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Nowogródzki, Grodzieński, Suwalski, Poleski I Wołyński

Naczelny wódz litewskiej
armii przybył do Polski
Na dworcu żegnali gen. Rasztiki
KOWNO, (PAT).
Wczoraj wódz
sa: minister wojny Musteikis,
szef
naczelny armii litewskiej, gen. Raszti
sztabu
gen.
Pundziewicius,
oraz
cała
kis, wyjechał o godz. 20.55 do War
\ generalicja i liezni wyžsi wojskowi w
szawy.

Nowy ambasador Sowietów
w

WARSZAWA, (PAT). — Pan
zydent R. P. udzielił w dniu wczoraj
agrement
rząd ZSRR

Warszawie,

wowi,
dotychczasowemu
ZSRR w Atenach.

_— posłowi

no w Atenach.

Warsza-

w

sowiecka

dyplomatyczna

go składu

(PAT). — Agencja Reu

od

listopada

1937

r.,

O agrement

dla niego

w 2 dni po ustą-

spraw zagranicznych, że w polityce
sowieckiej nie nastąpią w związku z
dymisją Litwinowa żadne zmiany.

tera donosi:
|
Rząd brytyjski otrzymał zapewnie
nie od
komisariatu
ludowego
dla

donosi

vasa

W
ra

—

Ha-

Agencja

te yioriaiaych

wybrzeży Jutlandii
na wysokości
miejscowości Groenthoej i przeprowadzała tam manewry w ciągu całe
go 7 maja na terytor alnych wodach

z Kopenhagi:

nocy z dn. 6 na 7 maja eskad

nemiecka,

złożona

tek, zarzuciła kotwice

z

35

duńskich w odlegošci 8 mil morskich

jednos

od wybrzeża.

u wschodnich

wydalonych

biera na sile. Liczba
dniach

kilku

ostatnich

Polaków

w

cią-

niczu,

przy

czym

władze pozostawiają

b. krótki czas na wyjazd.
Usuwa się
, stamtąd co ruchliwszych Polaków.
!

Franco zołosił ustąpienie Hiszpanii z L. Nar.
(PAT). — Oficjalnie ko |

munikują tu, iż min. spraw zagrani
cznych Jordana wysłał do sekretaria

tu Ligi
ram:

„W imieniu rządu hiszpańskiego |
mam ząszczyt zakamunikować, że te

legramem niniejszym Hiszpania no
tyfikuje swe wystąpienie z Ligi Naro

teleg

następujący

Narodów

cji rezerwy „Ramowe.
również przedstawiciele

PARYŻ,

dów,

zgodnie

z par.

(Pat). Szereg dzienników | tuacji na Bałkanach.
do rozmów

mediolań

skich wyraża obawę, aby jednym z
ich rezultatów nie było zaostrzenie sy-

Zjawili
prasy.

Gen. Rasztikis na manewrach, w otoczeniu
obcych, akredytowanych w Kownie. Obok

generalicji i attachós wojskowych państw
stoi obecny premier litewski gen. Czerniug,

się

Razem z gen. Rasztikisem
wyje
ehał do Warszawy szet II oddziału
płk. Dulksny i adiutant
gen. Rasztikisa, mjr. Gecewiczius.
W podróży i w czasie

pobytu

w

Polsce towarzyszy gen. Rasztikisowi
polski attache wojskowy w Kownie,
płk. dypl. Mitkiewiez.

Na

jeżdżającego

żegnały

„ym

tłumy

generała

dworcu

od

poza

publiczności.

go.

Wykształcenie

wa

w Tyflisie,

Wyższe

|

Przypisuje

wojskowe:

szkoła

b. armia rosyjska

studia

wojskowe

wojsko-

w r, 1917.

zagranicą

1932

r.

Do wojska litewskiego wstąpił jako ochotnik w marcu 1919 r. Brał udział we wszyst-

kich

walkach

gólnie

przeciw

odznaczył

się

bolszewikom,

w

bojach

pod

szczeDynebur

3 art.

na

generała

się

chom projekt podniesienia
sprawy macedońskiej.

na

nowo

listopadzie

1937

r. Od

wódca 5 pułku piechoty, w 1934 r. kolejno
dowódca dywizji 1 szef sztabu głównego,
W styczniu 1933 r. jeszcze jako pułkownik zostaje naczelnym wodzem armii litewskiej zaś od marca 1938 r. do grudnia 1938
pełni jednocześnie funkcje ministra obromy
narodowej.

Wojsko

litewskie — na pozycji

Niemcy podporządkowują bezwzględnej Kontroli
całe życie kulturaine i społeczne w Czechach
"PRAGA, (PAT). — Wobec
gających

się z dniem

wszystkich

czeskich

warstwach

nastrojów

wzma

każdym

we

społecznych

antyniemieckich,

przejawiających się coraz częściej na
zewnątrz wyraźnym występowaniem

ły szereg zarządzeń,
zmierzających
do całkowitej reglamentacji życia.

przeciwko istniejącemu stanowi rze
czy, władze niemieckie przeprowadzi

Prasa, radio, teatr, zostały pod
porządkowane bezwzględnej i bezpo
Średniej kontroli, redakcje pism zo
bowiązały się przez podpisanie spec
jalnych rewersów do zamieszczania
wszystkich komunikatów
czeskiego
biura prasowego, które są
dosłow

Rząd J. K. M. króla Anglii z zadowoleniem wita
stanowcze słowa polskiego ministra Spr. zagr.
(PAT).

nym

sko-niemieckie,

Stosunki

zwłaszcza

a

sprawa

ty Hendersona na temat propozycyj
polskiego ministra spraw zagranicz

sprawie

nych

w

nych

różnic

załatwienia / obec-

między

Niemcami

a Pol

ską, Chamberlain odpowiedział:
„Rząd Jego Królewskiej Mości z
zadowoleniem wita stanowcze a zara
zem pojednawcze słowa przemówienia, wygłoszonego ostatnie w sejmie
przez polskiego ministra spraw zag
ranicznych j zwrócił należytą uwagę

iż byłoby pożądanym

wszczęcie

roz

mów z Rzeszą dla przyjaznego roz- |
wiązania sprawy. W odpowiedzi pre

mier Chamberlain

oświadczył:

nistra

Butlera,

było

następujące:

„Czy istnieje odpowiedni aparat,
któryby umożliwił, aby przyszły sta|

zachodzących okoliczności.
Z przemówienia płk. Becka z dn. 5 maja

Przemysł, handel zostały opano
wane przez Niemców. Na podstawie

specjalnego dekretu skierowanego

zarządów

sprawą dojść do porozumienia eo do
metod, za pomocą których winna cno
nastąpić. Zostało niejednokrotnie wy

Butler odpowiedział:

„Statut

Gdańska

ma

jest

chętnie

widzi rozwiązanie

dzynarodowych

drogą

ne |

gocjacji, arbitrażu lub innych pcko

jowych

środków, i że rząd brytyjski

jest zawsze gotów użyczyć swoich do
brych usług na prośbę którejkolwiek
z zainteresowanych stron*.

poszczególnych

do

zakładów

przemysłowych,
instytucyj
pienięž
nych, domów handlowych, itp. wy
delegowani zostali „komisarze, prze

różnie mię

przyjazneį

komunikatów

szpaltach dzienników.

tut i administracja Gdańska stały się | raźnie stwierdzone, że rząd brytyjski

„Rząd polski oczywiście zdaje so
przedmiotem arbitrażu przed trybu.
bie sprawę z tego, że rząd brytyjski
nałem międzynarodowym j czy rząd
powitałby przyjazne rozwiązanie, i
brytyjski gotów byłby podjąć kroki
nie ma powodu powątpiewania, że
w tym celu, aby to poważne zagad
rząd polski uświadamia sobie wagę ; nienie załatwiono w taki sposób*.

tłumaczeniem

D. N. B. oraz innych agencyj niemie
ekich. Reglamentaeja ta dochodzi do
tego stopnia, że się określa kolejność
komunikatów na _ poszczególnych

jakiejkolpol- | ua propozycje, wysunięte przez niego | wynika, że kwestia ta była już przed
przez traktat, a kwestia
w tej mowie*,
wiek zmiany statutu jest w prakty
miotem rozmów między rządami nie
mieckim ;j polskim jeszcze zanim gwa | ce sprawą, obehodzącą przede wszyst
Poseł Labour Party Tom Johrston
Gdańska były wczoraj przedmiotem
zapytał premiera, czy w czasie, zawie
kim strony, które na mocy postano
została
rancja brytyjska udzielcna
licznych interpelacyj poselskich Izrania
układu
wień traktatu są bezpośrednio naj
polsko-angielskiego,
Polsce*.
ze
bie Gmin.
stron
Par
y
ur
ne
e,
angie
bardziej
zainteresowane. Jest to ich
wicemi
do
Labo
skierowa
Zapytani
lskie
j
posła
wyra
żono
przez
opinię
, i
Zapytany

LONDYN,

manewrowej

„Słodycze* protektoratu

1 paktu*

mianowicie Wło-

w

znaczenie orderem bojowym Witezji oraz in
nymi wysokimi orderami litewskimi i zagranicznymi.
Po wojnie w r, 1922 w sztabie głównym
w r. 1926 szef o. 2 szt. gł., 1932 i 1938 r. do-

Włochy marzą o Macedonii?
+ komentarzach

przy

na Sejm Wiliuszis oraz przedstawiciele organizacji wojskowych j eywil
nych,
wśród
których
zauważono
przedstawiciela studenckiej organiza

Awans

ciech Boryczka
ze
Stawnicy, który
| zmarł przeszło 2 miesiące temu, Naj„ więcej wysiedleń następuje na pogra-

szczególnie
gle wzrasta. Ciekawym
jest fakt, że m. in. nakaz opuszczenia
ś. p. Wojziemi ojczystej otrzymał

BURGOS,

tym

giem, gdzie był ciężko ranny i dostał się do
niewoli, z której jednak
szybko
powrócił.

Niemcy wysiedlają Polaków
BERLIN, (Pat).
Fala wysiedlenia
Polaków z ziem autochtonnych przy-

Poza

%

duńskich wodach
(PAT).

PARYŻ,

poselstwa.

Rasztikis Statys,
gen. bryg, urodzony
1. 9. 1896 r. w Kurszenach, pow, Szawelski.
Ukończył gimnazjum w Mariampolu. Studia
wyższe na Uniwessytecie Witolda Wielkie-

Manewry iloty- niemieckiej
na

stro

byli na dworzec: generał w rezerwie

W polityce ZSRR nie będzie zmian
LONDYN,

Ze

Dirmantas, prezes związku kambatantów litewskich płk. Guzak, poseł

zwróciła się Moskwa
pieniu Litwinowa,

WARSZAWA, (Tel. wł.). Placówka

osób.

przybył min. Gi

kisa min. Charwąt w otoczeniu pełne

wę. Zastępował go ostatnio w charakterze charge d'affaires p. Listopad,
Nowy ambasador sowiecki rozpoczął służbę dyplomatyczną b. niedaw

Szarono

MSZ

rowoinis wraz z p. o. szefa protoku
łu Jasińskim i kierownikiem wydzia
i Ju polskiego konsulem Maczulisem.
Ze strony polskej żegnał gen. Raszti

kiedy ambas. Dawtian opuścił Warsza

desygnowanemu
ambasadorowi
w

p. Mikołajowi

wakowała

kilkudziesiąciu

ny litewskiego

Warszawie
Pre- E-

szym
przez

liczbie

ważnie Niemey.

Życie

publiczne

'

w lokalach,

na

ulicy, jest pod stałym doztrem szta
bu wywiadowców, rekrutujących się
mówiących
| z Niemeów sudeckich,
dobrze również językiem czeskim.

„KURJER“ (4803)

Własna
obsługatelejoniczna
telefoniczna zz Ut
Warszawy
na oóstuga

Jeszcze

Sa

Jeżeli ktoś wycią: ne łapę po nasze...

na spełnienie

Na uroczystości wręczenia armii w Mościcach 2 samolotów, ufundo=
wanych praez ludność włościańską, wicepremier Kwiatkowski wygłosił dłuższe przemówienie o pokojowości Polski i wielkim spokoju panującym w ca-

łym kraju

kończył

wobec

nast.

naprężonej

słowami:

sytuacji międzynarodowej,

„Wyciągamy

do wszystkich

żeli ktoś wyciągnie łapę po nasze, odpowiemy
tundujemy“.

Wicepremier

rękę do

zgody.

WARSZAWA,

za-

sowe

aby

odbyć

konferencję

Rolnicy
wzwyż

z min. Beckiem.

wpłat

cy

uties.

więzienia

i wydalenie

z granic

narzeczoną,

Sąd

miasta

obywatelkę

skazał Dawikowską

po

odbyciu

wskazań

dla

sub

do

100

ha

ziemi

starają

się rów-

deklara

senackie

ści 2 mil. zł na wydatki M. S, Wojsk.

pol-

kary.

Jedna z bohaterek procesu Julii Kucharskiej, Szarlotta Gierszewska,
zamordowanego Gierszewskiego, popełniła wczoraj zamach samobój-

i zjednoczeniu

ohchodzi

rodowej,
hołd

Wilno

i

swemu

dzień

Ziemia

Wielkiego
skupieniu

Żałoby

Wileńska.

Największemu

Nazłożą

Synowi

—

Wskrzesicielowi Polski u stóp Mauzoleum na'
Rossie.
Wojewódzki Komitet Uczczenia Pamięci

Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wilmie po
daje do wiadomości program uroczystości
wileńskich:
12 MAJ.

Godzina 10 — Uroczyste nabożeństwo
żałobne w kościele garnizonowym (Św. Igna.
cego). O tejże godzinie odbędą się nabożeństwa w świątyniach innych wyznań.
Od godziny 11 do godziny 17 — Składa-

nie wieńców

do połowy

krepą,

winno

masztu

i prze-

nastąpić

już

w

dniu 11 mają o godz. 19,
zaś zdjęcie —
w dniu 13 maja o godzinie 5 rano.
Na wieczorne uroczystości
na Rossie
w dniu 12 mają rb, zostały następująco rozplanowane i przydziełone w pobliżu cmentarzyka miejsca dła. organizacji, młodzieży
i publiczności:
a) Dla przedstawicieli władz miejsce na
chodniku i w głąb chodnika, czoło na wysokości lewego płn. rogu muru cmentarzyka
|
b) W. lewo od przedstawicieli władz na
trawniku, miejsce dla Rady Miejskiej.
<) W lewo od Rady Miejskiej, przed war
townią,

miejsce

dla

Senatu

i

pp.

Profeso-

rów USB.

Rossie

d) Na płd. stronie cmentarzyka, na Ścieżce prowadzącej do bramy gł. cmentarza cywilnego — miejsce dla Rodziny Wojskowej.
e) Na trawniku obok pomnika-kapliczki,
w prawe od Rodziny Wojskowej, miejsce Ala
młodzieży akademickiej.
f) Na chodniku, naprzeciwko płd.-rogu
ementarzyka po drugiej stronie ulicy z prawej strony od ustawionych wojskowych wer
blistów — miejsce rezerwowane dła organizacyj.
8) Naprzeciwko pin. rogu cmentarzyka,
po drugiej stronie ulicy, na chodniku w lewo od werblistów — miejsce dła Federacji

te

uroczystości

złoży

na

wiązanymi

przez społeczeństwo, organizacje i młodzież
szkolną.
/
Od godziny 20 min. 30 — Wieczorne uro
czystości na Rossie z udziałem wojska, przed
stawicieli władz i społeczeństwa.
Na

u stóp mauzoleum

mi, opuszczonymi

się:

Godz. 20 min. 30 — Apel żałobny.
Godz. 20 min. 44 — Sygnalizacja zbliłającej się chwili ciszy strzałem armatnim
oddanym na Rossie, na placu Marszałka Jó.

tefa Piłsudskiego

i w parku

Żeligowskiego.

Po strzale armatnim ustaje wszelki ruch
na drogach i ulicach, zatrzymują się przechodnie, pojazdy, motory i milkną wszystkie dźwięki. W tym samym czasie nastąpi
zapalenie ognisk
na górze Trzykrzyskiej
przez wojsko i na górze Bouffałowej przez
harcerzy,

PZOO.
lewo

od Federacji

miejsce dla Ro-

O

godzinie

20 m.

48 oznajmić:

daliśmy hołd pamięci Józefa Piłsudskiego równo o tej godzinie, kiedy przed czterema laty On życie swe zakończył.

czym zostaną złożone wieńce u stóp mauzołeum od władz, miasta i uniwersytetu.

go, tak, abyśmy je zrozumieli”,
Musimy czuwać i być gotowi do odparcia
każdego zamachu na naszą Ojczyznę.

Godz. 21 — Żałobna defilada przed man.

piblicznych

w

tym

dmiu

nie

będą

miały

miejsca.
Jakkolwiek dzień 12 maja nie jest wołny
od zajęć, to jednak komitet zwraca się do
wszystkich instytucyj i zakładów o umożlwienie pracownikom wzięcia udziału w nabożeństwach żałobnych i złożeniu hołdu pa.
męci Pierwszego Marszałka
Polski Józefa
Piłsudskiego.
Na zakończenie Komitet przypomina, że
dekorowanie gmachów flagami państwowy-

A) Miejsce dla młodzieży szkolnej — na
płd. części stol
(wzgórz) naprzeciw mauzołeum.
j) Miejsce dla publiczności niezorganizowanej w tyle za Federacją u podnoża płn.
stoków

(wzgórz),

naprzeciwko

mauzo.

leum.
Zajęcie tych miejsc winno nastąpić do
godz. 20.00,
Młodzież szkolna, akademicka i organizacje społeczne proszone są o przybycie w
zwartych szeregach.
Sztandary organizacyj,
które
wezmą
udział w apelu żałobnym, będą ustawione
na

cmentarzyku

pod

ścianą

przy

mauzoleum

winny przybyć na Rossę dnia 12 maja do
godz. 19.45. Na ementarzyk wchodzą tylko
chorążowie.
Wszystkie

organizacje,

dla

których

są

zarezerwowane miejsca proszone są o przybycie na Rossę do godz. 20.00.
Przybycie
swoje zgłaszają ofic. porządkow. Komendy
Miasta Wilno,
który wskaże im właściwe
miejsce.

Organizacje
w

życzące

nabożeństwie

w

1 w uroczystościach
winny

udział

swój

sobie wziąć udział

kościele

garnizonowym

wieczornych
zgłosić

na

pisemne

Rossie
w

Ko-

do dmia

11 maje

rb. do godz. 9.00.

Wyjątki z pism Józefa Piłsudskiego

„Godz. 20 min. 48 — Oddanie salutn artyleryjskiego (21 strzałów armatnich). Po saIucie artylerii odzywają się dzwony koś:iel.
ne i syreny fabryczne w ciągu trzech mi-

zoleum.
Młodzież szkołna bierze udział w nabożeństwach ze sztandarami, w myśł zarządzeń
władz szkolnycł.
Do sztandarów organizacji społecznych
występujących podczas uroczystości
żałobnych, należy przypiąć krepę żałobną.
Portrety Marszałka Józefa Piłsudskiego
winny być w tym dniu przysłonięte krepą.
Zabawy i inne publiczne imprezy rozrywkowe, jak również muzyka w łokałach

i Policyjnej (po drugiej
przeciwko schodków na

„W skupionym, milczeniu i ciszy od:

Wysłuchajmy uważnie kilka myśliJe-

Chciałbym, ażebyście w tym wszystkim,
co robicie zachowali spokój
i jeszcze raz
spokój. Wierzę w powodzenie oręża i wierzę w jego zwycięstwo
S
Ё
Polska ma

przed

ta wyśniona,

zewnętrzne

sobą wielką pracę. Pol-

wymarzona,

cechy,

którymi

ma

my,

wszystkie
wychowani

w niewoli, cieszyć się możemy, wielkie wojsko, wielkie triumfy, wielką zewnętrzną siłę,
wielką potęgę, którą wrogowie i przyjaciele
szanować

— muszą...

i uznawać,

—

także kuliuralną
;

chociażby

nie chcieli

:

Polska ten egzamin z sił swoich zdač. jeszcze musi.
Czeka nas pod tym względem
wielki wysiłek, na który my wszyscy, nowoczesne pokolenie zdobyć się musimy, jeżeli
chcemy zabezpieczyć następnym pokoleniom
łatwe życie, jeżeli chcemy obrócić tak daleko
koło historii, aby wielka Rzeczypospolita Pol
ska była największą potęgą nie tylko wojen-

na całym
3

Wscho£

Wskrzesić i tak ją postawić w sile i mocy, potędze ducha i wielkiej kuliury musi,
aby się mogła ostąć w tych wielkich,
być
może, przewrotach, które ludzkość czekają.
Na pracę tak ciężką, podczas wojny.., gdy
się wysiłek wszelki rzuca na szalę wojenną,
jednak kraj koniecznie zdaniem moim, zdo-

być się musi.

*

ska,

ną, łecz
dzie.

być

ofiarnym

LONDYN,

mówię

o

ofierze,

to nie

mówię o ofierze względnie łatwej.
Tam, gdzie chodzi o życie, tam, gdzie cho-

W.

ludziom

być

może

idzie o ofiarę z tego,
najdroższe,

o

ofiarę

ze swoich. przekonańi poglądów.
Z takiej jedynie usiępliwości wzajemnej,
z takiego jedynie
takiej

jedynie

szacowania

umiejętności

wzajemnego,
podawania

z
do

wspólnej pracy dłoni wszystkim, wypływa
mec, wielką w chwilach trudnych I w chwiłach państwowych...,
$
*
Niech przeto nie myśli wróg żaden czy
nieprzyjacieł, że ziemię naszą znaleźć może
bezbronną. Staniemg jak zawsze jeden obok
drugiego, by dać za Ojczyznę życie..

nie mog

w cząs zakupić
mogli naprawić

USM:

Ei

nu liczebnego z dnia 1 stycznia 1933 r
oraz stahu
liczebnego z 1 kwietnia
1939 r. Przed 6 laty ogólna liczba per
sonelu dyplomatycznego, biurowego i
funkcjonariuszów niższych ambasady

niemieckiej
osób,

w

Londynie

obecnie

zaś

wynosiła

wynosi

41

88 osób.

Co się tyczy korespondentów pism
i agencyj niemieckich,
to cyfra ich
| wynosiła 1 stycznia 1938 r., 60 osób,

Brytanii,

Co do liczebności personelu ambasa
dy niemieckiej wicemin. Butler dał 2 | zaś obecnie
cyfry porównawcze, a mianowicie sta j si 83.

1 kwielnia

1939 r. wyno-

Soiusz wo skoWy wiosko
-n emiec i
zostanie podpiSamy
RZYM, (PAT). — „Messagero* do
nosi, że tekst paktu włosko-niemiec

kiego o

charakterze

wojskowym

wany,

politycznym

zostanie

szybko

Prawdopodobnie

w

i|

opraco

pierwszych

w CZerwcu

dniach czerwca min. Ciano i von Rib
bentrop spotkają się ponownie celem
podpisania w imieniu swych rządów
dokumentów, precyzujących
terrnin
i znaczenie zobowiązań włosko-niemieckich.

Szwecja i Norwegia
pakiu

de p opozycji

o nieagresji

z N emcami

TA" LIN (Pat). Dziennik
leht* omawiając
raz jeszcze

„Paevasprawę

paktu nieagresji z Niemcami

m. inn. j które przez zawarcie obecnie paktu

, wielami i znajdują się w innej sytua"cji niż państwa: bałtyckie i Finladia,

z

pisze, że Szwecja i Norwegia odnoszą | Niemcami wzmocnią
swoją
neutralsię negatywnie do propozycji Niemiec, | ność i przyczynią się do jeszcze więk=
trzeba bowiem
brać pod uwagę, że
szego zabezpieczenia pokoju w tym

nie zawarły

one takiego paktu

z So-

Kronika

rejonie,

telegraficzna

— Rząd meksykański zamierza repatriować 500 rodzin meksykańskich zamieszkują
cych obecnie w Stanach
Zjednoczonych i
znajdujących się tam wobee braku pracy w

9

łodzi podwodnych stanęło

żownik

—

— Piorun spowodował
wybuch miny
wojskowej na drodze między Lugano a jeziorem Como w pobliżu granicy włoskiej,
Na skutek wybuchu zabity został szwajcarski strażnik graniczny oraz pasażer przejeżdžającego auta,
— Eskadra niemiecka przybyła do portów Galicji. Pancernik „Deutschland* zarzucił kotwicę w porcie Vigo, 22 okręty, w tym

REALS

AI

Krwawy

TI

SSRS

którym

odbywały

się

Studenta

Ferol.

stoi

w

w

Krą-

Ponieve-

Villa

Gar-

Złoto nadal ucieka z Europy. W okre

ostatniego

tygodnia

kwietnia

złoto

war

tości 28 1 pół mi'a, fumt. popłynęło z Anglii
do St. *jednoczonych. Od początku rb. wyekspediowane zostało z W. Brytanii do Ame
ryki Półn. złoto wartości przeszło 200 miła,

funtów,
— Donoszą z Kłajpedy, że w tamtejsryn
więzieniu popełnił samobójstwo Suhrau, hb.
członek dyrektoriatu Baldziusa, osadzony nie
dawno w więzieniu rzekomo za małwersacje.

dyrektoriatu Bertuleita.
— W Orleanie rozpoczęły się uroezystoś.

cbra

dy zwołanego przez dr Maczka naro
dowego przedstawicielstwa kroackiego. Wśród zgromadzonych przed bu
dynkiem, doszło do ostrej wymiany
zdań, w czasie której jeden ze stu
dentów
ranił strzałem
rewolwero
wym jednego z członków
ludowej
partii kroackiej.

sie

w
się

ostatniego

BIAŁOGRÓD, (PAT). — Oficjal
nie donoszą, że w dniu wczorajszym
deszło do zaburzeń przed
budynw

znajduje

Dr Suhrau odznaczał się wielką gorliwością
w akcji
narodowo-socjalistycznej
podczas

incydent

w B'a:og Odzie
kiem,

„Leipzig*

dra. 6 Konirtorpedowców
cia de Arosa,

nędzy.

aresztowa

no.

ei, organizowane

ku cze: Joanny

d'Arc

w

obecności nuncjusza apostolskiego msgr Veleri.
— Komisarz Generalny Pożyczki Ohrony
Przeciwłotniczej
gen. Berbeeki prosi wszystkie związki, zrzeszenia i organizacje na terenie całego kraju, które wydawały we włas
nym zakresie jakiekolwiek
plakaty, afisze,
ulotki itp. o dostarczenie ich w 5 egzemplarzach pod adresem: Warszawa, Wierzbowa
9, Komisarz
Generalny
Pożyczki
Obrony
, Przeciwłotniczej, celem uzupełnienia archi! wum POP.

Wspomnienia córki premiera carsk'ej Rosji
Stoiypina 0 swym ojcu
ma

łamach

„„kłkurjera

Od jutra w cdcinku

ciężką, idzie o ofiarę robioną dla siły calego
narodu, idzie o ofiarę i umiejętność robienią

ustępstw wzajemnych,

Rewelacyjne cy-

interpelację domagającą się informacji co do liczebności personelu niemiec
kiej ambasady w Londynie, ilości korespondentów
pism
niemieckich w

dzi o krew, jest ta ofiara najłatwiejszą cho
ciaż w laury owiią. To jest ofiara, na którą
Polak napetwno się zdobędzie. Idzie o ofiarę

co

(Pat),

fry ujawnione zostały przez parlamen
tarnego podsekretarza stanu spraw za
granicznych Butlera w odpowiedzi na

W pracy tej potrzeba umieć
Jeżeli

ci, którzy

Niemcy obsadzają Londyn

zawarcia

wartownię).

części

obywa

POP. Kto

UStoSUunKOwuUje się negatywne

mendzie Miasta Wilno — płac Jezuicki 3 —

b) W

Godz. 20 min. 45 — Chwila ciszy.

nut. Po salucie artylerii nastąpi odczytanie
wyjątków z pism Pierwszego Marszałka, po

dzimy Urzędniczej
stronie ulicy, na

obowiązku

W. ten sposób

li, czy nie zechcieli
pożyczkę POP będą
swą opieszałość,
T

skty przyjęto.

Obchód dnia Żałoby Narodowej
w Wilnie
rocznicę zgonu
Naród Polski w

w;pełnienia

telskiego i subskrybowania

czym za wojnę zreferował sen. Sielński. Pro-

czy przez zażycie nadmiernej dawki weronalu, Gierszewską odratowano,

"W czwartą
Marszałka, gdy

dem

Pro-

jekt ten przyjęto w brzmieniu uchwalonym
przez Sejm.
Komisja wojskowa w obecności wicem.
spr. wojsk. gen, Głuchowskiego rozpatrzyła
projekt noweli do rozporządzenia Prezydenta R. P. o ustanowieniu krzyża zasługi za
dzielność oraz projekt ustawy o krzyżu i me
dalu ochotniczym za wojnę. Pierwszy ztych
projektów zreferował sen, dr Dobaczewski,
Projekt ustawy o krzyżu i medalu ochotni-

nie kwoty na FON lub Fundusz Lot
niczy im. Żwirki j Wigury. Zaświad
czenie na dokonaną wpłatę
będzie
również ważne jak kwit POP.

wana się pokwitowaniem na subskry
bowanie POP. uwarunkowując szereg Świadczeń dla obywateli dowo

polityki

WARSZAWA, (Pat), Wczoraj odbyły się
w Senacie posiedzenia komisji budżetowej i
wojskowej.
”
Komisja budżetowa rozpatrzyła zrefero
wany przez sen. dr Dobaczewskiego projekt
ustawy o dodatkowym kredycie w wysoko-

na 2

wych,
państwowych i samorządowych przy przetargach, czy przedsta
wianiu różnych podań żąda legitymo

rolników

ogólnej

Kemisje

Gierszewska targneja sie na swe życie
żona

będzie

nież o zezwolenie składania

Z Gdańska donoszą, że we wczorajszym „Danziger Vorposten" ukazała
się charakterystyczna dla tamtejszych stosunków
wiadomość:
Jeden ze
swoją

deklaracje

ha

TAAAK
KORE ZETA
ORKA

Środek na pozbyb.e się narzeczonych
Fiihrera.

100

Drcbni i Średni rolnicy posiadają

Min. Przem. i Handlu dla ułatwienia rozpowszechnienia pism polskich w Litwie zniosło uzyskiwanie zgłoszeń wywozowych dla przesyłek pra
sy polskiej.

za znieważenie

od

obywatelskiego

cyj w terminie późniejszym.
| z jakichś powodów obowiązku tego
Podobno szereg instytucyj wojsko | nie wypełnił może wpłacić odpowied

ministra skarbu, w zależ

przez pana

we środę z rana Potiomkin wyjedzie do Moskwy.

zaskarżył do prokuratora

ustalony

ności od
zbożowej.

Uiatw.en a da prasy polskiej do Litwy

ską Duwikowską

składać

Berbeckie

za parę dni.

posiadający

mogą

Po

skrybowanych na pożyczkę kwot do
dnia 15 maja, ze względu na trudno
ści związane z przednówkiem Termin

Z kół politycznych dowiadujemy się, że we wtorek wieczorem w drodze z Bukaresztu do Moskwy zatrzyma się w Warszawie zastępca komisarza do spr. zagr. Sowietów Potiomkin,

szturmowców

Pożycz

Komisarza

go przez radio nastąpi

Łasiępca Mołotowa w Warszawie
Prawdopodobnie

Gen.

życzki gen. br. inż. Leona

Wczoraj min. Beck przyjął kolejno nuncjusza papieskiego Cortezi i
amb. W. Brytanii Kennarda, Jak słychać, nuncjusz Cortesi zakończył nieco
wcześniej, niż zamierzał swoją podróż po Górnym Śląsku i z polecenia Pado Warszawy,

Biuro Pra

Komisarza

Przemówienie

U mln. Becka
pierza przybył

obowiązku

ki Lotniczej komunikuje:

Ale je-

tym, co dzisiaj tutaj

mu

(PAT).

Generalnego

czas

powieściowym

A.
córki znanego rea:cjonisty
bitniejszego

premiera

Wileńskiego
druku emy

Stolypin

i mimo to niewątoliwie na'wy-

ostatnic h lat carskiei Rosji, który
zamachu na jeg o życie zginął w Kijowie

dwusrotnym
kuli żyda Bagrowa.

pa
ad

Wspomnieria obejmują opis wydarzeń, stosunków
i rozmów, które mała dziewczynka A. Stiłycinówna zdoła-

ła wynieść z damu olcowskiego z b. gub. Kowieńskiej, a
następnie z Petersburgaz czasów pobytu przy dworze carskim, aż do chwili zabójstwa jej ojca.

wspomnienia
francusku, w tłum
nącym
wieść.

napisane żywym i barwnym stylem po
czen u St. Hónesti, czyta się z n esłab-

zainteres.waniem,

jak

najsardziej

sensacyjną

pois i

2
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„KURJER“ (4803)

„Miasto medyczne” powstanie w Wilnie
ul. KonerSkiego

przy

klinik uniwersyteckich

Budowa nowoczesnych

lasu zakretowego

wzdiuż

SIĘ

„Przeprowadzka” 2 АмоКо!а. 10 Па i KikanaŚCiE iMmnunuw Ziuly.h. rieniądźe muszą
znaiežč. Dzierżawcy Wina jaknajprędzej ZwOsń.C część ZajinoWantgo terenu
W

powiedzeniu:

ma

cenia

me-

—

nie

Brzmi

to

tak

Konarskiego

nie-

su wyrosną nowoczesne klinik., wyrośnie małe miasto medyczne, bodaj
jedyne tego rodzaju w całej Europie.
Jeszcze więcej będziemy się szczycić, jeszcze więcej będzemy dumni.
Zbegiem okoliczności ulica Konarskiego i przyległe w gwarze wileūsk ej są nazywane „Nowostrojką”,
czyli dzielnicą „nowych zabudowań”.
Powstaną tam nowe, piękne zabudowania i pięknemu celowi będą słu-

że aż

się wydaje

w ciągu jednej chwili, Na to

potrzeba łat,
a
ściślej... „piatiletki“, Pigė lat bowiem trwać ma wzno

szenie nowoczesnych gmachów pod
uniwersyteckie kliniki przy ul. Konar

nowoczesnych

Wilna

sprawę

tylko

dla

kich, którzy wypełnią kliniki, — dla
chorych. Przyległe lasy zawierają zapas - rezerwuar świeżego, balsamicz-

nego powietrza, co w tym wypadku
jest bardzo ważne i istotne,
'To nie przypadek, że właśnie przy
ul.
Konarskiego
stanie
kompleks
współczesnych
domów
zdrowia —
klinik. Cały ten teren, odznaczający
się wyjątkowo korzystnymi warunkami zdrowotnymi, był przewidziany

stanowi

naglącą

la-

pracy naukow., ale i dla tych wszyst-

Wznie-

klinik

zakretowego

>
są idealne ne

Warunki

a nawet przyśpieszonym. I nic w tym

pośpiechu nie ma dziwnego.

wzdłuż

żyć.

skiego.
P.ęć lat nie jest długim okresem
czasu jeśli chodzi o wyikonanie na tak
szeroką skalę zakrojonego projektu.
Można więc powiedzieć, że roboty
będą prowadzone w tempie szybkim,

dia

syjski),
ale dzierżawy
kończą się
szczęśliwie akurat w b eżącym roku,

Wilnie

rewelacyjnie,

sienie

szcze dzierżawcy (w czasach zaboru
nektórych pousadzał tu rząd ro-

w

prawdopodobne. Niemniej jednak gi
gantyczny projekt z całą pewnością
zostamie zrealizowany. Jasne, iż nie
odrazu Kraków zbudowano,
„miasto
medyczne“
nie
powstanie
w

Wiilmie

fakt stworzenia dla witeńskiej medycyny „naukowego miasta*. Przy ш.

przesady.

powstanie

dyczne

miasto

i palącą.

Miasto nasze posiada piękne tradycje uniwersyteckie,
specjalną
zaś
chlubą i dumą Wilna jest
wydział
medyczny — naukowe siły lekarskie,
które dobrze są znane nie tylko w ca-

łym kraju, ale i poza granicami Polski.
Z jakże ogromną radością witamy
DOOR
S KT
UPES SSD

spraw zagranicznych — wbrew doniesieniom

niektórych

transmitowaną

w

nadano, ją

15

godz.

źródeł polskich —

nie. była..

Dopiero

©

tłumaczeniu

li-

popołudniowego
tewskim w ramach
dziennika radiowego.
Prasa tym razem wyprzedziła radio. Dwa z ukazujących się ok. godz.
13 dzienników zdążyły dać własne stre
szczenia. Katolicki „XX Amžius“ zao-

patrzył je w tytuł:
„Beck
odrzucił
wszystkie żądania Niemiec'', organ ludowcėw „Lietuvos Žinios“ — „Co powiedzial dzisiaj Beck“. Poza tym oba
te pisma zamiešcily obiektywne notatki informacyjne o Gdańsku i Gdyni.
Trzecie pismo popołudniowe, półurzędowy „Lietuvos Aidas* umieścił tylko

fotografię min. Becka,

zapowiadając

ogłoszenie jego mowy
w następnym
wydaniu porannym, gdzie się ona uka
zała pod tytułem: „Polska nie zezwoli
na odsunięcie siebie od Bałtyku* Jed-

nocześnie ogłoszono tekst odpowiedzi
polskiej na memorandum niemieckie:
„Rząd

zgadza

nie

polski

się

z opinią

rządu niemieckiego, że porozumienie
1034 miała złamać Polska”.

najwięcej

popołudniowa

Prasa

min.

mowie

poświęci

miejsca

z r.

Becka

i polskiemu memorandum. Obok pełnych tekstów obu oświadczeń przyno- |
si ona odgłosy opinii światowej

w for-

też doniesień

kores-

mie komunikatów
cji

bądź

„Elta“,

w urzędowej

agen-

pondentów tych pism z głównych stolic, m. in. i z Warszawy.
„Lietuvos Aidas“ w artykule wstęp

mym pisze:

„We wszystkich kwestiach spornych
Polska przez usta Becka oświadczyła w
dniu 5 maja Niemcom dosyć stanowczo
Jednak,

„mie,

jak

i

mowie

w

Hitlera,

obok tego „nie* w odpowiedzi Becka
pozostawiono możliwość pokojowej likwi
dacji istniejącego napięcia, Podkreślając
szczere pragnienie pokoju, Beck zaznaczył jednak, że „dla Polski nie istnieje
Barpojęcie pokoju za wszelką cenę“.
dziej cennym, niż pokój, jest honor naTakimi słowami Beck zakończył
rodu.

o reakcji
Hitlera:

opinii

„Żądania

polskiej

te

nie

są

na

żądania

nawet,

Poddanie

się

takiemu

żądaniu

daje

uzgodnić z „filozofią** zjadaczy
niego

chleba,

ale burzy

ono

się

powszed

ambicje,

zwią

zane z ideą mocarstwową. P. Moltke
siał lepiej o tym wiedzieć..."*.

mu

„XX Amżius* w artykule „Drzwi
jeszcze nie zatrzaśnięte*
snuje takie
rozważania:
„Polska

powiedziała

zatrzasnęia drzwi

do

„nie*;

lecz

porozumienia,

dza się ona rokować

z Niemeami,

nie

zga-

lecz

tyl

ko w tym wypadku, jeżeli Niemcy Wezmą
pod uwagę jej zasadnicze stanowisko. Po
łożenie

polityki

niemieckiej

stało

się

do-

syć delikatne, drażliwe: tym razem wątpli
wym

jest,

by

Berlin

mógł

mieć

na osiągnięcie swych celów
siły.

Skorzystanie

zaś

wojnę powszechną.

nadzieję

bez użycia

z siły oznaczałoby

gdyż nie ma wątpli-

wości, że Beck nie powiedziałby Berlinowi tak śmiało, chociaż i grzecznie, „nie”,
gdyby
nie był całkiem pewien pomoey
Anglii i Francji. Pewność ta jest zresztą
zupełnie

zrozumiała,

gdyż

po

likwidacji

Czechosłowacji sytuacja w Europie tak
Się. ukształtowała, że Anglia i Francja
stanęły wobec bezpośredniego niebezpieezeństwa. Z tego względu wezorajsza mowa min. Becka nie ułatwia sytuacji politycznej Europy,
nie rozprasza chmur
na jej horyzoncie; naprężenie pozostaje
nadal.

śniło się, tylko Polska odpowiedziała
Niemcom wyraźnie” opiniuje:

praw

Polski

i oparte

na wzajemności.

odpowiedź
raźne —

Polski. Jedno

stosunki

wszakże jest wy

polsko-niemieckie

wcho

dzą w stadium decydujące.

To samo pismo zamieszcza dziś list
swego

warszawskiego

korespondenta

lekarskiemu

lokale

są za ciasne i wręcz

nieodpo-

wieanie,
Medycyna nie może pozwolić sobie na stagnację, na zastój, bezruch i

pożądana —

skrępowanie,

nik. Oczywiście szpitale miejskie mogą na tym sąsiedztwe tylko skorzys-

dla

niej

bo

okazałyby

zabójcze.

W

się

żadnej

one

innej

zić, by wbrew

budowane były gdzieindziej.

z duchem

czasu,

albo —
wało

ne stawia inwestycję na pierwszym
miejscu przed innymi, to jedno stwier
dzenie

zdrowemu

kilkanaście

Dzierżawey

budowę

klinik

w imię

ogólnego

czynn ki zaś wyasygnować
odpowiednie sumy.

do-

odrazu

Dzięki pomocy finansowej M nisterstwa Opieki Społecznej i Zarządu
Miejskiego w Wiln'e budynek Instytutu badań i walki z nowotworami
stanie już w ciągu nadchodzącego

la-

ta. W ślad za tym pójdzie n echybnie
wznoszenie gmaciiów innych klinik.

rozsądkowi

milionów

by

bra powinn* jak najszybciej zwolnić
część zajmowanego terenu. Odnośne

Sprawa budowy „miasta medycznego“ jest tak doniosłą, że do tego
tematu jeszcze nie raz wypadnie powrócić.

„Miasto medyczne zajmie przestrzeń około 10 ha, koszt budowy zaś

wyniesie

wystarcza,

uznać za przedsięwzięcie niec.erpiące
ani chwili zwłoki.

tać, trudnu w ęc nawet sobie wyobra

cznictwo,

jak najrychlej. Chodzi

przecież o najcenniejszy skarb — ©
zdrowie ludzkie. To jedno stwierdze-

gistrat, budując
miejskie
szpitale,
wznosił je właśnie obok nowych kli-

dziedzinie postęp n'e odgrywa tak decydującej roli, jałk w medycyne. Le-

nieidące

cel przyznane

taka tendencja, by ma-

zto-

ANATOL MIKUŁKO.

tych.

Przemówienie min. Becka
wzorem
Przychyine
Prasa
tekst

ukraińska

przemówienia

niektóre
mieściły

podała dosłowny
mim.

Becka,

dla dyplomacji

głosy

taniy, w niechęci do Ligi
a

do paktów

zb.orowego

Ukraiiców

Narodów

i

bezpieczeńst-

gazety („Nowyj
jego fotografię.

Nawiększy kryzys przeżywał sojusz
polsko - framcuski na skutek wielkiej drażliwości marsz. Piłsudskiego
i min. Becka na punkcie tych inpon
derabiliów,
które były według ich
mniemania naruszone, wskutek jed
nostronnego traktowania į interpre-

towania tego sojuszu przez Francuzów. Motyw prestiżowy grał wielką
rolę w stosunku Polski do Małej An

przemówieniu kanclerza Hitlera, elementy bardzo różne — takie, które
możną wykorzystać dla dobra poko
ju, jak į talkie, które, ktokolwiek idąc

się w okresie rozmów

0.

cenę, o jej wysokośći jej wartość dla
obu stron... Tylko z perspektywy dłuż
szego czasu można będzie ocenić pra

szą enuncjacją w masztabie europejs
kim. Przemówienie to jest klasycznie
„bekowskie!* „Jest w nim cały żywy
min. Beck, dyplomata, który w stro

po linii własnych interesów mógłby
interpretować, jako zaostrzenie sytua
cji. Ten, podwójny charakter przemó
wienia min. Becka mieści się w jed
nym jego zdaniu: „Pokój, lecz nie za

ju pułkownika

wszelką

„Jak“ a nie „Co“. „Jak“ niezmienne,

cenę*.

Mamy

wrażenie,

że

Po historycznej mowie

min. B=cka

artylerii reprezentuje

się nie lepiej, niż we fraku dyploma-

tycznym; dyplomata i polityk, w któ
rego przemówieniach — zresztą dość
rzadkich,

—

zawsze

wiadomym

jest

ogólnie znane słuchaczom polskim i
nie polskim: dźwięczny bas męski,
chłodnie — zdystansowane brzmienie, lapidarność żołnierska połączona
z ostrożnością sztabowca. Tym więcej w dzisiejszym jego przemówieniu

zasługuje na uwagę jego „Co* — me
ritum.

jeżeli się nie będzie przywiązy-

:

Przemówienie

ho-

zbyt wielkiej wagi do poczucia

znajdujemy

Czas*)
uwa, w których możnaby było wyczuć
Dzienniki _ lekceważenie lub obražliwo-protekcyj
ukraińskie jednak nie ograniczyły się
ne podejście. Trzeba stwierdz ć, że
ktyczno-polityczny wpływ przemówie
tylko do
umieszczenia
dosłownego
polska polityka zagraniczna w ostat
nia na dalszy ciąg wypadków history
tekstu, lecz zaopatrzyły go pewnymi
nich kilkunastu latach, stale podkre
cznych, jakich jesteśmy świadkami.
komentarzami i starały się z niej wy
śla konieczność ustosunkowania się
Ukraińcy, życzyliby sobie, ażeby to
ciąnąć wnioski na przyszłość.
do mej, jalko do samodzi lnego czyn
przemówienie wpłynęło
korzystnie
„Dito“ z dnia 7 maja w artykule
nika i zdobyła sobie w świecie uzna
dla zachowania pokoju, a nie wznie
„pokój, lecz nie za wszelką cenę* pi
nie i zrozumienie. A wele ku temu
cenia wojny. I, ażeby niektóre zwrosze: „Cały świat polityczny oczek .wał przyczynił się fakt zawarcia w 1934
ty w przemówieniu min. Becka mia
przemówien'a min. Becka jako odpo
r. porozumienia polsko-niemieckiego
ły korzystny wpływ na bieg wewnętrz
wiedzi na
przemówienie
Hitlera.
Min. Beck powiedział pod adresem | nej, polskiej polityki narodowościoNiemiec niemało gorzkich słów, cho
Przemówienie min.
Becka
można
wej”,
:
scharakteryzować jako oświadczenie,
caż w sposób wybitnie zręczny. Od
„Nowyj
Qzas*
z
dnia 8-go
podkreślające przede wszystk
m morzucił obydwa żądania Niemiec, tak
maja 1939 roku w artykule
„Sta
menty prestiżowe,
zwracające naj
co do przyłączenia Gdańska do Rze
nowcze i umiarkowane'* pisze: „Niewiększą uwagę na godność państwa...
szy, jak i co do eksterytorialnej dro
cierpliwie oczekiwane nie
tylko w
Nie wypada zapominać, że moment
gi, któraby łączyła Prusy Wschodnie
Polsce dzis ejsze przemówienie min.
prestiżu w polskiej polityce zagran.
z Rzeszą... Jednym słowem mamy w
Becka jest od ostatniego przemówie
od 1926 r. zawsze grał wielką rolę.
przemówieniu mim. Becka, jak i w
nią Hitlera bezwątpienia najważniej

„Pozostało tylko: albo wojować, albo
zgodzić się z istniejącym stanem rzeczy,

to możliwie

wej-

noru i do ambicyj — rokować, ale na tę

dzie do podręczników szkół dyploma

możliwość nie ma, jak wynika z oświadczenia Becka, prawie żadnej nadziei,

tycznych,

promisowe

stanowisko

Polski,

jako

ale na

powiedź:

n.

tego

umiarkowania

tym

„Nie

znamy

pokoju

—

za

wszelką cenę* j „Nie damy się ode

pomimo dekla-

sąsiadami,

tle

dobitniej uwypukla się zasadnicza od
przeć od Bałtyku". Rzeczywiście prze
mówienie min. Becka brzmi, jak vo
tum Lutra: „Przy tym stoję i inaczej

ku. A Litwa wolałaby uniknąć koniecz
ności uczynienia wyboru pomięłzy
wielkimi

powinien

ko retoryczne, lecz częśćiowo i mery
toryczne
umiarkowanie
rzecznika
strony matenialmie słabszej w sporze,

racji o neutralności — pozostać na bo-

dwoma

jak

przedstawiciel
państwa
słabszego i
mimo tego nieskłonnego do ustępstwa w sprawach zasadniczego znacze
nia. Jest w tym przemówieniu nie tył

sobie sprawę, iż w wypadku zł:rojnego zatargu pomiędzy Rzeczypospelitą

i Rzeszą nie da się —

jako wzór,

przemawiać, w odpowiedzi na żąda
nie czy groźby państwa siłmiejszego

Przytoczone powyżej głosy
głównych organów prasy kowieńskiej odpowiadają
rzeczywistym
nastrojom

suwerennych

Rvłoby dziś przedwcześnie przewidywać,
w jaki sposóh zareagują Niemcy na taką

wydziałow:

Założenie
„miasta
medycznego”
przy ul. Konarskiego będzie ułatwione o tyle, że uniknie się nabywania
wewnętrznych
urządzeń. Po prostu
dotychczasowe
urządzena i aparatury klinik na Antokolu zestauą zain
sialowane w nowych gmachach
Translokacja z Antokola na ulicę
Konarskiego nie oznacza
zerwana
kontaktu z wojskiem. Współpraca z
lekarzami wojskowymi będzie nadal
utrzymana. W ogóle „miasto medyczne“ nie zamierza od nikogo в & 0дgradzać. Odwrotnie. Chętnie jest widziana, i nie tylko widz ana, ale i b.

„Lietuvos Žinios“ wreszcie pod ty-

tułem „Położenie w Europie nie wyja-

odwaga, której w swoim czasie zabrak
ło innym partnerom Rzeszy. Ale „„filozofia zjadaczy chleba* byłaby bardziej
zrozumiała i... wygodna. Bo zdają tu

nie naruszające

głównie

uniwersytetu.
Na Antokolu, gdzie znajdują się
obecnie kliniki, nie ma m ejsca na dal
szą rozbudowę, nie mówiąc iuż o modernizacji klin k. Co więcej: niektóre

naprawdę

jakieś fantastyczne.
Niejedno
państwo
przyjęłoby je z wdzięcznością.
Lecz..
amb, Moltke od bardzo dasna mieszka
w Polsce, a nie zrozumiał jeszcze jak widać, uczuć i psychiki narodu polskiego.

opinii litewskiej. Imponuje jej bezkom

honorowe,

najmniej nie powinien mieć, żadnych
przeszkód w realizowaniu swego, posiadającego kolosalne znaczenie dla
Wilma, przedsięwzięc a.
Budowę klinik przy ul. Konarskie
go zaprojektował i prowadzi Uniwersytet Stefana Batorego.
Nie trzeba
podkreślać, że sprawa ta leży na ser

Ца

ZY ORO ROAD SEE АЧ НЛЛ

swe oświadczenie. Należałoby z tego wy-

się rociągnąć wniosek, że Polsku zgodzi
„nowego
sprawie
w
Niemcami
z
kować
wypadułożenia stosunków” tylko w tym
propozycje
ku, jeżeli Niemey przedstawią

klinik z Aniokoia I to ki nik wszystkich.

z punkiu widzenia urbanistycznego | nierozporządzające
wszystkimi najnowocześniejszymi Środkami, skazapod Miasto Uniwersyteck e. Jest on
zresztą
własnością / uniwersytetu.
ne byłoby — jeśli nie na natychmiastową zagładę — to w każdym razie
Wprawdzie część terenu zajmują je-

Kowno wodec mowy min. ŚECKA
Kowno, 6 maja 1939 r.
W dniu 28 ub. m. radiostacja litewska transmitowała mowę
kanclerza Hitlera. Mowa polskiego ministra

stopniowe obumieranie.
Diaiego też zapadła
stanowcza,
nieodwiłaina
decyzja
przeniesienia

tak że Un wersytet nie będzie, a przy

cu

Szkice zostały już przygotowane,
Rozpoczęcie robót uzależn one jest od
otrzymamia pieniędzy. Na tym miejscu należy podkreślić
z
naciskiem,
że
potrzebne
kapitały
Muszą sę
znaleźć. P eniądze musza być na ten

na

Moment spontanicznej manifestacji ludności Warszawy na dziedzińcu MSZ na cześć pana ministra Becka, po jego historycznym przemówieniu w Sejmie w dn. 5 kwietnia br.

nie mogę.

X.

4

„KURJER*

Motywy wyroku na Kucharską

Nożycami przez prasę
USPOKOJENIE
%
po
enia
Jak to bylo do przywidz
pewne
mowie min. Becka nastąpiło
na Zachodzie,
uspokojenie zarówno
jak i u sąsiadów. Trzeba dodać, że u
nas było zawsze spokojnie nawet w
Zana
zaniepokojenia
momencie
chodzie.
Czy „wzmocnienie osi przez 2 as-

pirantów sziuki dyplomatycznej, jakie

osłabia
miało miejsce w Mediolanie,
atmosferę „uspokajania się“?
W korespondencji z Paryża „Gazesprawie

w

Włoch

stanowisko

ocenia

tak

la Polska“

Gdańska,

we
na ogół
Nie przypuszcza się
Francji, aby Włoclry mogły się zdecydowzć na zaryzykowanie utraty swego noafrykańskiego,
imperium
wozdobyiego

które przy układzie sił na morzach Śródziemnym 1 Czerwonym, byłoby zlikwidowane przypuszczalnie w ciągu 6 tygodni.
Informacji,
angielskich
Na podstawie
Francja mniema, że dła Włoch obrona
Gdańska

rzecz

na

niemieckiego

sojuszni-

ka, nie warta jest ryzykowania tak wažnej, imperialnej stawki. Czyli, że włoska
troska o panowanie nad Afryką wschodnią, staje stę przeszkodą dla niemieckich
ekspansyjtendencji
kontynentalnych
nych.

GRUNT SIĘ NIE PRZEJMOWAĆ
Odporność militarna jest odpowied
nikiem odporności psychicznej. Rozumieją to dobrze poznańczycy.
Tegoroczne Targi Poznańskie
oparły się
panikarzom i płotkarzom zwycięsko.
Po mowie min, Becka natychmiast zawarto kilkanaście większych transakcyj.
Komentarzy nie trzeba.

Rolfje więe krótki bilans powystawo
wy należy stwierdzić, że Międzynarodowe
"Targi Poznańskie krzepuąe
x roku na
rok, zdobyły już sobie ustaloną i dodać
trzeba zasłużoną sławę. Wystawę zwiedziło około 300.000 osób, w tym sporo
s zagranicy, m. in. i z Afryki. Obroty wyniosły około $0 milionów złotych,
przy
ezym znowu — sporo było w tym roku
nieoczekiwanych obrotów zagranicznych,
szczególnie w branży metalowej. Zawarły
„już transakcje lub nawiązały
stosunki
handlowe: Brazylia, Szwecja, Turcja, Litwa, Afryka południowa, Bułgaria, Węgry
1 tune. Nie brakło wśród kupujących tak-

że i Niemeów.
Wystawców było około 2.000, w tym
30 proc. zagranicznych. Szczególnym zaiń
teresowaniem cieszyły się nasze obrabiar"ki, ceramika artykuły biurowe,
badownietwo,

elektrotechnika,

radio

1... lalki.

Atrakcją było Zaolzie, które w tym
roku po raz pierwszy wystąpiło na wystawie swej Mac'erzy.
;
(„Kurjer

Zabita
Jak

którzy

odkładają

warszawskiego

Kucharska,
została

żona

skazana

m. 30 — Ii m. 40. Stwierdzony brak portmonetki 1 wywrócenie
jedynymi

śladami

poszukiwań

przedmiotów

Obraz miejsca zbrodni pozwala na wysnucie następujących wniosków: Morderstwo
nie miało na celu rabunku. Morderea nie był
człowiekiem, który metodycznie dokonał czy
nu, па co wskazuje hłąd przy przecięciu
sznura telefonicznego. Strzał oddany nie był

ami trudny,

ani tym

mniej

oddany

precy-

zyjnie. Wreszcie morderca starał się w sposób nieudolny stworzyć pozór morderstwa

Paryski „Oenvre* w art. Tabouis do-

nosi, że Hitler bardzo jest zaniepokojony
stanem umysłów we Włoszech: Nie ma
nastroju do wojny z Francją! W kołach
robotniczych szybko rośnie niezadowolemie. W Mediolanie np. podobno panuje
taki niepcSój 7 kołach robotniczych, że
bardzo łatwo może przybrać charakter

W znalezionym kalendarzu
1 kalendarzyku kieszonkowym
września

zmarły

własnoręcznie

„lieja

połlftyczna)

przez przysłanie

została

wzmocniona

z Niemiec

„zdelniej-

ków.
to

Hitler

się

pono

nie-

Rok 1914 nazbyt żywo stoi jeszcze
w oczach
społeczeństwa
włoskiego,
ażeby mogło o nim zapomnieć,

POKOJE!
TANIE, CZYSTE i CICHE

Hołełu
Warszawa

Chmielna 31
Tel. 556-85

Kawiarnia.
*

ROYAL
Bezpłatny

garaż.
| RODIEKADENOZ|

tego

się, a z nią

konieczność

od-

;

wszystkiego,

co stało

zjawiało

się

września

się przy-

widmo

szarej:

1938 r. zwia-

zaznaczył

że

postanowienia

©

aresztowaniu,

Ku-

charska rzuca znamienne przekleństwo na
matkę za to, że „nie wyjdzie x więzienia do
którego teraz idzie. Podczas przebierania
| się Kucharskiej pomiędzy małżonkami na| stępuje rozmowa, która zmienia stosunek

Kucharskiego do żony.
Od tej chwili Kucharski odstępuje od
żony, pozostawia ją swemu losowi, w sposób najzupełniej jawny
podtrzymuje swój
stosunek z Jackowską, likwiduje mieszkanie

została
W

połowie

ub.

miesiąca

proku-

w

jednym

domu

ma

ciężar

ka-

z Jackow-

zabiła

brata.

i
!

ezy.
Należy zapobiee dzwonkom telefonu.
Przecina szuur, lecz czyż możną myśleć z
precyzją, czyż można zdawać sobie sprawę,
że należało przeciąć kabel z miastem, a nie
sznur słuchawki. Zabór portmonetki i widoczne wyciągnięcie kieszeni nazewnątrz two
rzy pozory rabunku. Wreszcłe odchodzi, zabierając klucz, by jaknajpóźniej spostrzeżono zbrednię. Wyjeżdża do Komorowa. Tam
Kucharska
nasiępuje odprężenie nerwów.
rozpacza i płacze, lecz całkowite załamanie
gdy

nastąpi,

| mlałą

zostanie

niezrozu-

wstrząśniętą

przez

przywiezioną

dla niej wieścią,

Kumęża; że brat popełnił samobójstwo.
eharska drętwicje 1 mdleje,
lecz powraca

świadomość.

Zbrodnia nie została

jeszcze jest nadzieja.
1 walczyć.

ZBRODNIA
4

Czyn

Trzeba

Z NISKICH

oskarżonej,

która

wykryta,

być

silnym

POBUDEK
w

sposób

brata, działanie z pobudek niskieh, świadczy
© znacznym nasilenia woli przestępczej.

Środowisko, z

jakiego oskarżona pocho-

dzi, wychowanie, wykształcenie I warunki ży
ciowe

dały

jej da

ręki

oręż

do

spokojnego

1 uezciwego życia, jedynie charakfer i predyspozycje psychiczne spowodowały spaczenie linii moralnej. Wszystkie te względy uzaSadniają wymierzenie kary 15 lat więzienia.
Wobec niskich pobudek Sąd orzekł również
pozbawienie praw.
Powództwo cywilne
skiej sąd oddalił.

Karoliny

Gierszew-

nagrodę na'cgólno - poiskim konkur

jednocześnie

14 kwietnia

wyjątek

br., podając

z recenzji

,ty

o

nam tę wzmiankę

w części, zawierarecen-

konfiskącie

tej zamieść liśmy

Amaliogie
Moskw.e stwierdza, że mowy kanclerza Hitlera przypominają bardzo mo

w

mówiących o obrazie władz i rozsie| waniu fałszywych wiadomości. (z.)
I i
A
ST
II

! pow adomiona o uchyleniu konfiskaKKI
i
III

Hitler — Wilhelm
Gazeta angielska wychodząca w

Tygodnia*,

' wieści nie takiego co by kwlidowało
z kodeksem karnym. Jak pisaliśmy
autorkę zamierzano pociągnąć do od
powiedzialności karnej z artykułów,

| jacej wyjątek ze wspomnianej
ą zji.

z IB06

W
dniami

Jeną,

Jedna

pod

klęską Frusaków

przed

średmio

z tych

„Jest czas

brem ała

mów

najwyższy,

Na-

żeby

poleon dostał nauczkę. My Niemcy
jesteśmy solą ziemi, lojainość, :złacheiność, dzielność, skromnośći wszy
stkie inne

cnoty

kobiet aiem eckich,

pobeżmość ludu — wszystkie te elementy mtiszą zatriumfować nad zde
moralizowanymi

społeczeństwami

Za

chodu, ludźmi, którzy łamią wiarę,

przepędzają krółów, a nawet jak we
Francji, zamordowali króla. Stolicę
swoją zamienili
Francuzį na Babilon peten

My

rozpusty.

mamy

naj-

p'erwszą armię świata, i już po pierwszych utarczkach z tej armii Kor
sykanina nie zostanie nie".
Po tej mowie

walki

zaczęły

się w

dnu 8 października, a 14 października

Napoleon

rozbił

pierwszą

oruską pod Jeną, podczas

arta @

gdy Davo

ut zaatakował drugą armię pod

Auer

Paryżu
sprawa,

obóz
że

dzienn
ku swoim

połeon tego dnia:

napisał

„Już byłem

Na-

jako

zwycięzca w Mediolanie, w Kairze i
w Wiedmu, ałe przyznaję, że nigdzie
nie zostałem powitany
tak gorąco,

[li

Paryż
podzielił się na obóz kobiecy i
męski.
Kobiety orzekły jednomyślnie,

zmniejszenie

swego

wieku

o

parę

lat,

to

Oficer, który niedawno opuścił Saint-Cyr,
porucznik R. poznał piękną + szykowną nau.
czycielkę
pannę Małgorzatę. Panna Małgorzata w wieku lat 34 zachowała w pełni
krasę młodości i w oczach zakochanego poruczmika uchodziła za jego rówieśnicę.
Młodzi ludzie poznali się na balu. Wzajemne towarzystwo wydało im się bardzo
miłe,

to

też

dużo

tańczyli,

urządzali

ne wycieczki, z biegiem czasu
zacieśniły się jeszcze bardziej.

wspól-

stosunki

ich

W
listopadzie
roku
ubiegłego panna
Małgorzata spostrzegła się, że zostanie matką. Podzieliła się tą wiadomością z porucznikiem, który orzekł, że wobec tego muszą się pobrać. Zaczął też wyrabiać i zbierać potrzebne dokumenty. Wówczas ta w jego

rękach

znalazły

się

papiery

narzeczonej,

z których przekonał się, że ta młoda osoba nie tylko nie jest jego rówieśnicą, alę
starsza jest od niego bez mała o lat dziesiątek.
Odkrycie

to zrobiło

na

nim

duże

waaże-

nie. Zaufanie, jakie miał do panny Małgorzatg zostało za jednym zamachem podwažome. Trzebaź, że akurat w tym czasie siarania jego ojca, zmierzającego do tego. aby
młodego poruczniką przenieść z garnizonu,
w

którym

toczyła

się

idylla

do

Paryża.—

odniosły skutek. Porucznik wyjechał... I po.
dobno
zapomniał
0 narzeczonej i swojej
obietnicy.
Na
wa

wokandzie

wyfoczona

zmałazła

przez

się wówczas

opuszczoną,

spra

która

żą-

dała odszkodowania za złamanie obietnicy
małżeństwa
3 uwiedzenie oraz wypłacania
remty dla dziecka, które w międzyczasie ujrzało
światło dzienne i które porucznik
uznał za swoje.

wiele

o

konieczności

absolutnej

szcze-

rości
między małżonkami, a także o tym,
jak doniosłą rzeczą jest dotrzymywanie swoich
zobowiązań — szczególniej tam. gdzie
w grę wchodzą małoletni.
Po dłuższej rozpiawie sędziowie uznali,
že jakkolwiek nie ma dostatecznego powodu do zerwania obietmiey masżeńskiej, niemmiej trudno w danym wypadku mówić ©
wwiedzeniu, ponieważ panna Małgorzata jest
osobą dojrzałą i do tego przyszła w swoim
czasie kurs pielęgniarski, wobec czego należy przyjąć, że zdawała sobie sprawę z tego
90 czyni, zgadzając się na zbliżenie ze swoim przygodnym znajomym.

NOTELŁ

„ST. GEORGES"
® МАНЕБ
Pierwszorzędny == Ceny przystępne

| Wasza Cesarska Mość dobrze się czuje w pałacu poczdamskim,i że wszy
stko tam na przyjęcie Waszej Cesar-

sk.ej Mości było przygotowane”.
dostawszy

gorące

Sprawa;
która dała powód do sporów
przedstawia się pokrótce następująco:
z

28-g0 wszedł na czele Starej Gwardii , przejmy Mt: „Wynażam nadz eję, że

W

wywołała

rzecz błaha, nieomal konieczne, uważać ją
za powód do zerwania narzeczeństwa — to
absurd! Obóz męski nie był tak zwarty, jednawoż w znacznej większości twierdził, że
fałszywe podanie wieku narzeczonej graniczy z oszustwem. Jeśli nie jest może wystarczającym powodem zerwania zaręczyn, to
w
każdym razie
może przyczynić się do
podważania zaufania narzeczonego.

a , pedy, i stąd napisał do Napoleona u-

do Berlima. Pow tano go najumiżeniej z objawamj serwilistycznej ozoJobiwści
:

też

Rozważywszy pro i contra sędziowie przy
znak
matce 60.000 franków i renię dla
dziecka
pozostawiając
lekkomyślnemu
porucznikowi do wyboru, czy wołi ten haracz, czy też małżeństwo..

roku

do Poczdamu,

ale

spory.

staedt. Prusacy pobici zostali straszłi | rzy na mnie piorunowałi w swych

Napoleon wkroczył

toczyła się przed poroma
która wzbudziła nie tylko

zaimieresowanie,

we i definitywnie w obu tych bit- | mowach i nie mieli dla mnie ani jed- |
„ waieh. Wieczorem 14 października ar
nego słowa uznania”, Król pruski uIr, į ma
przestała istnieć. 24-g0 | ciekł na sam kon:ec kraju, do Kłaj-

wv krółą Fesaynanda % uhełma
wygłaszane w jesien: 1806 r., bezpo-

pusuczn K R.

Sprawa ciągnęła się kilka dui. Adwokaci
popisywali się retoryką i wynajdowali ticzue
argumenty w obronie stron. Mćwiona

tej książce pióca p. dr Charkiewicza. | Puznaniu który rozpatrywał motywy
Prokuratura wileńska skontiskowała | konfiskaty, nie znaiazł w treści po-

sie księgarni i drukarni św. Wojcie"
cha. Powieść ta zustała natychmiast |
Obecnie wileńska filia księgarni
wycofana z księgarni w całej Polsce. | św. Wajciecha oraz autorka została
O

„Wielkiego

Wymierze

więc

Jak z tego widać Sąd Okręgowy

cbozy

60 tys. iranków
czy małżeństwo

skry-

tohójczy pozbawiła życia swego młodszego

uchylona

, wiadomość

ratura poznańska zarządziła koniiskatę powieści znanej literatki wileńskiej p. Eugenii Kobylińskej
p. t.
„Wielki Tydzień, która uzyskała II ,

tak:
mimo

|

zwyczajeniem,

każde

Konfiskata powieści p. Kobylińskiej

rohotni-

szych agentów Gestapo. Agenci Gestapo
mają nauczyć „Ovr'ę* „naukowych metod śledzenia 1 opanowywania robotniAle
pokoi...

rzucenia

i zamieszkuje

przedsięwzięto

Tabouis donosi, że włoska „Ovra“ (po

ma-

szeniu

tyczny mężą wraz z 6 nabojami. Pistolet ten
pokazała mężowi nazajutrz, prosząc © wska
zówki techniezne. Pistołet Kucharski odnaIazł
w swym mieszk
w dniuani
30 września,
u
jedynie z 5 kulami w mayszynie, a zatem
Julia Kucharska była w posiadaniu I mogła
dysponować pistoletem
w dniu zabójstwa

Julia Kucharska

katastrofa

terialna zbliżała

z których

Zaczyna działać instynkt samozachowaw-

Nieuchronna

W dniu 4 padzierźnika po przeprowadzo
nej rewizji w mieszkaniu Kucharskich i ogło

Julia Kucharska
w dniu 27 września
podjęła w firmie „Łowiee* pistolet automa-

wydawnictw | zbieranie płeniędzy
głodne dzieci hiszpańskie?

;

|

odmowy,

mienia, miażdźącego wszelkie nadzieje. Nienawiść do hrata kształtuje decyzję. Pod pre
tekstem rozmowy kieruje kroki do telefonu.
Podnosi słuchawkę, i, stojąc poza fotelem
brata, oddaje strzał w głowę. Jeden strzał
z tak bliskiej odległości wystarcza.

terminowym
pod datą 29

0 godzinie 10 nia spotkanie z Kucharską.

W zakładach Alfa Romeo. Itott Frasquini f Caproni aresztowano wielu rebotników
za koiportaż antyfaszystowskich

w

wa

się, a równocześnie obniżał się po- |
moralny.

egzystencji. Koniec

rewolty.

w Turynie, Bołonif i nawet
czych dzłelnicach Rzymu.

OSKARŻONEJ

W czasie sekcji zwłok wyjęto
z ciała |
stował ruinę.
zmarłego pocisk wystrzelony z pistoletu auto
Myśl poszukuje ratunku. A może brat,
matycznego o kalibrze 6,35 mm.
Według
ten
zamożny brat pomoże... Jedyna to zreszopinit instytuiu ekspertyz sądowych
oraz
tą deska ralunku udać się do niego, może
biegłego pocisk ten z pewnością nie muiejnawet nastraszyć samobójstwem.
szą niż 96 na 100 wystrzełony został z pistoW tym czasie, gdy warunki materialne
letu automatycznego stanowiącego własność.
były
nader epłakane, a nadto stosunki 080adw. Wiesława Kucharskiego. Sąd nie znabisie małżonków Kuelarskich skomplikowatazł żadnych błędów wątpliwości i sprzeczły się, pada Zbiguiew Gierszewski.
ności w tych opiniach.

WŚRÓD
ROBOTNIKÓW
WŁOSKICH

aresztowania

pywały

ZBRODNE

W gabinecie przy ul. Lwowskiej w umówionym terminie
spotkali się Gierszewski
f Kucharska. Nie zeszli się na rozmowę jak
serdeczni przyjaciele, a przecież są bliscy,
lecz nieufni, nieusiępliwi, zimni i obojętni.
Z jednej strony młodszy brat zamożny, a z
drugiej siostra, która znajduje się u kresu
możliwości. Prosi © względność, przedstawia
swoją sytuację, być może prosi o pożyczkę,
być może grozi samobójstwem. Padają sło-

' Zasoby finansowe małżonków Kucharskich, a właściwie Juli Kucharskiej, wyczer-

tabunkowege.

aż

pisze:

PRZEBIEG

spadku.

|
, ziom

Żonę wyma-

z życia swego i pamięci.
Zespół powyżej przytoczonych
danych
pozwala na odtworzenie następującego obrazu i motywów zbrodni.
:

Gdy we własnym domu
nie znalazła
złszczenia swych pragnień, Julia Kucharska
tym silniej zaczęła szukać zapomnienia w
rozrywkach, trwoniąc lekkomyślnie wraz z
mężem dobytek,
który dostał się
drogą

kieszeni spodni były

przy zmarłym I w pokoju.

Francji, Anglii i USA.

Podobne

SYLWETKA

na ówa

zuje

giem E. K. D. odchodzącym o godz. 12.05.

Poranny“).

inwestycje,

ską w pokojach kawalerskich.

Na pytanie, czy Kucharska znajdowała
się w Warszawie w chwili, gdy dokonano
mordu, wypada odpowiedź twierdząca. Z wy
jaśnień Kucharskiego oraz Jackowskiej wynika, że Kucharska wyszła z domu około
godz. 10, do Komorowa zaś przybyła około
godz, 12.30, czyli opuściła Warszawę pocią-

na

Paryż podzielony

miskich

Julia Gierszewska wychowała się w warunkach dobrobytu materialnego, pieszezona
przez ojca, nielubiana przez matkę, odpłacająe zreszią matce równą niechęcią. Silnie
i zdecydowanie pokierowała swym życiem,
MORDERCA BYŁ OSOBĄ ZNANĄ
poślubiając w bardzo młodym wieku, whrew
ZABITEMU
woli rodzieów, Wiesława Kucharskiego. PoPozycja zwłok, brak śladów walki, oraz , sładając charakter egocentryczny, Odnosząc
sytuacja pokoju pozwala wzdedukować, że
wszystkie zjawiska na płaszczyznę własną,
Gierszewski
został zabity niespodziewanie
wyrastająe w Środowisku, gdzie kult pleprzez osobę mu znaną, która przeszła za jeniądza dominował, pod wpływem męża, któgo fotelem pod pozorem
skorzystania ze
ry nie mógł służyć za wzór dodatnich cech
ściennego. aparatu telefonicznego.
charakteru, kształtowały się wartości charak
Śmierć mogla nastąpić między godz. 10
tera Julit Gierszewskiej,

tak jest
to popełniają
gospodarczą
zdradę stanu. Wprost odwrotnie nie'
należy
wyzyskać
koniunkturę
we

„Robotnik

Julia

z pobudek

15 lat więzienia za zahieje brata swego. Sąd
w następujący sposób uzasadnił wyrok:
W dn. 298 września 1938 r. © godz. 14
m. 46 w mieszkaniu przy ul. Lwowskiej 8
— lekarz dr Korzyeki stwierdził zgon inż.
Zbigniewa Gierszewskiego. Zmariego zasiauo we własnym gabinecie, przy biurku w
pozycji siedzącej. Żadnych obrażeń zewnętrz
nych na ciele zmarłego, ani też śladów wałki nie stwierdzono. W gabinecie sznur od
słuchawki aparatu telefonicznego był przecięty, brakowało klucza od drzwi gabinetu.

do „zupełnego uspokojenia się*. Jeżeli

WRZENIE

pisaliśmy

adwokata

Tymczasem jakoby w Wilnie są lu.

dzie,

(4803)

Telefony e pokojach

Pół

artem, pół serio

Cień Albanii

ten list uwa-

i żał, że taka gościnność jest nieco
przesadzona. W ogóle na list nie od-

jak właśnie przez tych Prusaków, któ
RDWSZEZERZZYA

Reprezentacia szkół Litwy w Wine

— Dlaczego Włosi

Albanię

nowonarodzonego

następcy

tronu

101

strza-

łów i wystrzelała
w ten sposób cały zapas
amamiejił

Do Wilma zamierza przyjechać na | winów będzie doskonały zespół gimn.

Ad. Mukiewicza, a w trzecim meczw
reprezentacja Litwy ma zmierzyć się
Litwa rozegra trzy mecze .13. 14
z reprezentacją Wilna.
3
i 15 maja z uczniami szkół wileńskich
Mecze się odbędą w Parku SzkolPierwszego dnia Litwini grać będą
nym. Nie trzeba dodawać, że zapoź repr. gimn. Litewskiego w Wiłnie.' wiedź tych meczów obudzi w Wiln'e
W drugim dniu przeciwnikiem Litzrozumiałe zaciekawienie.

anektowali

akurat 7 kwietnia?
— Gdyż dowiedzieli się w przeddzień tej
daty, że artyłeria afbańska dała na cześć

Kolsje w Z. 5. S. R.

3 dni reprezentacja Litwy w piłce ko-

Na dworcu w Charkowie jakiś podróżny

szykowej.

podchodzi

do zawiadowcy.

— Przepraszam was, towarzyszu...
który tor zajedzie pociąg z Moskwy?

Na

— To zależy, który wcześniej przybędzke,

czy

pociąg

7.47,

czy

11.56...

2.

„KURJER“

3

(4803)

Ukltad wHosko-niemiecki oceniają: Katarakta na oczach Mussoliniego
Druga

MWojowniczo

w

EB.,

Berlimie,

ostrożnie

lekceważąco

—

w

BERLIN,
(Obst. sp.)
Prasa niemiecka samohypnotyzuje się za nsce
«.zówanym sukcesem mediolańskiim,
poświęcając omówieniu tego zagad-

przebicia,
która
powinna
izolować
nagłe zainteresowanie się państw zachodmich
probiemami
Wschodniej

niem a całe szpalty i stronice dzisiejszych numerów. W relacjach, niemieckich w perwszym rzędzie
uderza

Rzym,

Mittag“ ZNISZCZY RESZTKI
M
WERSALSKIEGO W

butny
wienia
WOLI

Naturalnie, że każde pismo niemieckie poczuwa sę do obowiązku

Europy.

ton oraz usiłowanie przedstatego
sojuszu,
jako
wyniku
OBU MŁODYCH
I POTĘŻ-

NYCH

NARODÓW*.

nad

jezioro

Gomo,

„PAKT

z

of cjalnym

niemieckim,
nodniowy

gdzie

pozwolił

sobie

na

niemiecka

jed-

Wieczorem

twierdzi,

że

so-

nia. „Między Zachodem i Wschodem
Europy, pisze „Volk scher Beobachzostała

Ściana

nie

Demokrację

KILKAKROTNIE

TRAKEURO-

pro-

MEDIOLAŃSKI
NOWEGO

JEST ZAPO

proponowały

BEZPIECZEŃ-

Prasa

do

Wymowną

ilustracją

panujących

„pełno - rasowymi
chodzącymi z głębi

mieckiej

z garnizonów

Sląska

W

szerokie prawa dla Poł

Paryżu

podkreślają

również.

że wioskie społeczeństwo jest bardzo
niezadowolone z ponownego zaulo
wanią osi. Dzienn ki włoskie ni? piszą zresztą © tym pakcie w tak entuzjastycznych wyrazach jak to czy-

fran-

nią Niemcy. Bucie prasy niemieckiej
przeciwstawia się ostrożność prasy
włoskiej. Znani ennym jest również
oświadczenie hr. Ciano złożone dzien
nikarzom, w którym włossi min ster
spraw zagranicznych, mówiąc o pak
cie mediolańskim ne nazwał os:ągniętego układu sojuszem wojennym.

lecz tytko..
PRAWIE
WOJENNYM.

nia,

Niemcami, poNiemiec. Zbiego-

wie ci pomoszą przy ucieczce

SOJUSZEM

nenawiść

śladowana

do

prze-

ryzyko | wojemne

i pouewieranie

godnością

: utraty życia bowiem uciekają pod | iudzką. Władze n=enueckie chcąc zaskiego. Przekraczają oni granicę z ogn em niemieckich strażników. Tapobiec zbiegostwu urządzają specjal
Niemiec do Polski, w pełnym umun- | k.ch trzech zbiegów zgłosiło się wcze
ne preldkcje, przedsiąwiające w niedurowaniu i uzbrojeniu, prosząc o | raj na placówkach straży granicznej słychanie potwornej formie isinieją-

garnizonu olsztyńskiego. Powodem
ucieczki jest niedostateczne wyżywie

ce rzekomo

w Polsce stosunki.

Feamcjhi
PARYŻ, (Obsł. sp.). W Paryżu owiadomość,

1ż

ma wygłosić 14 bm. w Turynie
kie

przemów.enie

budzi we Francji wielkie za nieresowanie. W kołach politycznych wyrażane są przypuszczenia, iż w Tutynie

Massoliu

polityczne,

wiel

Duce iormainie skonkretyzuje
| żądania wobec Francji.

które

szczególnie po pakcie mediolańskim,

swoje

Król Wiktor Emanuei
Wizytą

|

tą „ość

będzie

do Berlina,

jako

| gotowość do wspólnego

gość kancle-

ważne

ehce

raz

swoją

jeszcze

zwartość
działania.

narady wujenne

BERŁIN,
biuro

(Obsł.

sp.). N emieckie

informacyjne

podaje:

Dziś

kiem niespodziewanie
przybyła de
Francji liczna delegacja wyższych оEcerow angielskiego sztabu generalnego, którzy niezwłocznie
spotkali
się na ważnej naradzie z najwybitniej
szymi przedstawie'elami sztabu gene |

Jednocześnie,
nikat niemieeki,

i

W
naszej

jak

opiewa

rozpoczęły

komusę

waż-

ne narady wojenne angielsko - francuskie w Casablanca.

germańskim

umiał

Jak

ugoda

20 lat. Regent Paweł uwierzył tej
„gwarancji* mimo przykładu czecho
słowackiego i innych i zbyt pośpiesz-

Ser-

bami i Chorwatami w ostatniej chwil
nie doszła do skutku. Jest to ponie-

nie zerwał rokowania z Chorwatami.

Rereni Paweś I mn. Maraowicz w Rzyme
tora Emanuela.
PARYŻ, (Obsł. sp.). Zdaniem

RZYM, (Obsł. sp.). Agencja Stefani donosi, iż wczoraj opuścili B ałogród książę regent Paweł w towarzy-

stwie ministra Markow cza,

paryskich podczas pobytu

dejmowano

Do

Rzymu

bardzo

'ch

goście

uroczyście.

jugosłowiańscy

i

przybędą jutro.

Książę Paweł, zgodnie z zapowie- |

dzią, przybywa

do

Włoch,

jaka

ofi-

cialny gość Imperatora Etiopii i podwójnege króla Włoch į Albanii Wik

księca re-

do osi
i paktu antykominternowskiego.
Jeżeł' książę Paweł
nie ulegnie
presji należy się liczyć z nową ofen-

zywą niemiecko - włoską na Jugosła-

wię,

zostali

pp.:

płk.

Startować będzie 60 biegaczy z:
W lma, Trok, Oszmiany, Mołodeczna,

za-

Janowski,

Ldy, Szczuczyna po 10 z każdego
powiatu.
Najlepsi biegacze wysłani zostaną

mjr.

do Warszawy, gdzie wezmą
biegu centralnym.

Gołyński,

Nieciecki,

mjr.

Fruziński, red.

Pęgowski

j Kudukis.

udział w

6 kandydatów utraciżto prawo

Komisja

się © mandat

poszczególnych

Wyborcza

list wysorczych

czególnych okręgach,

na 0$-

listy.

JEST

posedzeniu

ICH

OGÓŁEM

czególnych

rozpairy-

list, oraz

numery
adresy

posz-

w
których w dmiu 21 bm. odbywać sę
wała listy poszczególnych ugrupowań
stających do wyborów oraz badała| bęaze głosowanie. Wydanythi zostanie 17 ubwieszczeń t. j. tywe ме jest
uprawnienia kandydatów na radnycr.
okręgów wyborczych.
Zatwierdzone
zostały
wszyskie
swym

lokali

Jeżeli chodzi o numery poszczególnych ugrupowań to nie są: one

73.

Ugrupowań zaś stających do wyborów 8, z czego 4 olurześcijańsk.e i 4
żydowskie.
Z list kandydatów skreślomo 6 nazwisk, ponieważ kamdydaci ci nie od |

wszędzie jednakowe.

Jednakowe niumery we wszystkich
okręgach otrzymały. tylko następujące Lsty:

у

cjalnych obwieszczeń, które w końcu
bieżącego tygodnia zostaną rozplaka-

została w Nr 4.

towane

cze nie

na

murach

te będą

miasta.

zawierały

wszystkich

list w posz-

w szpitalach,
na

oraz

zdro-

w charakterze

teremie

działalności

sił

leka-

domowych.

Szkoła

Piełęgniarstwa

jest,

od

okręgu

tym lub innym

numerów

figurują

pod

numerem.

przed atakiem lotniczo-gazowym
nad- |

zorczych, Zarząd m. Wilna wyosygnował sumę 300.000 złotych na przygotowamia miasta do obrony przeciw-

lotniczej i gazowej.

zarówno

ze

względu na wymagany cenzus wykształcenia,
jak staranny dobór kandydatek, szkołą za-

Fundusz ten zostan'2 zużytkowa.
ny na budowę schronów, zakup masek przeciwgazowych j wszelkie wy
datki związame z obroną przeciwlof
niczą i gazową.

8

Nad sprawą budowy pomnika A. Mickiewicza
obradować

w War-

ośrodkach

listy wybor-

jednakowych

na obronę Wilna

będzie

Łi'

pracy

Ё

pozostałe

mają

i zależnie

nazw ska

go do

wia, ambulatorium,

Wszystkie

Obwiesz

szkoleniu i wychowaniu personelu fachowe-

ul.

Królewskiej

u wyloła

na

uł.

ćw.

Rada

Miejska

Maty
Poza

tym

Magistrat

przedłoży

wniosek

zeciągnięcia w Powszechnym Zak adzie Ułezpieczeń pożyczki w wysokots: 30.000 zł
nr

budowę

sieci

wodociągow:j

Chodzi

tu

przede wszystkim o pokrycie kusziów zamie
rzonego wiercenia studni na e:enaci, g izre
daje się odczuwać brak dosta.ccznej ilości
wody.

Otwarcie 1 Kursu Przysposobienia
Radiowego w Wilnie
Wczoraj
w Wilnie z inicjatywy
Społecznego Komitetu Radiofonizacji
Kraju wespół z Rozgłośnią wileńską
Polskiego Radia został otwarty kurs

przedzonego mszą świętą
w
Ostrej
dokonał wojewoda wileński
Bramie,
Ludwi . Bociański w lokalu rozgłośni.

cej w tak dużym stopniu, jak mało który
zawód, to też skupić się w nim powinny

instruktorski

żywioły

ciele wszystkich miast i miasteczek wo
jewództw wileńskiego, nowogródzkiego, poleskiego i białostockiego, rekru-

niami wygłosili: dyrektor rozgłośni wi
p. Roman
leńskiej Polskiego Radia
Pikiel, wiceprezes Społecznego Komitetu Radiofonizacji Kraju w Wilnie

wodową

dla

kobiet

inteligentnych.

Pielęg-

niarstwo, z uwagi ua cele swe i zadania, odpowiada vdealnym stronom psychiki kobie-

tylko

kół

genta Pawła i ministra Markowicz
a
w Rzymie, „ość kształtnym: ustami
hr. Cano, po raz ostatni zapraponuje Jugosławii. oficjalne przystąpienie

udając

się z ofiejalną wizytą do Włoch. Na
graniey włosko - jugosłowiańskiej po

ale

letnią Szkołę Pielęgniarstwa, która służyć ma

go, jak twierdz! „Reuter* z propozy-

cją zawarcia paktu o nieagresji na

między

wałczyć

nej służbie zdrowiu, zakłada w Wilnie 2th |

rzy

wiadomo

mie tylko

szawie powodowany troską o należyty dobór pielęgniarek, zatrudnionych w społecz-

pomocniczych

sprawa

narodowego

w ceprezydent
Grodzicki,
starosta
Czernichowski,
nacz.
Wiśniewski,
mjr. Wilczyński mjr. Romiszowsk,

Gusta-

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

wystąpiły do rządu jugosłowiańskie-

również

proszeni

Wiłczyńsk..

organizacyjnego

Na dzień il bm. wyznaczone zostało plenarne posiedzenie Rady Miejskiej. Porządek
azienny posie еп`а obejmoie !3 punktów,
m. ia sprawę usytuowania panika Adama
M.skiewicza. Magistrat przedłuży du zatwier
dzenia wniosek powzięly na a”ialn'm posiedzeniu Komisji Urbanistyczne*
na kiórym
r:padła uchwała budowy pouia'ka na pla :u

bardzo

była

komitetu

wczoraj

Szkoła pielęgniarstwa

na konferencji

jugosłowiańska.

biegu

Zgodnie z poleceniem władz

2 drugiej zaś struny tw.erdzą, że do
zerwania rokowań przyczyniły się w
pierwszym rzędzie Włochy, które w
ostatniej niemal chwili przed zawarciem umowy serbsko - chorwackiej

mediolańskiej

„Śląsk

odczycie autor, zapisany chlubnie w
literaturze szeregiem powieści i no-

aważają, że już najbliższe dni przyniosą wzmożoną działalność dypioma
cji niemieck'ej i włoskiej na Bałkanach. Panuje powszechne przekonaszeroko

temat

w Wilnie

PARYŻ, (Obsł. sp.). Koła paryskie | kąd zasługą dyplomacji niemieckiej.

omawianych

pisarza śląskiego

i zwyciężać.

W naradach tych biorą udział gubernatorowie G'braltarn i Maroeco.

czołowym zagadnieniem paatu Msa.0ieńssiego

ŁUPIEŻ

800.000 złotych wyasygnował Magistra

wel ilustrujących walkę hudu siąskiego o zachowanie polskości, przedstawi oblicze duchowe tego ludu, który w wałce z naporem

Awestia jugosłowiańska

nie, że jednym z zagadnień

Do

1 dziś”,

ralnego Francji.

cał

ciański i gen. Olszyna

Dziś, tj. wiorek 9.V odbędzie się o g. 19 w
sałi V Gmachu Głównego USB (wejście od
S-to Jańskiej) z ramienia Powszechnych Wy
kładów USB ocwzyt
na
wa Morcinka

augie:SRO-fressLUSKIE

MYDŁO
PŁYNNE

Bieg odbędzie się o godz. 12 na
Wczoraj psaliśmy b. obszernie o
trasie plac im. Marszałka Józefa Pił
mającym się odbyć w Wilnie 14 maja biegu narodowym z udziałem za| sudskiego, ul. 1 Baterii. Zygmuntow
wodn. ków prowincjonalnych.
| ska, Cielętnik, ogród po-BernardyńProtektorat nad biegiem objąć ra- | sk; i spowrotem na plac «m. Marszał.
czyli pp.: wojewoda wileński L. Boka Józefa Piłsudskiego.

kandydatów

C0d.żyt
GuSiawa M rcinka

rza Hitlera.

szłym mies cu Wiktor Emanuel przy | zadokumentować

który

piotektorami

czenia

złoży of cjainą w Zyię Hitieruwi w Berinie,
BERLIN, (Obsł. sp.). Niemieckie
biuro informacyjne podaje, iź w przy

Jak informuje dziennik londyński,
była to już druga wizyta Mussoliniego u prof. Vogta.
-

CHRZEŚCIJAŃSKI
BLOK GOSPODARCZEGO RCZWOJU WILNA —
pow.adali wymogom stawianym przez
LISTA NR 1.
ordynację wyborczą. Na ostatecznie |
Lista P. P. S. i Klubu Demokratycz
więc: -zatwierdzonych listach
zę
FIGURUJE ŁĄCZNIE
=
nego figuruje również,
jako
lista
' 642 KANDYDATÓW,
Nr 2. Poza tym lista Żydowskiego
z czego wybranych zostamie 72 radBloku Wybórczego we wszystkich ok
nych.
ręgach otrzymała Nr 5. L sta adwoGłówna Komisja Wyborcza
jest
kata Czernihowa, występująca tylko
obecnie zajęta przygotowan
em ofiw jednym okręgu (XVII) zaopatrzona

hussolin. 14 bm. ponowi żądanie wobec
trzymane

tego są

Woj. L. Bociański i gen. Olszyna Wilczyński

Główna

anty-

cierpi na kataraktę, powrócił
mego dnia do Med'olanu.

*WZMACNIA WŁOSY-NISZCZY:

tatnim

nastroje

okulisty

A SAPOPI

Numery

hitleryzmu,

reiigiine,

Mussolini,

ubiegania

Opol-

prawo azylu. Dezerterzy ci nie są by
namniej
wątpliwej
narodowości a

konsultacji,

TELEFONOWAŁ

Niemcy uciekają do Palski
w pełnym uzbrojeniu
w N emczech nastrojów jest fakt ma
sowych dezercji żołnierzy armii nie-

Po

Zachod-

bo MUSSOLINIEGO. Cnod.uto przede wszystkim o sprecyzowane stanu
wiska włoskiego w sprawie „danssicj
D'a kół politycznych jest tajemuirą
pt eszynzii, że Musso + 2a twa! swe

kiego. Ogólnym zdaniem kół poditycznych pakt mediolańskj
ZOSTAŁ
ZAINSCENIZOWANY, BY W TEN
SPOSÓB OSŁABIĆ MOCNE ECHA
PRZEMÓWIENIA MINISTRA BEĆKA TREŚĆ KTÓREGO RZESZA TAK
SKWAPLIWIE
UKRYWA
PRZED
80 MILIONAMI NIEMCÓW.
Miała to być odpowiedź na polity-

stalizował się w Mediolanie jest odpowiedzią Anglii na jej politykę okrąże

dwignięta

przez

u słynnego

W ubiegły czwartek; jak donosi
dziennik „Exchange Telegraph", Mu
ssołkmi przybył do Zurychu samolotem do słynnego okulisty prof. Vogta.

Prasa paryska twierdzi, że podnarad mediolańsk.ch hr. Urano

czas

cuska, jak zresztą i londyńska,
nie
przecenia zbylnio
paktu
mediolańs-

jusz wojenny i polityczny, który skry

ter*

oś Berln —

nych Włoch i Niemiec.
PARYŻ, (Obsł. sp.).

Ribbentrop wyjechał
do _ Berlina,
by złożyć sprawozdanie kamclerzowi
Hitlerowi ze swej misji.
Prasa

wądzoną
nią.

dowiedzieć, chyba z ostatecznie opra
cowanych planów sztabów general-

komunikatem

odpoczynek,

kę okrążena Niemiec, rzekomo,

STWA I POKOJU
W
EUROPIE". ; ski w Gdańsku, natomiast solidaryzowały się z Niemcami co do autostrady
W czym ma się wyrazić to nowe „bez
przez
województwo pomorskie,
p eczeństwo* o to była by się trudno

niemiecki min sier spraw zagranicznych,
syty sukcesu mediolańskiego,
zgodnie

fizy”

Paryżu

twierdzi „Beriiner Zeitung Am

WIEDZIĄ

ludności włoskiej witały von Ribbentropa w Mediolanie, a następnie w jedrodze

w

głosić zgodnie z rozkazem swego mistrza propagamdy min. Goebelsa, że | mu parintrowi pokojo se zala vicnie
Jak piszą dzienniki paryskie, Włochy

Najpierw więc opisuje się entuzjazm, z którym,
wbrew
wiadomościcm napływającym z Paryża, masy
go

Scementowama

—

wizyta

szukające

wyłącznie

w

pracy

środków

zawodowej
egzystencji,

nie
lecz

pragnące, pracując zawodowo,
realizować
równocześnie swe ideały życiowe,
Szkoła Pielęgniarstwa Zakładu Ubezpieczeń

Społecznych

państwowych.

posiada

Absolwenci

uprawnienia

szkół

po ukończeniu

otrzymują świadectwo
ukończenia
szkoły
i państwowy dyplom pielęgniarski.
Na pomieszczenie internatu oraz innych
potrzebnych
urządzeń
szkolnych,
Zakład
Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje о4-

powiedni, higienicznie urządzony
żony należycie gmach szkolny.

i wyposa.
J. $.

przysposobienia

radiowe

go. W kursie biorą udział przedstawi-

tujący się z instruktorów

oświaty po-

zaszkolnej, KOP ji. organizacyj rało- |

dzieżowych w liczbie około 50 osób.
Pierwszy tygodniowy
kurs
@а
przyszłych krzewicieli radiofonii
na
ziemiach wschodnich przewiduje około 30 wykładów.
Zajęcia na kursie będą się odbywały w godzinach od 8,30 do 17,30
z przerwą obiadową.

Uroczystego

otwarcia

kursu,

po-

Następnie przemówienia

z życze-

płk. inż. Goebel, dyrektor Poczt i Telegrafów okręgu wileńskiego inż, Mieczysław Nowicki, szef propagandy Pol

skiego Radia z Warszawy płk Jan Sokołowski w imieniu naczelnej dyrekcji
Polskiego

Radia

oraz

o. j. ks.

Kazi-

mierz Kucharski,
Przebieg uroczystego otwarcia pier
wszego kursu

instruktorów przysposo-

bienia radiowego został nagrany na
przez rozgłośnię
płyty i odtworzony
wileńską i baranowicką o godz. 21,45,

„KURJER* (4803)

jalko odłam

słynnych

niegdyś „Zielo-

noświątkowców*, zlikwidowanych w
kilku procesach sądowych, „Sobotni

cy', naśladując Ghandiego, przestrzegają spożywania mięsa,
nie umieją
jedmak wy!łumaczyć, czy robią to z
pobudek humanitarnych, czy dla umartwiemia się. Następne ..Sobotnicy” nie uznają świąt ani niedziel, u-

SZKOŁA PIELĘGNIARSTWA

ważają tylko za dzień wypoczynkowy
sobotę, skąd powstała ich nazwa.

ZAKŁGDU

Wszelk'e maszyny, zdaniem tych
sekciarzy, są wymysłem szatana, wo
bec czego używają do pracy w polu
najprymitywniejszych narzędzi, hamując tym samym rozwój gospodarczy wsi wołyńskiej, Charakterystycznym jest fakt, że „Sobotnicy“ nie ma

ją

swego

specjalnego

skupiska

Frzyjmuje kandydatki

loterii

Stała dzienna
zł. padła na nr.

WYGRANE
wygrana
125611

10.000

10.000 zł. 62697 91700 123905
5.000 zł.: 28561 95460
2.500 zł.: 8968
4440
20392
43743 48467 49426 52099
52554
117501
146347
148691
160241
161360
2.000 zł: 7824 22330
835507
40785 46228 87971 99683 112301
113647 157282 164878
1.000 zł.: 3585
18261
24348
27441 29864 41973 47464 52906
57571 58195 61357 74399 79254
79980
94242
105903
106084
114123 117097
122534
139004
151689 158680
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75 53042 44 74 182 527 628 31 819
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819 81 956 99 59196 363 867 87 91
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87 352 88 84 923 55 65004 81 *
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739 939
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66 94 821 408 40 569 839 978 79 81 412 644 80 761 909 24 105026 210 63
27008 164 380 519 48 61 748 842 835 54 76 412 88 577 652 894 918
28043 59 72 140 395 411 25 51 58 890 106054 213 33 50 55 533 85 600 784
29122 51 66 117 68 870 725 808 12 839 63 92 107165 215 39 80 339 47
84
80072 88 204 96 98 849 96 31001 513 40 71 690 775 818 40 42
85 279 323 35 70 90 517 78 87 891 108092 95 147 589 618 98 824 918 20
82020 210 37 41 85 324 386 657 66 109075 138 97 203 629 570 664 83 84
97 908 20 110039 182 465 98 586 660
878 927.
33003 107 261 Ti 310 59 431 510 730 78 92 839 986 111003 18 66 81 223
804 34010 39 75 280 389 600 71 359 68 471 578 627 750 67 986 112059
35080 120 84 537 40 821 97 36043 107 49 211 54 362 476 645 67 826 60
78 329 51 327 82 408 34 513 34 118168 94 225 78 381 443 583 636 763
99 781 811 952 37070 139 247 620 892 974 114088 89 144 52 53 410 12
722 38011 112 348 82 582 622 734 16 695 748 912 81 115101 74 446 502
993 3901 295 304 15 51 92 603 807 914 86 116024 27 65 83 183 312 48
48 491 547 54 635 46 73 882 117027 46
20 852 53 940 80 85
4005 4182 236 49 99 94 366 93 43 81 139 236 326 94 563 96 660 66 86
6173 83 593 52 728 41105 9 67 90 780 918 62 65 118017 77 175 256 822
260 77 377 409 81 683 769 42020 33 406 514 89 766 818 980 119047
117 305 475 596 708 41 43215 19 116 36 66 92 279 315 439 44 94 527
809 20 612 705 906 72 78 44111 85 71 823 120076 129 30 201 66 89 303
18 54 487 84 552 62 2942 45020 558 784 882 935 121135 231 82 88 672
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Ubezpieczalni,

pokój

114.

Osobiście

od

Gmach

27 —

wan.
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kiełki

—
„Mala

Lo Z

znieksztalcilo

co

całkowicie

sens i nie udawadniało, że „piąty piątym
pozostaje”,
Notatkę tę obecnie w całości powtarzamy z uzupełnieniem błędu.

Jeden z uczestników biegu narodowego 3 maja w Wilmie rozesłał do
redakcyj pism wileńskich „hsty ot-

warte'*

ze sprostowaniem

wyników.

„guid. V

£

P. Macejewski udowadnia, że zajął nie piąte, lecz czwarte miejsce.
Dotychczas w swej praktyce spor
towej nie spotykałem, żeby zawodnik
miał prostować
wyniki
ogłoszone
przez kom sję sędziowską. Dziwię sie
tym bardziej, że wyniki te ogłoszone
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CIAGNIENIE
WYGRANE

Stała dzienna wygrana

20.000 zł.

padła na nr. 164662

50.000 zł. na nr. 154440
10.000 zł, na nr. 30100
49950 105251 103462 123620
164424
5.000 zł. na nr, 6542 75674
79145
2.500 zł, na nr. 4535 64363
101397 107456 111936 113268
138588
2.000 zł. na nr. 1073 47222
93136 94635 157393
1.000 zł, na nr. 5705 12675
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21575 24050
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65179
67987 13969
16676,
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97035 101527 103034 105628
111855 114470 122496 124229
137189 138136 141815 143563
147672 152015 155035 156404

WYGRANE

PO

Udział

wrażenie

to

hama

godz.

20

niezatarte

potęguje.

Piękne

w najpopularniejszej
„Wiktorta

i jej

rzadką

sę-

artystów

balety

układu

operetce

Abra-

huzar*.

urodą.

Zainteresowanie
śpiewaczki wielkie.

występami

estońskiej

żadnej omyłki nie było i podane wynik.

zgodne są z rzeczywstością.
Na zakończenie swego wyjaśnenia pragnę nadmienić, że zawodnicy
zanim mają skierować „sprawę swo
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LOTÓW
1 POŁĄCZEŃ

sę z komisją

zażalenie.

sędziowską

Stw erdzam,

że do

dnia dzisiejszego żaden protest nie
wpłynął i o zmianie wyników nice nie
wiem.
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„ZNICZ“
Vilino,

ul. Biskupia 4,
Telefon 3-40

Dzieła książkowe,
dla

urzędów,

książki

bilety wizy-

towe, prospekty, zapro”
szenia, afisze i wszelkiego
rodzaju roboty drukarskie

Ų

WYKONYWA

— PUNKTUALNIE —
TANIO i SOLIDNIE
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OGŁOSZENIA
Aurjora Miledskiego
PRZYJMUJE
na najbardziej
dogodnyck warunkach

ADMINISTRACJA
„Kurjera Wileńskiego"
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BUTY
OFICERSKIE
ORAZ RÓŻNE OBUWIE
są: sleganckie, mocne i tanie
TYLKO

Z PRACOWNI
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(wejście od Pl. Orzeszkowej)
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Przyjmuje obstalunki i reporacje

949 78 163040 104 278 561 164020 676
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estetyczne

najwybitniejszych

Milvi Laid oprócz pierwszorzędnych walorów artystycznych obdarzona jest. również

dziowskiej w tym dniu i sędzia głów
ny biegu narodowego stwierdzam, że

porozumieć
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GŁÓWNE

o

ją na łamy prasy powinni przed tym

LETNI ROZKŁAD
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162007 34 61 247 50 318
343 529 96 663 882 968
10 19 58 178 264 458
64 58 912

komisji

pozostawiająca

wrażenie.

11 bm.

dzik i Borejko, a dopiero na piątym
miejscu był p. Maciejewsk..

i wnieść

ROZSZERZENIE

w

miamowicie, w środę 10 bm. urocza artystka
ukaże się w op. „Marica*, zaś w czwartek

Wingris, Dor

przewodniczący

Sawana

Dziś,
we wiorek
ujrzymy na scenie

J. Ciesielskiego
z udziałem M. Martówny
dopełniają całości. Ceny zniżone.
— Występy Milvi Laid. Znakomita artystka Teatru Państwowego w Tallinie Milvł
Laid wystąpi dwukrotnie na scenie Teatru
Lutnia w swych najlepszych kreacjach. a

wiedz ał doskonale, że zajął micjsce
piąte. Przed nim znaleźli się bez żad-

Jako

Pohulance!
o godz. 20

Początek o godz. 20.
dutro, w środę dn. 10.V
Kitty 1 wielka polityka”.

ska“

były zaraz po biegu i p. Maciej :wski
nej wątpliwości: Krym,

POHULANCE.

występem

TEATR MUZYCZNY
„LUTNIA”.
— Występy Kulczyckiej, Dembowskiego,
Domosławski go. Dziś przepiękna muzycznie
nastrojowa operetka Lehara „Miłość Cygań-

Piąty piątym pozostaje

Dordzika,

NA
z

Teatru Miejskiego na Pohulance dramat w
trzech aktach
Kazimierza Brończyka
pt.
„REJTAN% w przepięknej stylowej oprawie
dekoracyjnej i kostiumowej (K. 1 J. Golusowie). W roli króla Stanisława Augusta wystąpi znany artvsta filmowy i dramatyczny
— ulubieniec publiczności — Zbyszko Sa-

nowe-

mieszkanie

lat. Ocowiązuje

Wilno, ul. Mickiewicza
Nr

Wezoraj zamieściliśmy pod tym samym
tytułem notatkę sportową w której przez
przeoczenie w wyszczególnieniu nazwisk
biegaczy opuszczone
zostało
nazwisko

Ii

30

18

Wiek

MIEJSKI

„REJTAN*

Teatrze na
dn. 9 maja

gimnazjum

ukończone

łecznych.

owe]

160052
849 967
841 905
163296
164003
710 842

dawnego).

w Biurze Szkolnym:

Zgłoszenia

są rozsiani po całym Wołyniu, żyjąc
w zgodzie z sąsiadami i nie prowadząc żadnej agitacji w celu pozyskania sobie nowych wyznawców.

2 dzień ciągnienia 4-ej klasy 44-e] Loterii Państw.
GŁÓWNE

TEATR

WILNIE

Szkola przygotowuje kobiety inteligentne
w lnternacie Szkolnym.
do pracy zawodowej w charakterze pielęgniarek szpitalnych i spo-

lecz

Miesięcznik „Prasa (poświęcił ostatni |w Polsce), p. Jan Mokrzycki („Perspektywy rozwojowe prasy polskiej“), p. Witold
swój zeszyt, pierwszemu jubileuszowi ogól2
Gostomski
(„Najważniejsze normy prawZrzeszenia.
nokrajowego
ne, dotyczące prasy“). Dyr Karol Stempler
W Polskim Związku Wydawcow Dzienpodkreśla i uzasadnia konieczność zabieników i Czasopism skupiły się wszystkie
gów o zwiększenie zasięgu czytelnictwa,
poważniejsze wydawnictwa krajowe. W jego władzach biorą udział czołowi przedNiesłychanie pouczającym jest dział justawiciele świata wydawniczego wszystkich
biłeuszowego wydania „Prasy'. obejmujący
dzielnic Rzeczypospolitej,
bilans prac, wykonanych przez Związek w
O zadaniach i posłannictwie wydawcy
ciągu pierwszego dziesięciolecia, oraz listę
polskiego pisze w obszernym artykule preprzedstawicieli świata wydawniczego, którzy
zes Zarządu
Głównego
Związku, p. Stefan
tej instytucji poświęcili swą pracę,
zapał,
Krzywoszcyski, poddając analizie stosunek
doświadczenie i wytrwałość.
a
wzajemny dyrektora wydawnictw
i naJubileuszowe wydanie „Prasy'*
winno
czelnego redaktora. Wytyczne organizacji
znaleźć odzew
w tych
zaintaresowaniach.
i działalności Związku omówił dyrektor, p.
Czytelnik gazet i periodyków dowie się z teStanisław Kauzik.
go zeszytu, jak olbrzymi jest kompleks zaW dalszym ciągu pamiątkowej księgi
gadnień, składających się na tego molocha,
zabierają
głos
red. Marian Grzegorczyk
który nazywają „szóstym mocarstwem, —
(szkic p. t.
„Prasa polska w ostatnim
zbliży się do prasy, pozna jej troski, truddwudziestoleciu“), dyr Franciszek Głowińności 1 wałki...
ski (studium o rozwoju reklamy prasowej

1 1 Il CIAGNIENIE

typu

go

Dzienników i Czasopism

"Tabela

w

na kurs 2'/, letni

co najmniej

wykstałcenie:

Wymagane

Dziesięciolecie Polskiego Związku

`

S-uŁECZNYCH

———

Piso

Wydawców

UBEZPIECZEŃ

ans
b
Paa

Wśród licznych
sekt religijnych
ma Wiołyniu, przestrzegających czasem najoryg malniejszych reguł, pobija chyba rekord
niedorzeczmošcią
swych
przepisów
sekta
„Sobotników, powstała przed dwoma
laty,

TEATR I MUZYKA

ni Zoo

„Sobotnicy” wołyńscy naśladują G:andiego

nnn a

6

|

|

|
|
|

„KURJER“ (4803)

Rad'ostacii Baranowickiej takie defekty
zdarzają sie došč czesto...
———
—

r

MAJ

Dziś; Grzegorza Nazj,
/ Jutro: Izydora

|

Wschód słońca — g. 3 m. 27
Zachód słońca
— g. 7 m. 03

<posuze.enia Zakładu Meteorolo jii USB
w

Wilnie

z dn.

7.V. 1939 r.

"Ciśnienie 765
Temperatura średnia + 6
Temperatura najwyższa +8
najniższa

Temperatura

Wiatr: północno-wschodni
Tendencja barom.: wzrost ciśnienia
Uwagi: pogodnie.

Dziś w nocy dyżurują następujące apteki:

(Zawalna 41); Rodowicza

(Ost-

robramska 4); Augustowskiego (Mickiewicza
10); Narbuta Świętojańska 2); Zasławskiego
Nowogródzka 89).
Ponadto stale dyżurują apteki;
Paka
(Antokolska 42); Szantyra (Legionowa 10)
$ Zajączkowskiego (Witoldowa 22).

MIEJSKA.
— 1.700.000 przeznącza Magistrat na cele
inwesiycy,ne. Magistrat opracował dodatko
wy budżet nadzwyczajny na rok 1939-40
Budżet dodatkowy po stnonie wydatków i
dochodów

zbilansowany

został

na

sumę

1 700.00.
" Przeważającą część pozycyj bużetu do
datkowego stanowią wydatki inwestycyjne
w szczególności zaś wydatki na budowę nowoczesnych jezdni: na ul. Wileńskiej, Zawal
nej,

W.

Ройшалсе

i innych.

Nowy budżet będzie
najio
pseuavnego
gu
Miejskiej.

przedmiotem
posiedzenia

obrad
Rady

- bBuhaje pod kontrolą Magistratu. W
zawiązku z ustawą o państwowym nadzorze

med buhajami Zarząd Miejski w Wilnie wyznaczył na dzień 11 maja o godz. 9 rano na
rynku Ponarskim spęd buhai w wieku ad 10
miesięcy w zwyż.
Na

spędzie

dokonany

będzie

przegląd

bu

kai, kwalifikacje oraz przyznanie nagród pie
miężnych za sztuki najbardziej przydatne do

|

Zgłoszenie

buhai

jest

obowiązkowe

pod

rygorem kar adminėstracyjnych pnzewidzianych w ustawie.
— Nowe gmachy szkolne w Wilnie. Magistra!
51 "zy doby przy bisiowie gmachu
szkoły powszechnej przy ulicy Beliny. Za-

rząd Miejski zamierza rozpocząć roboty przy

ul.
bu-

przy
przy

budowie nowego gmachu szkoły
Subocz. Na zapoczątkowanie robót

dowie tej szkoły władze miejskie wyasygnotysięcy złotych.

wały: kilkadziesiat

SPRAWY

SZKOLNE

proma rok szk. 1939/40. Egzaminy wstępne,
wadzone systemem lekcyjnym, rozpoczną
10

—

Kancelaria

bm.

15

dn.

się

godz.

w

czynna

*

12.

WOGRÓDKU

o godz. 20.15

Początek

RÓŻNE.
— „U KRESU
rę

w

Wiłnie

w

DROGI“.
kinie

Dziś odbędzie

„Casino“

premiera

nowego filmu polskiego. Premiera ta wzbudza szczególne zainteresowanie, zarówno ze
na

względu

realizację

staranną

ty rozmach produkcji
cyjmy temat.

jak

obrazu,

i wysoce

du-

atrak-

„U kresu drogi" jest to dramat o emocjo
nującej i pełnej napięcia akcji, poruszający
głęboki konflikt etyczny
między miłością,
a obowiązkiem, szczęściem osobistym i powołamiem uczonego.
W filmie „U kresu drogi'* wielką kreację
aktorską, przewyższającą kreację w „Znashorze*, stworzył Junosza-Stępowski. Godsie partronuje mu Irena Malkiewicz-Domańska, Franciszek Brodniewicz, Tamara Wisz-.
i inni.
niewska, Adam Brodzisz, Fritsche
Czarująca jak zawsze jest Mieczysława Cwik
. Hńska. Reżyserował Michał Waszyński. Dyrekcji kina „Cacino” udało się film ten wy
świetlić w Wiłnie jednocześnie z Warszawą.

kwocie

w

— Kurs pogotowia dla sióstr P. C. K
Staraniem miejscowego Oddziału Polskiego
Lzerwonego Krzyża odbędzie się w Nowogródku

w

czasie

od

15

mają

br.

kulminacyj-

W radiostacji baranowickiej
;
| fekty zdarzają się dość często

takie

de-

+

6 bm.

maj. Rafałowo

w. pow. brasiawskim

65-cioletni Jakub

eko-

Fiedorowiez,

nom maj. Rafalowo, gm. jodzkiej, pow. braslawskiego, popełnił samobójstwo przeź zastrzelenie się. Przyczyną samobójstwa było

| ogólne zdenerwowanie,
spowodowane wymówkami, uczynionymi mu przez rządeę tego majątku, za niewłaściwe obchodzenie się
|ze służbą majątkową.

Smierć pod pociągiem

Giełda zbożowo-towarowa
i Iniarska w Wilnie

RADIO

„
„

łomonie Majmonie,
pochodzącym z okolice
Stołpców. Cennym przyczynkiem do badań
najnowszej historii Polski jest również pra-

ca

Józefa

Dziczkańca

pt. Zdobycie

Bara-

nowicz.
— CZY ZABIŁ ŻONĘ? W Rydzewszczyśnie, gm. sobotniekiej, w domu Juliana Kaczyńskiego dokonano tajemniczego morderstwa na osobie 26-letniej Michaliny KaczyńZbrodnia

zdarzyła

się

rzekomo pod-

czas nieobecności męża zamordowanej, Julia
na, który do domu
dopiero
ziono

wrócił z Dziewieniszka.

wieczorem.

w

W czasie rewizji znalekożuchu Kaczyńskiego jak

kieszeni

również I na mankietach koszuli ślady
krwi,
©0 nasunęło podejrzenie, że Kaczyński jest
sam sprawcą zabójstwa swej żony, Kaczyńskiego zatrzymano.

BZISNIERSKA

BARBNOWICKAE
—

Projekt

organizacji

pierwszej

spół-

dzielni zdrowia w Leśnej. W świetlicy Zw.
Strzeleckiego w Leśnej odbyło się zebranie
członków Rady Gromadzkiej pod przewodnictwem Boruty Ignacego.
Po omówieniu
spraw gromady,
ks. Pawłowski Zygmunt
wniósł projekt utworzenia w Leśnej Ośrodka

Zdrowia, względnie spółdzielni zdrowia. Postanowiono
do

złożyć

cdnošnych
—

Odczyt

w

tej

sprawie

o

Gdyni

urządziła

L.

M.

i K.

W sali kino „Apollo“ staruniem miejscowej
L. M. i K. został urządzony wieczór, poświę

сопу Gdyni. Odczyt wygłosił prof. Joze* Im

bach z Gdyni.

Prelegent wyświetlił kilka

przeźroczy, przedstawiających dorobek

pol.

skiego portu.

>,
„

50—60%
€0—65%

Ii o 65—70%
pastewna

Mąka ziemniacz.
>
5

nym

Wyka

m

medalem

udekorowany

naczelnik

straży

został

pożarnej

Wincenty

Arent, brązowymi zaś medalami
ni zostali: dr Izaak

długolet-

udekorowa-

Brytaniski,

Tamara

Po-

lakowa, Icek Drejzensztok, Mendel Kac, Walenty Dąbrowski, M'chał Majajko,
Samuel
Konopacki.

Nadto

mało

medale

1 40

w straży.

15 członków

straży

za wysługę łat —

otrzy.

10, 15, 25

WOŁYŃSKA
ŚMIERĆ

STODOŁY.

DZIECKA

POD

BELKAMI

Spirydona Sieleckiego

11.75
12.75
19.50

12.25
13 +5
20.50
10.75
55—

19.=

15. —

Łubin niebieski
10.25
Siemię lniane bez worka
54
Len niestandaryzowany:
2180.—
Len trzepany Horodziej
4140.—
wołożyn
1:30.— 1770—
Traby
17 0.— 1770. -

1450.—

14 0—

Len czesany Horodziej
Kądzie! horodziejska
*
grodzieńska

2430,—
174),—
144)—

2520.—

farganiec moczony °
ż
otoży

900—
1030. —

=

„„

Мюгу

Aleksy Panasiuk. W

li runęły rozłuźnione belki,
nieszczęśliwe dziecko,
na miejscu.
Jedna

pewnej

chwi

przygniatająe

które poniosło

1760.—

1580,—
940.—
1070.—

do Rady

Miej.

HURTOWNIK
i DETALISTA

zyska sobie najlepszą klijentelę
ogłaszając się w najpopulamiejszem pismie
codziennem
na Ziemiach Póła,- Wschodnich

KURJER WILENSKI

dów

WILNO

Do poprzednej rady

wchodziło: 20 Polaków, 12 Żydów, 6 Ukraiń

ul. Bisk. Bandurskiego tel. 99

ców, 1 Rosjan i 1 Czech.

TT

T

STS UI

A

I

STN

Lamoriowali żebraków w tla rabudkowych

W miesiącach letnich

ubiegłego ‚ żebracy z Krzemieńca, 80-letni Igna-

roku mieszkaniec Krzemieńca szewe | cy Szwed ; 39-letni Teodor PojiszJózet Pińczu
k

został skazany

na 14

sąsiada
Spodończuka Józefa.
Gdy
Pińczuk odsiadywał już karę więzie-

nia, prokuratura w Równem otrzyma
ła informacje, że w domu jego zakopane są dwa trupy,

Przeprowadzena rewizja

dopro-

wadziła do ujawn enia zakopanych w
komórce
na
podwótzu
Pińczuka
zwłok dwu mężczyzn.
Dochodzenie

ustaliło, że zaniordowani zostali dwaj

czuk.
Szweda
przy.pomocy

zamordowai Pińczuk
swej kochanki Lidii

Bojczuk, gdy zobaczył przy

tę 1000 zł, podczas
wej pary butów.

nim kwo

zamawiania

no-

lekka.

14.00

—

16.08

Wiadomości

gospodarcze.

16.20

w

wyk.

dyr.

Zespołu

Adama

żeńskiego

Ludwiga.

„Pro

16.55

Arte“

życiu gospodarczym — „Kauczuk*
gadanka. 17.05 Utwory klarnetowe

Józef

Madeja.

17.25

pad

Surowce

Angielski

w

— роwykona

przyjacieł

Polski — pogadanka.
17.35 Z pieśnią po
kraju.
18.00 Sylwetki sportowców.
18.05
Utwory fortepianowe w wyk. Włodzimierza
Žana.
18.20 „Poradnik Ala znudzonych”
— gawęda Jana Huszczy.
18.30 Audycja
dla robotników. 19.00 Koncert rozrywkowy.
20.00 Czytanki wiejskie: Bajki polskie. 20.15
Koncert rozrywkowy (d. c.). 20.35 Audycje
informacyjne. 20.57 — 21.90 Przerwa. 21.00

„Wilhelm
cchino

Tell*

opera

Rossiniego

—

romantyczna

Transmisja

Gia-

z

Teatru

we Florencji. 22.05 W przerwie:

23.15
23.20

BARANOWICKIE.

WTOREK, dnia 9. V. 1939 r.

została jedna lista wyborcza do Rady Miej.
skiej w Równem. Na czterdziestu radnych
wystawiona lista zawiera 25 Polaków, 12 Ży

i 3 Ukraińców.

Muzyka

Przegląd aktualności
finansowo-gospodarczych. 16.30 Pieśri Mendelssohna 1 Schuberta

RADIO

PRZEMYSŁOWIEC
P I E c

13.15

Książki o dziejach teatru polskiego.
Ostatnie wiadomości i komunikaty.
Zakończenie programu.

KAŻDY
KU

lista wyborcza

Lisieckiej.

15.00 Przerwa.
15.00 „Straszne przygody
Toffi* — opowiadanie dla młodzieży. 15.15
Małą skrzyneczkę dla dzieci słuchających
radia w domu prow. Crocia Hala. 15.30 Muzyka obiadowa. 18.00 Dziennik popołudnio-

Miejskiego

śmierć

skiej w Równem. W wyniku wysiłków polskich organizacyj społecznych / wystawiona

W.

wy.

od-

bywała się rozbiórka starej stodoły. Obok.
pracujących robotników kręcił się 4-letni

—

30.50
22,:5

We wsi Glińsk pod Równem, w

zabudowaniach

chłopczyk,

30.—
24.25
18.—
14.50.

„Superior“
„Vrima“

Otręby žytnie przem, stand.
»„
przen, śred. przem. St.

memoriał

władz.

+
®

Il
ll

— Odznaczenie strażaków. 3 maja wi
cestarosta dziśnieński Antoni Rudziński dekorował członkuw straży głębockiej medalami za pracę na polu pożarnictwa. Srebr-

—

mies.eczny

kurs pogotowia dla sióstr P. C K. Oplaia za
xnrs wynosi zł 10. Kandydatk* winne. posiadąć ukończoną szkołę powszechną. Podania
przyjmowane są w lokalu P. . K. przy ui.
Beczkowicza do dnia 12 hm

pumkcie

Mój
kosmetyk
specjalista
stwierdził
że
Biocel
zawart
w tym specjalnym OdLIDZKA
żywczym Kremie, jest
otrzymywany ze staran— Spółdzielnia „Jedność rozrasta się.
ca zamieszkania. Zwłoki zabitego zostały za- nie wybranych młodych
8 bm. znaleziono na torze koło st RóSpółdzielnia spożywców „Jedność w Lidzie,
Łezpieczone na miejscu przzz policję. Do- zwierząt. Przenika on
żanka n. Niemnem zabitego przez poriąż Kugłęboko do skóryt za*
odgrywająca poważną rolę w życiu gospogiejko Konstaniego, lat 19, nieznanegu miejs- j cnadzenie w icku.
opatruje ją w tę odżywkę, której ona właśnie
darczym Nowogródczyzny, w celu rozszerześwieżą I młodą. ZoOAS ATRSESTSEESS potrzebuje, by być jędrną, wybitnego
A
i
i
SA R
WEEK
Proiesora
stał on wynalsziony przez
nia zakresu swojej działalności uruchamia
Uniwersytetu Wiedeńskiego I jest obecnie pododatkowe sklepy kooperatywy, oraz ma wy
łączony z Kremem Tokalon, koloru różcwego,
budować w Lidzie przy ul, Kolejowej maMIEŚWIESKA
spreparowanym według oryginalnego francus=
kiego przepisu znakomitego paryskiego Krernu
gazymy z własną bocznicą kolejową. W chwi
— Dekoracja odznaczonych. 3 maja w
Tokałon w taklej właśnie proporcji, by odżye
li obecnej spółdzielma ta liczy 1600 członsrebrnymi
dekorowani
zos' li
wiać tkanki skórne. Używaj tego Kremnu co
Nieświeżu
z dnia 8 maja 1939 r.
ków, prowadzi kilkanaście sklepów uniwerwieczór, Kremu zaś Tokalon koloru bialego —
krzyżami zasługi prezesi OSP Lipiński Józef,
na
będziesz
dni
Ceny za owar standartowy lub średniej rano.
3-ch
ciągu
W
salnych i daje zatrudnienie 60 pracownikom.
Goc Stanisław, Bartoszewicz Kazimierz, Zaakości za 100 kg w handlu hurtowym, pa- drodze do pozbycia się wszelkich wad сегу
Do najpoważniejszych sukcesów dotychczaDoswiaqczenta
mięśni twarzy.
liwski Marian oraz Lisowski Stanisław, za
rytet wagon st. Wilno. (Len za 1000 kg f-co t zwłotczałych
sowej pracy spółdzielni należy bezsprzecznie
przez Profesora Sie'skal w
rzeprowadzone
pożarnietwie.
w
społecznym
polu
na
pracę
wagon
Si. zaiadowania)..
Dostawa
bieżąca onesoaccie Wiedeńskim na kobietach w wie
piekarnia mechaniczna, która zaopatruje w
ku 55-clu do 72-ch lat dowiodły, że zmarszczki
normaina
taryfa
przewozowa,
pieczywo niemalże cały powiat lidzki.
— W ezasie zakładania tundamentów
znikły w ciągu 6-clu tygodni.
Żyto
1 standart
14.75 15.25 BASSE:
— „Ziemia Lidzka'. W ostatnich dniach
pod
nowo
budujący
się
w centrum
Nie14.75
1425
+
JE:
.
ukazał się w Lidzie wydawany
z zasiłku
świeża
gmach
urzędu
skarbowego,
natra22.2>
21.75
Pszenica jara jednolita | st.
Funduszu Kuliury Narodowej
miesięcznik
oż:
na
metrów
paru
iiono na głębokości
ASB 20. 5
ы
„ zbierana ll „i
krajoznawczy pt. „Ziemia Lidzka** w bar
ne kafle od pieców, części starych naczyń,
Jęczmień i standart
dzo pięknej szacie i znacznie zwiększoną
oraz na olbrzymich wymiarów głazy, któRADIO WILEŃSKIE.
17.50 17.15
i
dl
ilością stron, bogato ilustrowany oryginalnyre stanowiły fundament
pod
niegdyś istW9NOREK, dnia 9 maja 1939 r,
у—
17.50
M
mi zdjęciami, wyjętymi z albumu znakominiejącym pałacem Radziwiłłowskim.
6.56 Pieśń, 7.00 Dziennik por. 7.15 Mu16.— 16.50
Owies
i
tego archeologa wileńskiego Wandalina Szu
zyka
z płyt.
8.00 Audycja dla szkół, 8.10
14.25
15.25
i
u
kiewicza. Numer ten zawiera szereg grun— JECHALI WE DWÓCH NA ROWEProgram na dzisiaj. 8.15 Muzyka poranna.
02175
22.2
Gryka
1
townych
prac
z dziedziny
ludoznawstwa,
RZE.
Dwaj
chiopey Bruj i Motykiewiez
8.60 „Imieniny córki** — pog. dla kobiet
21.25 21.75 prow. F. Korsakowa. 9.00 — 11.09 Przerwa.
>
AZ
przyrody i historii. Między innymi artykuł
ucz.
Ill-ej kl. gimnazjura
nieświeskiego,
Wąka żytnia wyciąg.
0—30% .29.75 4.50
11.00 Audycja dła szkół 11.15 Operetki
Michała Szymielewicza traktuje
0 osiediojadące razem na jednym rowerze, na sku
hiszpańskie. 11.30 Audycja dla poborowych.
R
S
„
(A
0—55%
26.50 .27.—
nych w XV w. na tych terenach, przybyłych
tek pęknięcia ranmiy doznali ciężkich usz11.57 Sygnał czasu i hejnał. 12.03 Audycja
»
„
razowa
0—95%
«0.50 21.—
z Prus Borciach, artykuł Aleksandra Snieżkodzeń ciała. Motyklewicza w stanie niepołudniowa. 138.00 Wiadomości z miasta i
Mąka pszen. gat. |
0—50% 39 — 40,—
ki podaje ciekawe szczegóły o Żukowym Bor
przytomuym oūwieziono do domu,
Bruj
prowincji.
18.05 Sprawy
wiejskie: „Pie„
A
0—05%
37 75 38.75 niądz w organizacjach społecznych** pog.
ku i zapomnianym filozofie niemieckim Saulegi poiluczeniu głowy i ciała.

lat w czienia za zamordowanie swego

M0WOGROSZKA

w

Zastrzelił się ekonom

zoićrka

8.000 zł 1 60 dni aresztu Szockiego Michała
za nielegalny pobyt w pasie granicznym.

| — 567 Šroda literacka. Znakomity pisarz
Gustaw Morcinek będzie mówił na najbližmej środzie literackiej o literaturze śląskiej.

przemówienia

nym.

rem. W czasie rewizji znaleziono w kieszeni
gm. sobotniekiej,
W Rydzewszczyźnie,
pow. lidzki, w domu Juliana Kaczyńskiego | kożucha Kaczyńskiego, a również 1 na mankietach koszuli, ślady krwi, eo nasunęło podokonano tajemniczego morderstwa 26-letdejrzenie,
że Kaczyński sam zamordował
zostaZbrodnia
j.
niej Michaliny Kaczyńskie
żonę.
Podejrzanego
Kaczyńskiego
zatrzyci
nieobecnoś
podczas
rzekomo
ła dokonana
mano.
="
męża zamordowanej, Juliana, który
do domu z Dziewieniszek dopiero wieczo-

i STOWARZYSZEŃ

ŻE ZWIĄZKÓW

nia

Zabił żone ?

z poprzed-

@этзёза

ukarał grzywną

czasie piątkowego przemówienia min.
Becka radiosłuchacze nieświescy odbierający
transmisję przez Baranowicze, na skutek defektu radiostacji, zosiali pozbawieni słucha-

powiatem

ol.m na F. O. N. dokoniai przez Zarząd
S1cw. Właśc. Nieruch. wynosi zł 3.19 Winno
hyć »! 81000, co niniejszva p -slujeimy.
W NO— STAROSTA POWIATOWY

skiej.

— prywatna Szkoła Powszechna Ii stopmia „Promień” (z prawami szkół państwoWiwulskiego 4 — przyjmuje zapisy
wych)

jednym:
że

podano,

W

zi,

,Stefczy-

z

Łąsuaie

500.000 złotych
Sprostowanie. W
numerów

n+*

APTEK.

332,470.

Razem

42.950.

oxcłe
—

WILEŃSKA

Sapożnikowa

30

(onoło

1 ba

O. 72.000, Kasa Spółdzeicza

K. K

Opad —

DYŻURY

Lonad

przypad:

kune

Gdyby w tej skali subskrybowa!! wszyscy 0
bywsiele Polski, to ogóln. suma « Polsce
wyniosłaby około miliard zł.tysa.
Jak wynika z dotychczasowyh wykazów
następującJ:
przedstawia sę
stbskrypcja
ha) 31.000, Urząd Skarbowy 1.06, urzędnicy
15.000, adwokaci 6.000, Žy iuwski Bank i.reLuduwy
Bank
Żydowski
dytowy 94.00,

1

+

Wediug infor
— Subskrypcja P. 0. P
macyj Miejskiego Komitetu Požyczki Ubrony
I-rzec wiotniczej, Nowogrodas subskrybował
przeszło 300.000 zł. Na jednego więc miesz

TSS

6.57 Pieśń poranna, 8,10 Nasz program.
8,15 Koncert poranny (płyty). 1400 Muzyka
(płyty). 14,20 Wiadomości z naszych stron.
14,30 Koncert popołudniowy (płyty. 1800
Muzyka (płyty). 20,00 Porady rolnicze — T

Kułakowski.

20,10 Wiadomości dla

wsi.

ŚRODA, dnia 10. V. 1939 r.
6.57 Pieśń poranna. 8,10 Nasz
m
8,15 Koncert poranny (płyty). 14,00 Muzyka
(płyty). 14,20 Wiadomości z naszych stron.
1430 Muzyka ludowa (płyty). 18,00 Mnzyka
popołudniowa (płyty). 20,000 „Poznajmy Pol-.
skę*: „Biały węgiel w Polsce“ — pogadanB
r Adama Twaroga. 20,10 Wiadomości
la wsi,

Zakłady Graficzne
ZNICZ:

dowanego żebraka, przy którym pra
wie nie nie zniezieno, zakopano obok
zwłok Szweda.
ча

Wiino, Biskupia 4, tel. 3-40

Trojka
mordercėw,
stanąwszy
przed sądem, przyznała się do popeł"ionych czynów i w wyniku rozprawy

państwowych, samorzą.

Zwboki Szweda zakopano w koprzed rówieńskim
Sądem. Okręgomórce, ubrane jeso spałono a ślady
wym. Pińczuk i Mamot zostali skazani
krwi Lidia Bojczuk zmyła 2 podłogi,
na karę Śmierei, zaś L'dia Bojczuk
ścian i drzwi. P. miesiącu Pińczuk | na 12 lat więzienia. Obeenie Sąd Ape
zwabł do siebie na nocleg żebraka
lacyjny w Lublinie zamienił skazaTeodora Poliszczuka, którego zamornym karę śm ercj na dożywotnie wię
dował przy pomocy swego czeładni- ,| zienie, Lidii Bojczuk zaś zmniejszył
ka Mamota Prokopa. Zwłoki zamor- | karę do 5 lat,

Dzieła książkowe, dru*
ki, książki dla urzędów
dowych, zakładów naukowych. Bilety wizytows, prospekty, zapro”
szenia, afisze i wszel-

kiego
w

rodzaju

zakzesie

roboty

drukarstwa

WYKONYWA

PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE
—————————

4

„KURJER“

ича г» С@ЛлМ @ [°

Kontraktowanie

zasiewów

konopi

TOWARZYSTWO
LNIARSKIE
POSZUKUJE
NA TERENIE WOJ.

Casino dla wszystkich|
DZ.Ś

WILEŃSKIEGO
I NOWOGRÓDZKIEGO gospodarstw roinych, posiadających dobrze osuszone torfowiska nizinne, bądź żyzne gleby mineralme
dla zawarcia kontraktów na

wyprodukowanie
Odbiór konopi
z góry cenie.

Nasiona

słomy

Hote! EUROPEJSKI

Wszyscy

FREMIE/A1

Wielki

film o emo-jonującej,

pełnej

do

Casina!

w
WILNIE
Pierwszorzędny
—
Ceny przystępne
| Telefonv w pokojach. Winda osobowa
ETUC
„EA

napięcia akcji

Sensacyjne dzieje uczonego, kióry przeżył własną śmierć
\

po

ustałonej

południowych

dostarcza towarzystwo

|

Na Kursach
Kroju i Szycia

konopnej.

jesien'ą,

konopi

(4803)

Lniarsk e. Po

Wilno,

wzory kontraktów i dodatkowe informacje należy się zwracać do Towarzystwa Lniarskiego w Wilnie, ul.

malnieóih
Ta
MIESZKANIA | SŁUZBY

Wileńska 34 m. 21

został otwarty 6-tygodniowy

Św. Jacka Nr 2, tel. 7-15

kurs kroju i SzyCia
dla inteligentnych

LOKALE

pań

АЛА
, 28

Opłata za kurs wynosi zi 25. Przy kursach jest pierwszorzędna
pracownia
damskich ubiorów. Zapisy I informacje od godz. 10 do 2 i od 4 do 7-ej,
Dla przy ezdnych mieszkanie zapewn

GRY A PRZEZIĘBIENIE
BÓLE GŁOWY, ZĘBÓW.

O PRZETARGU
W

udziela

budowiany

w

godz.

należy

składać

w

Wiszniewska,

Matklewicz-Domafska,

Brodniewicz,

Brodzisz,

was.yński,

L. Fritsche Keżyseria

pożyczek

Otwarcie
©

godzinie

ofert

Chor.

B lety hon, i ulgi nieważne

w

И

й# й$

Największy

аКюг

choroby

świata

wenery

ui. Zamkowa

PAUL

pi

Państwa,

Samorządu

MED.

ordynator

„|

JANINA

szpitala

Jasińskiegu

š-g.

Majacobuk

in-

oraz

Gabiuel

oery,

usuwanie

zmarszczek,

gow,

brodawek,

iupiezu,

w rewelacyjnym

filmie

4 bioder

Г

wznny

ła—”

stępne.

„Kobieta którą kocham"
Reż. Anatal

J. Wojciechowicz.

Litwak.

Piękny

kolorowy

i brzucha,

Porady

»

róg

nadprogram.

odniadzanie

wągrów,

usuwanie

kremy

pie-

tłuszczu

odmł

elektryzacja.

bezpłatne.

KHELIOS|

Obwieszczenie
© LICYTACJI
Komornik

Sądu

izające

Ceny

Zamkowa

pr»v

26 m. 6.

śrzezina

masaż leczniczy i elekiryzacjn
ka Nr. 27 (Zwierzyniec).

w

Mołodecz-

mie Adam Wysocki, mający kancelarię w Mołodecznie, (lokal Sądu Grodzkiego), na podstawie art. 602 k.p.c. podaje do publicznej

CLAUDETT

10 w Mołodecznie, ul. Kościuszki, odbędzie
się 1 licytacja ruchomości,
należących do
Janusza jtisa Antoniego składających się z tytoniu: machorka przednia 70 kg, oszacowana

łączną

sumę

zł

w wielkim

Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie wyżej oznaczonym.
Dnia 5 maja 1939 r.
Komornik
(©) Adam Wysocki.

NASIONA

SIEWNE

Grodz-

według

Zalczka

kości 15 zł za 100 kg lnu i 25 zł za
100 kg konopi, reszta za zaliczeniem
kolejowym.— Wykonanie zamówienia
natychmiastowe.

REDAKTOTZY

DZIAŁÓW:

„Specjalnego wysłannika”;
Józef

Maśliński

=

Chrześcijańskie

w wyso|

kino _ Frcywesoła

Abramowicz — sprawy kulturalne litewskie i wiadomości

(depeszowe

Witold Kiszkis: = wiad. gospodarcze 1 polityczne
teatralne;

oparta na motywach

Anatol

Mikułko =

felieton

literacki,

humor,

sprawy

z m. Lidy;

Wiwulskiego

kto

da

majątku blisko Wiina, ceK. Slaski,

poczta

zawodu

za

materiał.

Ul.

Rozbrat

Cieślik

W

2

rolach

Nadprogram:

Wilno,

weksel

na

100 zł, wystawiony

się.

35, tel. 605

OGŁOSZENIA
DO WSZYSTKICH PISM
DOGODNE WARUNKI

u

iii

o miłości

i poświęceniu

głównych:

Schirley

Temple

Ć

p. t

z Ben gali“
i Victor

Mc

Laglen

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

Narodziny gwiazdy

Dziś. Pierwszy nowoczesny
film kolorowy p. t
Film ukazujący blaski i nędze sławy,
Nadprogram: UROZMAICONE DODATKL

-— kronika zamiejscowa;

— unieważnia

Niemiecka

dramat

DODATKI.

24—l.

J.KARLIN

jestem

Wspaniały

Trzebczyk.

BIURO OGŁOSZEŃ|

mi

» Strzelec

OGNISKO |

bajki Fredry

Zbigniew

Dziś

Kolejowej

ZNICZ

W rolach głównych: Grossówne, Dymsza i Bodo
Początki seansów o godz. 4-6—8- 10-ej, w święta o godz, 1—3 -5—7—g.ej

Władysław

recenzje

komedia,

pracę, z
Redakcji,

KINO
Rodziny

dramat salonowy

polska

pożyczę,

LETNISKO,
folw. Piwienie Romanowskich, p. Bujwidze, miejscowość malownicza, las sosnowy, rzeka Wilia, 3 pokoje z
kuchnią, produkta na miejscu (można z utrzymaniem łub bez utrzymania),
dojazd
autobusem do samego miejsca zamieszkania.

SWIATÓWŃ| PAWEŁ i GAWEŁ"

taryfy ulgowej.

nabycia:

120 tysięcy

"YYYYYYYYVYYVYVVVVYVYVVVV'

Blaski i cienie kobiety

konopi 90 zł za 100 kq loco Katowice. Moszt przesyłki nasion dla rol-

„Cel*.

5 ZŁOTYCH za naukę jazdy motocyklem
(setka). Wynajem zgłoszenia godz. 15--16
S. Stankiewicz, Rzeczna 8 r. 3 (Zakret).

LETNISKA

Pocz. o 4-ej.

2) Wzruszający

Wilnie

po cenie: nasiona inu 62 zł za 100
kg loco stacja Nowa wilejka, uasióna
ników

i radości

MARS| kurza: SZALONA POGOŃ

Św. Jacka 2. tel. 1-15

Warunki

filmie miłości

Dziś premiera.

Inu długowłóknistego wysokiei jakości, oraz konopi Jugosłowiańskich
oryginalnych są jeszcze do nabycia

Tow- Lniarskie w

COLBERT

więcej

jakąkolwiek stałą
krawiec. Adres w

PANNA EWA

840.

pod

KRAWIEC męski i damski szyje kostiumy
od 20 zł, płaszcze od 15 zł, spodnie od 4 zł.
Robota i wykończenie solidne, giyby uszycie
nie podobało się, zwracam natychmiast pie-

xAUGL iui ik A-wychowawezyni w šrudnim wieku poszukuje posady.
Francuski
praktycznie. ' że wyjechać. Oferty: „Kurjer
Wileński** dla A. T.
zł lub

po-

działkę gruntu

RÓŻNE

ZGUBIONY

1.000

AAA

inteligentny

oraz

przez p. Karola Baumana

prograsm

8

KUPIĘ lub wydzierżawię 5—30 ha z zabudowaniem. Oferty Jo redakcji pod „Amator'*,

Genialny aktor Charles BOYER

kajdanach“

Niastępny

wiadomości, że dmia 17 maja 1939 r. o godz.

nych

w

fachowiec

oszczędności

Wil.*

AAAAŁA.

niądze

Ul,

i znakomita Gaby Morlay w porywającym filmie

„Milošė

RUCHOMOŚCI
Grodzkiego

Dziś ostatni dzień. :

/ALER,
małe

„Kurjera

na

MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA,

223/39.

zł

WYYYYYYYYVYYVYVYYYYVYYYYVY

SK
EEST ST
LA
Km.

Matrymonialne

ul

ALhUSLEKK

M

cenie

15—17.

POSZUKUJĘ

hosnelyczuy,

elektryczne,

godz.

Sądu.

AKUSZEKKA

Hopkins

modelowania
w

koło Wilna w miejscu letniskowym, pozna
pannę do lat 30 z nieruchomością i gotówką w Wilnie ewentualnie poza Wilnem. Cel
matrymonialny.
Zgłoszenie
kierować
do

Smiaiowska

oraz Miriam

w

KA

AKUSZERKA
KLGKFuca wmaMUCCOWAA
przyjmuje od godz. Y rano do godz. 7 wiecz.
Jakuba

i

ŁAAADAAAAAŁAŁAA,

siada

AKUSZERKI
ul.

KROJU
i męskich,

VYVYYYYYYVYYYYYYYVYVYYYVYYYVYYYYTYVYYYYYVYVY

Sawicz.

Choroby skórne, weneryczne i kobiece
ul. Jagiellońską 16 m. 6, tel. 18-66.
Przyjmuje od 6 do 7 wiecz.

—

nauki

PLAC do 1000 m kw. kupię w okolicy
Zakretowej i Legionowej. Zgłoszenia ul. Wiwulskiego 6—10 Jan Kuczyński

skórne — шосхор!сю
м‹

stytucji prawa publicznego (Rozporządzenie
Rady Ministrów z dn. 29.I. 1937 r. Dz. URP
Nr 13, poz. 92).
Zarząd Gminny zastrzega sobie swobodny wybór oferty, powierzenie części robót,
oraz
przetargu
ustnego
przeprowadzenie
- ewentualne unieważnienie Pa sw
Ejszyszki,
dn. 1 majaJ 1939Wójt
r.
Jszys:
(—]

damskich

Piotrowicz Jurczenkowa

dniu

oraz

do

ubiorów

MED.

15, tel. 19-60. Przyjmuje w godz.
od 8—1 i od 3DR

""WYYYVYWYYYVYYVYVY

OKAZYJNIE sprzedam motocykl 100 c/e.
marki „Excelsior“ b. tanio — ul. Bobrujska

4—8.

Kudrewicz

zne,

z

za egzempl. Informacje wysyła się bezpłatnie.
Kursy kroju Adama Duszy, Wilno, ul. Želi
gowskiego 10.

i moczopłciowe

12—2i

Zygmunt

11.

Skarbu

skórne

ręczniki

12—1

Rozpatrzenie «fert, uznanie ich ważności,
jako też powierzenie robót nastąpi zgodnie
z przepisami o dostawach
i robotach na
rzecz

do

JUŻ SĄ u nas do nabycia najnowsze pod-

3, tel. 20-74.

DOKTOR

i zała

tymże

weneryczne,
Szopena

państwowych.

uastąpi

poszukuje

Zgłoszenia

„K. W.“ pod „Lekarz'* lub telef. 11 81,

PVVVVVYVYV""wwwys=V

M. saurman

ER

kowanych koperiach z nadpisem „Oferta do
przetargu w dmiu 12 maja rb. w Zarządzie
Gminnym w Ejszysziach najpóźniej w dniu
12 maja rb. do godziny 10 rano. Oferty złożone po terminie rozpatrywane nie będą.
Do oferty winno być dołączone wadium
w wysokości 5%/0 sumy zaoferowanej w gotówce banknotami za wyjątkiem bilonu lub
obligacjami

Uniwersytetu.

Kupno i sprzedaž

DUKIÓR

Cwiktlū-

Przyjmuje

10—12

zamkniętych

JUNOSZA-STĘPOWSKI,

Nad program: Kolorowy dod, Walta Disney.

ŚSlepe kosztorysy otrzymać można w Zarządzie Gminnym w Ejszyszkach za opłatą
# 3 (koszt druku).
Oferty
wypełnione i podpisane
ślepe
kosztorysy z podaniem siedziby adresu ofe
renta,

alėwnych

Michał

Zarząd

od

rol=ch

sxa, Tamara

Gminny w dni powszednie
w'
godzinach
urzędowych oraz Wydział Powiatowy w Li(referat

5—6-pokojowego

profesor

AAAAAAADAŁ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAAS

OR

Biumowicz

Zarząd Gminny w Ejszyszkach niniejszym ogiasza przetarg ofertowy na wykonanie robocizny: wykończenie murów 1 piętra,
ciesielskiej, blacharskiej oraz roboty stolarskiej łącznie z materiałem
przy budowie
7-klasowej szkoły powszechnej
w Ejszyszkach

dzie

Adm.

choroby weneiycziu:
suoiue i ur. zopłcio
ul. Wielka 21, tel. 921. Przyjmuje od godz
9—13 i 3—8.

Ogłoszenie

informacji

MIESZKANIA
lekarz,

У

DJa

tylko w cyokowaniu bigienicznym w TOREBKA

szczegółowych

Warunki dogodne. Szczegółowych informacji
udzieła Chrześcijańskie T-wo Dobroczynno>
ści w Postawach, woj. wileńskie.

LEKARZE

GĄSECKIEGO

urząizenie:

całkowite

handlowe,

miejsce

AAAAAAAAAADAAAAAAAAALAAAAAS

Żadajeła aryginalnych proszków ze żn. tabr. „KOGUTEK“

>

Do wydzierżawienia KAWIARNIA i CUKIERNIA z wyszynkiem piwa, dobrze prospierwszorzędne
perująca, stała klijentela,

Włodzimierz

W

rol. gł. JANET

Pocz,

Hołubowicz

==

seans.

GAYNOR

i FREDRIC

MARCH

o 4-ej, w niedz. i św. © Ż.ej,

sprawozdania

sądowe

| reportaż

i telef.) Eugenia Masiejewska-Kobylińska — dział p. t. „Ze Świata kobiecego"; Kazimierz Leczycki — przegląd prasy
kulturalne;

Jarosław

Nieciecki

—

sport;

Helena

Romer

—

recenzje

książek;

Eugeniusz

Swianiewicz

—

kronika

wilefiska:

Józef Święcicki — artykuły polityczne, społeczne i gospodarcze.
REDAKCJA
Konto

P.K.O. 700.312.

Centrala.
Redakcja:

Konto rozrach. 1,
ul.

Biskupa

Wilno i

Bandurskiego

4

tel. 79. Godziny przyjęć 1—3 po południu

Administracja:
Drukarnia:

Wilno,

i ADMINISTRACJA

tel

99—czynna

tel. 3-40,

Oddziały: Nowogródek, Bazyliańska 35, tel. 169;
Lida, ul. Zamkowa 4/7, tel. 73; Baranowicze,
Ułańska 11; Łuck. Wojewódzka 5.
Przedstawicielstwa;

od godz. 9.30—15.30

Redakcja rękopisów nie zwraca.

Stołpce, Szczuczyn,
kie, Grodno,

CENA
miesięcznie:

PRENUMERATY
z odnoszeniem

do

Słonim,

domu w kraju —3 zł., za granicą 6 zł., & odbiorem w admini.
stracji zł. 2.50, na wsi, w miej-

Wołożyn, Wilejka, Głębo-

scowościach, gdzie nie ma urzędu.

Nieśwież,

Kleck,

Pińsk, Wołkowysk,

Brześć n/B.

pocztowego ani agencji zł, 2,50

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem 75 gr., w tekście 60 gr., za tekstem
30 gr, drobne 10 gr za wyraz, Najinniesze ogłoszenie drobne liczymy za 10 słów. Wyrazy
tłustym drukiem liczymy podwójnie.
Przydział ogłoszeń do odpowiednich

redakc.i komunikaty 60 gr za wiersz jednoszpaltowy.

„Kurjer

Wileński"

Sp. z o. 0,

Druk.

Do tych cen dolicza się za ogłosze=

nia cyfrowe tabelaryczne 50%/,. Układ ogłoszeń w tekście 5-łamowy, za tekstem 10-łamowy
Za treść ogłoszeń i rubrykę „nadesłane* redakcja nie odpowiada. Administracja zastrzega

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

TESTAI
Wydawnictwo

Zastrzeżeń miejsca dla „drobnych* nie przyjmujemy
rubryk zależny jest tylko od Administracji. Kronika

Ogłoszee

PACC TR STORE ROOT ORRAOSE AO ETA OAZY OZOCZEWAÓCZA.

„Znicz*, Wilno, ul, Bisk, Bandurskiego

4, tel, 3-40 toes, u E. Kotlarewskiego. Wileńska 38

