Bandurskiego

1

Drukarnia:

tel. 99—czynna

tel. 3-40.

Wydawnictwo

od godz. 9.30—15.30

Redakcja rękopisów nie zwraca.

„Kurjer Wileński"

Ułańska

4

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

Oddziały: Nowogródek, Bazyliańska 35, tel. 160;
Lida,. ul, Zamkowa 4/7, tel. 73; Baranowicze,
11;

Łuck,

Wojewódzka

5.

Przedstawicielstwa ; Nieśwież, Kleck, Słonim,
Stołpce, Szczuczyn, Wołożyn, Wilejka, Głębokie, Grodno, Pińsk, Wołkowysk, Brześć n/B.

CENA
miesięcznie:

PRENUMERATY
z odnoszeniem

do

domu w kraju —3 zł, za granicą 6 zł., z odbiorem w administracji zł. 2.50, na wsi, w miejscowościach, gdzie nie ma urzędu

pocztowego

ani

agencji zł, 2,50

:

E

T

I NTA

TASTE

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-łamowy
Za treść ogłoszeń i rubrykę „nadesłane* redakcja nie odpowiada, Administracja zastrzega

sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca.
nia są przyjmowane w godz. 9.30— 16.30 i 17 — 20.

Ogłosze=

Druk. „Znicz*, Wilno, ul, Bisk, Bandurskiego 4, tel. 3-40 ttoca. u E. Kotlarewskiego, Wileńska 1

Sp. z o. 0,
4

