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Co zrobi
Rosia ?

Polsko-angielskie porozumienie
bedzie pogłebione

Na tle powolnego tempa rokowań
angielsko-sowieckich właściwe zamia

Pomimo rozóźwięków rokowania Anglii z Sowietami trwają

ry Rosji Sowieckiej stają się coraz bar

dziej zagadkowe.

W

ubiegłą niedzielę

ną ten temat pisał na naszych łamach

Eugeniusz Mejer w art. pt. „Błąd Litwinowa zostanie naprawiony”,
Ostatnio

sujący

na ten sam

artykuł

temat

zamieszcza

LONDYN, (PAT). — Izba Gmin
odbyła debatę na temat sytuacji mię
dzymarodowej. Debata zainicjowana

intere-

Adolf Bo-

była

cheński w „Polityce*.
Nie wszystkie
twierdzenia tego artykułu wydają mi
się słuszne. Jednakże
rozumowania,
które niżej przytaczam w formie donego cytatu z artykułu, wydają
mi się uzasadnione.
Stanowisko
ewentualnej

Rosji

wojny

w

'" musi być wypadkową
ników.

Chęci

Sowieckiej
Środkówej
na

Europie
za-

thodniej i strachu © przyszłość.
Chęć
Wpokoju spowoduje, że ZSRR bez
potrzeby nie wmiesza się do wojny z Niem-

rancje, jakich

eami. Strach o' przyszłość będzie przy<zyną, dla której Sowiety będą się patrzyły niechętnie na zbyt pełne zwycięstwo

Niemiec.

Czyż

jednak

wojna

przeciw

szeregu

aby

państw

Niemcom

nie

bę-

weneję

przeciw

ZSRR.

Dopiero

gdyby

nastąpiło porozumienie między obu blokami, wzgl. gdyby Niemcy wzięły przewagę nad swymi antagonistami, stanowisko Sowietów musiałoby ulee zmianie
Jakież byłoby więe prawdopodobne
zachowanie się Sowietów w razie
wojny
polsko-niemieckiej?
Wykluczyć
należy
Z na Polskę. Byłaby to bowiem po-

tyka samobójczą, Sowiety przyczyniałyby się w ten sposób same do osłabienia
* bariery, która w danym położeniu
osłania je ze strony Niemiec.
Nie sposób
jednak przewidzieć polityki tego państwa
np. w wypadku przedłużającej się wojny
niemiecko-polskiej,

korzystałyby
mentu
w

czy

Sowiety

prawdopodchnie

dla realizacji

edniesienin

do

celów

Polski

nie

tego

swej

„tzn.

wy-

mo-

nowagi między

w

przeciwniemieckimi,

prawdopodobnie

cm
BAR,

z jednej strony

Ac

kieh starań by równowaga
ta nie zmieniła się na korzyść Niemiec, z wykluczemiem

jednak

ewentualności

wejścią

w

stan wojny z Niemcami.
Jednocześnie
Sowiety dołożyłyby również
wszelkich
starań by wykorzystać ten moment: a)
dła maksymalnego
powiększenia
własnych wpływów na terenie Polski i b? dla
wyrugowania wpływów polskich z
basenu tałfyekiego. Ta ostatnie odbyłoby
się
prawdopodobnie drogą okupacji
Litwy,
Łotwy 1 Estori: przez wojska
sowieckie
1 wprowadzenia w tych państwac
h ustro
(Dokończenie na str. 21
Piotr

Lemiesz.

Wizyta gen. Weyganda w Anglii |

:

wrażeniu,

waniach

powoduje

brakiem

ologii rosyjskiej.
tym zaznaczyłem
„gnę
uda

PARYŻ,

Wczoraj

przy

był z Londynu do Paryża wicemi
n.
przemysłu i handlu dr Adam
Rose

dla

omówienia

szeregu

spraw,

doty

czących polsko-francuskiej współpra
cy przemysłowej. Ze względu na od

bywające się obecnie targi paryskie,
dyrekcja targów zaprosiła p. wicemin. Rosego do zwiedzenia ich. Jed

noczešnie zwiedzał targi
prezydent
republiki Lebrun. P. wieemin. Rose
wraz z radcą handlowym ambasady

p.

Henrykiem

Stebelskim

powitali

prezydenta Lebrun w dziale polskim,
zorganizowanym przez kupców i rze

Gen. Weygand wraz z grupą oficerów sztabu francuskiego przybył do
Anglii,
celem
przeprowadzenia rozmów na tematy techniczno
wojskowe i zwiedzenia najnowszych

amgielskich

działu

zdobyczy

kadetów

w

zakresie

angielskich,

100

tys.

techniki

podczas

wojskowej. Gen. Weygand przed frontem od-

zwiedzania

królewskiego

kolegium

kadetów

WARSZAWA,

Nazwssko

wodza

MADRYT, (Pat). O godz. 9 zaczęła się zapowiadana oddawną „defila-

Domy

barwami

w ypisane

Pochód

MARUSZEWSKIEGO,
Jednocześnie
POCIANSKI,

i ulice miasta przybrane są

Reutera

oblicza

na

Madryt,

wyludniony podczas woj.
jest teraz przepełniony
nowej j ludnością, która napłynęła z prowincji. W mieście obecnie znajduje się
środku| rzekomo ok. 1 milionów osób.

czerwonymi i złotymi — bę- | ny domowej,

dącymi barwami państwowymi

Hiszpanii,

Gen. Franco

zasiadł

po

wzniesionych trybun w otoczeniu rzą |

Niezliczone tłumy

wypełniły

chod-

| niki, alei gen, Franco (dawniej Castel.
W defiladzie bierze udział przeszło
lana), którą przeciągają oddziały woj

Pan Prezydent

| ska.

przychodzi
Rzeczypospolitej

dotychczasowego wojewodę poznańskiego,

mianowany

Minęła

prawie

godzina

woj.

zanim

zamian ował

został wojewodą w Poznaniu dotychczasowy

wydać

zezwol

i

enie
na wznowienie dzia
łalni ości rozwią:
zanych w Swoim czasie towarzystw

litewskich.

;

Przywrócona ma być działalność
Litewskiego Towarzystwa Oświato-

wego

„Rytas“ į innych.

w imieniu

rządu

na

debatę, parlamentarny podsekretarz
stanu spr. zagr. Butler z naciskiem

oświadczył, Że rząd był w stałej kon

sultacji ze sztabem
tego

opini zasięgano
rancyj dla Polski.

generalnym,
na

temat

któ
gwa

wojewodą

>
wojewoda

w Wilnie
wileński

« Wyznaczeni przez władze admini-

stracyjne kuratorzy zostaną wkrótce
odwołani, cały zaś majątek
będzie
zwrócony towarzystwu litewskiem
u.
*

Oficjalnie komunikują:
Wojewoda wileński
przychylnie

I ustosunkował się do prośby b. zarzą

du

Litewskiego

oddziałami

ukazały

obcych

się pierwsze

ochotników

szeregi

czysto

hiszpańskie, przed którymi _ niesiono
wielki portret gen. Fanco.
W czasie uroczystości gen. Franco

otrzymał z rąk gen. Vareli
insygnia
najwyższego odznaczenia hiszpańskie
go — krzyża laurowego świętego Ferdynanda.
W chwili rozpoczęcia
„Defilady

zwycięstwa” wypuszczono kilka tysięcy gołębi pocztowych, które do wszyst

szu dyw. cudzoziemskich i marokań
skich nad miasto wzleciała eskadra

samolotów,

p. Artura
p. Ludwik

Towarzystwa

poza

samoloty

kich części Hiszpanii zaniosły wiadomość o uroczystoścach, Po przemar-

Maruszewski

Rozwiązane organizacje litewskie wzno wią działalność
W najbliższym ezasie władze
adm

nistracy jne mają

technicznej strony woj

gwarancji.

przez

otwierały oddziały włoskie,

które korespodent
10 tys. żołnierzy,

da zwycięstwa”,

Bociański,

(PAT). —

Chur

w ty JO tys. Włochów.—
odznacz enie dla gen. Franco. —

wojewody wileńskiego

woj.

przemówienia

żaśnierzy,

Najwyższe

100 tys. žolnierzy.

Odchodzi

roz

się następnie

„Defilada zwyciestwa” w Madrycie

zytę p. min.

Zmiana

ZSRR.

z rządem

debacie, jaka

Odpowiadając

du.

Monzie.

do

premier wyraził na
osiągnięcie ostatecz

porozumienia

rodzaju

mieślników polskich we Francji. Po
południu p. wicemin. Rose złożył wi
de

zwłoki,

mogące

prowadzić do załamania się tego, co
śmy już dokomali. Premier wyraził
rastępnie ubolewanie z powodu de
cyzji rządu sowieckiego eo do niewy
syłamia komisarza Potiemkina do Ge

Dotykając

sobie

gospodarcze

(PAT), —

kroki,

skowej współpracy z Polską, CHURCHILL ponowł zapytanie Lloyd Ge
orge'a, czy sztab generalny był kon
sultowany, zanim udzielona została
gwaranja co do tego, czy byłoby rze
czą praktyczną udzielić Polsce tego

współdziałanie i pomoc Związku So
wieckiego w dziele budowania frontu
pokoju, to powtamy to z zadowo-

rezmowy

szybko.

dni

chill i Eden.

ide

Polskc-francuskie

kiika

winęła, wygłosili

Jak to już przed
tak nie jest i pra
zapewnić

potuopne

W

sę w tych roko-

moglibyśmy

aniżeli

nego

jeszcze raz to powtórzyć. O ile
nam się znaleść metodę, dzięki

której

do porozumienia

jednak

pnie stałość i ścisłość kontaktu z rzą

zacho

zaufania wobec

dojść

Wolimy

dem francuskim,
dzieję na rychłe

pomocy

iż

nam

omówienia z nim
ności osobistego
pewnych spraw Stwierdziwszy nastę

się sytua

dodatkowej

nierówności między obu stronaini, to
nierówność ta jest raczej na korzyść
Związku Sowieckiego, aniżeli na ko
rzyść W. Brytanii. Niemniej przeto,
ponieważ propozycje brytyjskie nie
były dla strony sowieckiej do przyję
cia, podjęliśmy ponowne usiłowania.
Zależy nam na tym, aby udało się

newy, zaznaczając, że w ten sposóv
lord Halifax będzie pozbawiony moż

okupa-

>
Sowiety

pogorszeniu

oprzeć

brytyjski

©jl w granicach r. 1795. Z tą ewentualnością musimy zawsze poważnie się liczyć.
Natomiast

się

polityki

dla

pośredni udział Sowietów w tej spra
skie, wynikające z gwarancyj, przez
wie mógłby być niezupełnie w zgoW. Brytanię udzielonych, nie zależą
dzie z dążenami niektórych krajów,
zupełnie od tego, czy Sowiety będą|
na korzyść których te zarządzenia by | współdziałały czy też nie,
dlatego.
ły poczynione. Naszym pragnieniem | o ile może być mowa o jakiejkolwiek

dzi pewne nieporozumienie,
albowem wysuwany jest zarzut, że rząd

a Niemcami,

tak długo Sowiety mogą być zadowolone
z silnych Niemiec, które trzymają w szachu Wielką Brytanię, Polskę ita. Nie
należy zapominać, że w okresie 1923—1930
Anglia wyraźnie
przygotowywała: inter-

zapobiec

mogę

mi. Jak długo istnieje równowaga między

polsko-zachodnim

lub

tego dokonały, mimo, że w
rzeczy zobowiązania brytyj

dla nich z innej strony,
gotowej i
chętnej do udzielenia tej pomocy.
Przechodząc do sprawy rokowań
z Sowietamii premier oświadczył: nie

wojny z Niemeami. Czy więc Sowiety narażą Się na tę woj
nę, na to aby w przyszłości uniknąć przez

blokiem

zależnie od tego czy W. Brytania
Francja
grumcie

cznie brane dotąd pod uwagę, że bez

udzieliliśmy Rumunii,

przez uzyskanie

niebezpieczeństwo

pewien czas niebezpieczeństwa podobnej
wojny, to wydaje się moeno wątpliwe.
Nie należy sądzić, aby polityka Niemiec nie mogła być w żadnym wypadku
wygrana jako atut przez politykę Sowie(>
Svmpatia do ZSRR „która dość niespouziewanie
pojawiła się w ostatnich
latach w Wielkiej Brytanii, nie zdaje
się
pochodzić ze wspólnoty interesów tych
dwu imperiów np. w Indiach wschodnich, czy w Afganistanie, ale właśnie z
obawy Wielkiej Brytanii przed Niemca-

różnicy zdań między nimi. Propozy
cje nasze nie zmierzały do tego, aby
rząd sowiecki interweniować miał nie

mocy, jakiej może nam udzielić rząd
sowiecki, jest naprawdę pozbawiona
podstaw. Ale również zdajemy sobie
sprawę z tego, a nie było to dostate

cj. Mamy obecnie przed sobą zada
nie wzmocnienia tych zarządzeń przez
bardziej trwałe porozumienia
oraz

dzie dla Rosji doskonałą okazją, by przy
czynić się do pozbycia się niebezpieczeństwa niemieckiego? Nie sądzimy.
Niehezpieczeństwo niemieckie. to przede wszyst
kim

jest kołaboracja wszystkich krajów.
Nie pragniemy żadnej sprzeczności i

a potem Grecji nie oznaczały końca
tych zarządzeń, które mieliśmy na
myśli. Raczej stanowiły one cos w ro
dzaju udzielenia pierwszej pomocy,

й

europejskich

opozycji liberalnej

Lloyd George, zastanawiał się nad
zagadnieniem zobowiązań Angli wo
bec Polski i Rumunii, biorąc pod uwagę granicę polsko-niemiecką długo
ści 1.500 mii oraz możliwości dostaw
materiałowych angielskich dla Polski.
PREMIER CHAMBERLAIN,
odpowiadając na przemówienie przywó
dców opozycji oświadczył: .
Zobowiązania wobee Polski i gwa

wobec

granicy

ramienia

przez Lloyd George'a.

dwu głównych czyn

spokoju

z

lenem. Pragniemy tego i przywiązuje
my do tego wagę. Sugestia jakobyśmy nieżyczliwie odnosili się do po-

które

uformowały

się

na

niebie słowo „Franco*,
Defiladzie przyglądali się członko-

wie korpusu dyplomatycznego, a obec
ny był m. in. marsz. Petain, który Wy-

stąpił w mundurze

Se" m

we

wojskowym,

wtorek

: WARSZAWA, (Pat). Najbližs
ze роsiedzenie Sejmu zwołane zost
ało na
wtorek 23 bm. na godz. 11 prze
d po-

Oświa

towego „Rytas“ w Wilnie i w Świę
ciarach i uchylił swoją decyzję, za

wieszającą działalność tego towar
zy
stwa. W związku z tym w
dniu 19
hm. odbyła się w Urzędzie
Woż
6

dzkim konferencja z przeds э
tawieie
lami Litewskiego T-wa „Rytas“,

łudniem.

Powrót

mir. Romana

z AmerykNOWY JORK, (Pat). Minister Roman, podsekretarz stanu Bobkowski

| oraz b. min.
port Nowego

August Zaleski, opuścili

Jorku.

„KURJER“ (4814)

ERY

Po dramatycznym dniu w Palestynie
nastąpiło całkowite uspokpfjEnie
« JEROZOLIMA, (PAT).
Onegdaj
wieczurem maniiestacje
żydowskie
w Jerozolimie przybrały poważniej
sze

rozmiary.

Tłum

Głównodowodzący wojsk brytyjskich w Palestynie gen. Haining skie
rował do przedstawicieli agencji ży
dewskiej oraz do czołowych organi-

maniiestantów,

który chciał przedostać się w kierun
ku komisariatu regiomalnego, został
odparty przez policję, nie rozszedł

zacyj żydowskich

soę jednakež. O godz. 21 po stronie
angielskiej liczono 10 rannych, po
stronie manifestantów 85.

organom policyjnym, będą zmuszo
ne uciee się do specjalnych
тагтаdzeń.

sko

Po

Łiezba rannych manitestantów, umie
szczonych w Szpitłalach wynosi 100

osób, Ulice, położone w centrum dziel
nicy żydowskiep, przedstawiają obraz zniszczenia. Szyby sklepów na
jednej z głównych ulice są powybija
całą

noe,

24-godzinnego

by

li jednakże rozpraszani przez policję.

Wilno,

w sprawie sytnacji palestyńskiej
społeczeństwa”

żydowskiego

my

Havas ocenia na 3000 liczbę ma
nifestantów, którzy uczestniczyli w
rozruchach na ulicach Jerozelimy.

kuba

Elekźtrotechni ka

w

|Masowy mord statystyczny

Dawida Kahana, Elo Mazura i Ja-

Białopolskiego.

Po Kamiennej wylała Nida

HAGA, (PAT). — Prasa hołender ,
BERLIN, (PAT). — Prasa polska
zajmuje się spisem ludności w | w Niemczech stwierdza, że wyniki

ska

Niemczech, Pisze o uprzykszaniu Po
spisu nie są oczywiście putwierdzelakom žycia w Niemczech i maso ; nem rzeczywstości t. j. fakiu isinie
wym mordzie statystycznym. podając | nia półtora miliona Polaków w Niesz
jednocześnie opinie prasy polskiej
czech,

Nie nam, a sobie

Powódź w Kielecczyźnie wyrządzi:a ogromne szkody
STARACHOWICE, (PAT). Klęska
nia. Zniesione zostały również liczne
powodzi, która nawiedziła onegdaj
słupy z przewodami wysokiego na
:
powiat kielecki doiknęła również c pięcia.

ki i pola

powiat itżeeki, wyrządzając bardzo
znaczne szkody. W dniu powodzi za

renie

Ludność ewakuowano na czas, tak
że żadnych ofiar w ludziach nie byio.
Na tereny dotkniete klęską przybył wojewoda kielecki dr Dziadosz,
oraz przedstawiciele władz zakładów

lane były wodą częściowo Wąchock
Starachowice, Dolna
z
Opustem.
Wierzbnik, Miehałów, Mitulisko oraz
w powiecie opatowskim Ostrowiee i

niemal wszystkie miejscowości przyle
głe do

rzeki

W Wierzbniku nawałniea zniosła
kilka mostów na terenie powiatu ił>

Załany był wodą tartak
PORTE

ORO TZZWOZPAT RODAN

spekcyjnej na terenie Wileńszczyzny
p. minister opieki społecznej „Marian
Zyndram Kościałkowski w dniu 19 b.

p. minister

:

dokładnie

zbadał stan budowy elektrowni wodfinansowanej
Turniszkach,
w
"nej
przez Fundusz Pracy, przy czym sperentownością
cjalnie interesował się

kujący się dziećmi ulicy oraz szkołę
specjalną dla dzieci zaniedbanych, in-

się

osiągniętymi
wą

szczególnie

przez

akcję

Następnie p. minister

wynikami

świetlico-

zbadał stan |

zatrudnienia i budowę drogi Wilno —
Zawiasy, finansowanej przez Fundusz
Pracy, oraz częściowo przez Ministerstwo Komunikacji.

Wreszcie w

Trokach

p. minister

zapoznał się z robotami

„drogowymi

oraz ze stanem

konserwacji ruin zam-

posunięte i zamek Trocki
stanie się
jednym
z
najlepiej zakonserwowa-

nych zabytków historycznych.
Rano 20 bm. p. minister udał się
w dalszą podróż inspekcyjną na teren
województwa nowogródzkiego.

—000—

Traciczny lot
transatlantyck:

kreślić

nych, nie potwierdziły się.
Na lotnisku Bromma pod

serdeczną

Sztok

oczekiwań.

Sprastowan e
W

gościnność,

z jaką

pom'mięty

pujący ustęp:
„Służył w
polskim.
ałkach

przez

wody

pod

zaiewająe

około 230 ha pól uprawnych. W po
wiecie pinezowskim we wsi Umiano
wiece woda załała łąki i pola uprawne
na przestrzeni

ok. 150

mórg.

przeoczenie

nastę-

latach 1918—1920 w wojsku
i
Brał udział w obromie Lwowa
Dywizji Litewsko-Białoruskiej. Ppr.

winniby

:

się w

tej

(Dokończenie
Wreszcie Sowiety

dołożyłyby wszelkich starań dla wyrugowania wpływów polskich i zainstalowania swoich w Europie środkowej. Bylaby
to działalność przypominająca
politykę
Stanów Zjednoczonych w ciągu wojny
światowej, odnośnie do wpływów angielskich w Ameryce południowej.

wojny

przez

wy-

koalicji antyniemieckiej, Sowiety

wyzyskałyby

swą

wzmocnioną

przez

szego

pozycję

niesłychanie

neutralność

rozszerzenia

swych

dlą

dal-

wpływów.

Jeżeli
przyjrzymy się
zachowaniu się
państw zwycięskich w wojnie światowej,
po jej ukończeniu, to spostrzeżemy z łatwością, że pierwszym skutkiem wygranej,
po dzisiejszej wojnie, jest bezsilność zwy
cięzeów
bądź

w

stosunku

to nie brały

to po
ralnej
'stanu
nie w
kiego,

do

udziału

państw,
w

wojnie,

które
bądź

jej ukończeniu miały dość siły moby bronić z bronią w ręku swego
posiadania. To o*tazało się dowododniesieniu do zagadnienia tureedo komunizmu rosyjskiego, wresz-

kich.

autor

wypowiada

się prze-

ciwko przyśpieszaniu wojny z Niemcami wychodząc z następujących za-

łożeń:

Nasza

mi,

prasa

rozumując,

operuje

że

wojna

w

1938 r. 509

tys. lirów

strat.

Powody, które stłoniły Finlandię
do odrzucenia
HELSINKI,
ła polityczne
ce argumenty

(PAT).

propozycji:

Tutejsze

ko

twierdzą, że następują
szwedzkie skłoniły Fin

paktu

o

nieagresji
X

2)

brak

wspólnej

n'em:eckiej

3) żąaania gospodarcze
Rzeszy,
które na wypadek wojny utrudniłyby
zachowanie przez Finlandię neutrai
ności w ścisłym tego słowa znaczęniu,

i neu-

4)

granicy

z Rze-

szą,

niechęć

zawierania

jakiejkol“

wiek umowy z mocarstwami, bo umo
wa taka również mogłaby utrudnić
zachowanie
neutralności
przez
„blok“ skandynawski.

БТОЕЧЕТЕНЕТЕ
siu

KURJER SPORTOWY

Kronika telegraficzna

ze str. 1)
RI

i

it

P

Е

Ро!зіі:у :":ш‘

z

PE

z

Francji wojna w roku 1856. W istocie sądzimy, iż po wygranej wojnie nastąpi
wielkie wyczerpanie sił psychicznych naszego narodu i zaostrzenie napięć soejalnych, które ZSRR będzie usiłował wyko-

rzystać dla siebie.
Dałby Bóg, aby. wojny nie było i
oczywiście Połska na Niemcy, ani my
śli napadać kiedykolwiek, Uzasadnienie jednak wydaje mi się nie słuszne.
Są

państwa,

jest wynikiem

których

neutralność

sytuacji

zewnętrznej,

stosunku liczebnego sił swych do sił
sąsiadów. ZSRR do tych pańtsw nie
należy. Jemu
neutralność nakazuje
sytuacja wewnętrzna, Obawa jakichkolwiek wstrząsów i obawa wydania
ostrej amunicji

w

ciach.

zbyt

wielkich

iloś-

l

Mówimy

re może

o ewentualnościach,

nigdy

nie nastąpią,

któ-

ale czy

ktokolwiek może zaręczyć za wewnętrzne

wzmocnienie

się władzy

kiej w czasie powiedzmy

sowiec

nawet paru

Gdyby natomiast, to wzmocnienie
nie nastąpiło nie my sowieckich, a chy
ba Rosja tyłko mogłaby się obawiać

naszych zwycięskich wojsk, i napew-

noby nas
| tknęła.
bę- Į

po

— Archipelag Salomona (Melanezja) nawiedzony został silnym
trzęsieniem ziemi,
które spowodowało zniszczenie kilku osieŽ dli. Kilkanašcie osób poniosło śmierć w zbu
rzonych domach. Straty materialne znaczne.
— Przeszła nad Gdańskiem silna burza
połączona z gęstą ulewą. Zalane zostały piwnice i sułteryny w szeregu domów. Wskutek
uderzenia pioruna powstał pożar w jednym
z domów.
— „Petit Parisien* donosi © areszłowa! niu w Valenciennes podoficera niemieckiego
nazwiskiem Rothery, członka czarnej gwar-

2 dii kanclerza
dokumenty,

zwycięskiej

wojnie

Piotr

Lemiesz.

nie

Hitlera.
plany

Znaleziono

przy

nim

i mapy.

— W Krakowie rozpoczął doroczne obra
dy 5 Ogólnopolski Walny Zjazd Delegatów
Związku Chemików
polskich z udziałem
przedstawicieli 8 oddziałów
ze wszystkich
stron

anachronizma-

wygrana

(Pat). Biianse za rok , miała

1) brak mniejszości niemieckiej w
Finlandii,

lat wojny?

Dalej

MEDIOLAN,

zawarcia
tralności:

Co zrobi Rosja?
ju komunistycznego.

Totalistyczna gezety
nie mają W.eikiego popytu

landię do zajęcia negatywnego stano
wska wobec. propozycji niemieckiej

i litewskiego

ubolewanie

1938 większości dzienników włoskich
Rzymskie „Giornale d Italia" (kapitał
wykazują straty. Tak np.
turyńska
3,15 miln. 1.) miały stratę 1.37 miln, 1.
„La Stampa* (kapitał akcyjny 5 mi- , (w 1937 — 595 tys. 1), „La Tribuna*
lionów lirów), która zamknęła
1937 | (kapitał 300 tys. 1.) — stratę 2,58 mil.»
rok saldem pasywnym 1,55 miln, L., lirów,
3

lepszego. Balet polski reprezentuje wszędzie
zagranicą sztukę polską i spotkał
pracy z dużym powodzeniem,

wyrażeć

BERLIN, (PAT).
Niemieckie ko „ipnych państwach, a nie na Niemła gospodarcze zdradzają swe ubsie
cach,
wanie nad ujawniającą się ich zda,
„Deutscher Allgemaine Ztg.“ wska
niem, obecnie tendeneją Polski opar | zuje w związku z tym, że podcbna po
cia się w swych stosunkach hadiolityka gospodarcza byłaby brenią oba
wych w głównej mierze nu Aaglii
sieczną.

Maksy

zajmo-

ele również do sprawy reparacji niemiee-

życiorysie kandydata na radnego do
Miejskiej w okr. 16 prof. Jaworskiego,

został

stan

niósł się e 2 i pół metra,

te

Podczas przedstawienia podobały się niezmiernie zarówno „Harnasie”, jak i „Koncert Chopina". Z artystek szczególny aplauz
zyskały Olga Sławska, Wojeikowska, Nowakówna, Gljnczanka, Juszkiewiczówna, Rajewska, Kamieńska i Grossówna. Prasa li-

graną

—000—

Rady

Brzegi

na

wał się baletem polskim balet litewski i teat-

W razie ukończenia

SZTOKHOLM, (PAT) — Lotnik
Karel Backma, który w ubiegłą Śro
dę wystartował w Nowej Ziemi do
transatiantyckiego lotu do Szwecji,
zaginął bez wieści. Wedle powszech
nych przypuszczeń, uległ on katastrofie na Atlantyku. Pogłoski, jako
by lotnik zawrócił z powodu niepo
myślnych warunków
atmosferyczzaprzestano

gminy

jędrzejowskim

członkowie korpusu dypłomatycznege, akre
dytowanego w Kownie oraz liezni przedstawiciele prasy. Występy publiczność witała bardzo gorącymi oklaskamj. Należy pod-

ku Trockiego. Prace obecne są daleko

holmem

powiecie

KOWNO. W Kownie odbyły się występy | tewska pisze o wysłępach baletu polskiego
bardzo przychylnie.
reprezentacyjnego polskiego baletu. Już na
kilka dni przed przedstawieniem wszystkie ;
Redaktor Kardelis na łamach „Lietuves
;
bilety były wyprzedane, wiele osób nie mo- į Žinios“ pisze:
„Warszawa dała Kownu, co miała najgło dostać się na przedstawienie. Z wielu

| ralny świat litewski.
przyszłej eksploatacji,
Członków baletu polskiego
W Wilnie p. minister zlustrowat |
zakład T-wa Przyjaciół Dzieci, opie- | podejmował min. Charwat.

teresując

W

$ukces baletu polskiego w Kownie

m. zapoznał się na terenie gminy nie- stron wyrażano ubolewanie że balet ograniczył się tylko do dwóch występów. Na przed
menczyńskiej z potrzebami miejscowymi, które przedstawili p. ministro- | stawienie przybyły wybitne osobistości świa
wi starosta wileńsko-trocki, wójt gmi- | ta litewskiego, poselstwo polskie w całości,

Następnie

i pinczowskim.

REI

W dalszym ciągu swej podróży in-

delegacje ludności.

jędrzejowskim

na terenie powiatów: kieleekiege, iłlew rzeki Nidy w pinczowskim więk
żeckiego i opatowskiego
wystąpiła | szych strat nie wyrządził. Obecnie
fala powodziowa przechedzi
przez
i fornier : z brzegów rzeka Nida, zalewając łą

Poar0Z inspskcyjna |
m n. KościałkowSkiega

ny oraz

powitach

malna fala powodziowa na
Nidzie
starachowiekich. W godzinach popo
łudniowych wody zaczęły opadać.
| już minęła. Poza zalaniem łąk nizin
KIELCE, (PAT). — Po powodzi | nych i częściowo pól uprawnych wy

Kamiennej.

żeckiego.

w

7, tel. 16-28,

Akumulatory

osobach pp.: Maksymiliana Hartglasa,
sen. Izaaka Rubinsztejna, rabina Szło

nia rozruchów.

Mickiewicza

Radioaparaty

WARSZAWA, (Pat), Podsekretarz
stanu w ministerstwie spraw zagranicznych p. Jan Szembek przyjął delegację

i inne

firmie

Michał Girda

polskich

Delegacja
wręczyła p. ministrowi
memoriał, dotyczący stanowiska spoW Tel Avivie również doszło do | łeczeństwa żydowskiego w Polsce w
starcia, pomiędzy sjonistarmi-rewizjo. sprawie sytuacji w Palestynie,

ne, i zaściełają chodniki. Manifestan
się przez

zakończeniu

strajku w Jerozolimie, wczoraj rano
panował spokój. Sklepy są otwarte.
Dotychczas władze policyjne nie za
notowały żadnych usiłowań wzmoże

w

Memosiał Żydów

iż wła

jakości

MICHAŁ GIRDA, JANUS, KORDIAN

nistaffb a ich oponentami. Około 40
osób odniosło rany. Policja i wojsko
itam przywróciły spokój.

dze angielskie w razie dalszego naru
szania porządku i wystąpień przeciw

Dopiero po godz. 22 policja i woj
opanowały całkowicie sytuację.

ci gromadzili

ostrzeżenie,

najwyższej

Polski:

Poznania,

Warszawy,

Łodzi,

Katowic,

Wilna,

Pomorza,|

Lwowa

i Krako-

wa.
Obrady zjazdu odbywają się pod
słem mobilizacji chemików
polskich
Ž

państwa.

obronności

hadla

— Zadokowano transatlantyk polski m/s
„Batory*

w nowym

„Juliana“,

nego

remontu.

doku

stoczni

gdańskiej
dorocz-

przeprowadzenia

celem

Jak

wiadomo,

przed

kilku

dniami umieszczono w tym samym doku m/s

„Piłsudski, który jako pierwszy wielki sta-

tek poddał się remontowi

—

Zmarł

koło

w doku „Juliana,

Montrealu

wódz

„Squirrel** ze szczepu Chippawa.

Indian

Wiek wo-

dza nie był ściśle określony, ale starcy 90letni twierdzili, że jako małe dzieci pamiętają go, jako 230-letniego mężczyznę, tak,
że obliczano, iż musiał mieć około 120 lat.
— Senat amerykański 71 głosami przeciwko 14 uchwalił budżet marynarki wojen-

nej Stanów

Zjednoczonych,

POiSKa— Niemcy
Mecz

tenisowy

o puchar

vavisa
W dniu wczorajszym na kortach
Legii w Warszawie rozpoczął się mecz
tenisowy Polska — Niemcy, z cyklu
rozgrywek o puchar Davisa.
Pierwsza gra pojedyńcza przynio-

sła z trudem uzyskane
zwycięstwo
Menzla nad Baworowskim
7:5, 6:3,
2:6, 2:6,-6:4,

Druga gra Tłoczyński — Henkel
została przerwana z powodu ciemnoś

ci przy

stanie

6:4,

6:8,

6:4,

dla

Tło-

czyńskiego. Gra ta zostanie dokończona w dniu dzisiejszym,

Przecrana Anglii z Jugozławią
We

czwartek

prezentacja

w

Białogrodzie

re-

Jugosławii

po

piłkarska

konała reprezentację

Anglii

w stosun-

ku 2:1. Zwycięstwo Jugosławii, chociaż niespodziewane było zupełnie za

stužone,

Ponadto w całej Europie rozegra
no szereg
spotkań
międzypaństwo
wych:
W Brukseli
Francja
wygrała 7
Belgią 3:1.
W

Bukareszcie

ła reprezentację

Rumunia

Łotwy

pokoha

w stosunku

4:0.
W

Budapeszcie

Węgrzy

zremiso-

I wreszcie reprezentacja

protekto

wały z Irłandią 2:2.
ratu Czech i Moraw ponownie zremi
sowała z reprezentacją Niemiec 1:1.

Jugosławią

—

335: 324,75

Palska

okt.

przewidujący

Rozegrany w dniu 18 maja w War

kredyt 773 milionów dolarów na zakup 550
samolotów oraz na budowę 23 nowych okrę-

Szawie mecz gimnastyczny
między
reprezentacjami Polski i Jugosławii

tów, w ty 1 2 krążowników o wyporności 45

przyntósł tej
zwycięstwo.

tys. tom.

Ё

:

ostatniej

nieznaczne

„KURIEK“ (4814)

Ponowna mobilizacja w Niemczech
Relestracia
LENINGRAD, (Obsł. sp.). Jak podaje „Lenigradzkaja Prawda* w Niem
czech

zarządzono

tzyzn,

rejestrację

urodzonych

w

latach

11 roczników

raz 1920. Ponadto

do rejestracji ma

ją się zgłosić roczniki:
| 13, 14, 15, 16 17 i 18,

męż:
1919

Cesarz Japonii na inspekcji

1906,

7,

Jak podaje wzmiankowana gazeta 9 roczników zostanie wcielonych
do wojska

10,

9- |

Rozmowy angielsko-sowieckie
przerwane?
Kreml „umywa ręce" co do dalszego rozwo u sytuacii w Europ'e
LONDYN, (Obsł. sp.).
Dzisiejszy
„Daiiy Herald“ zamieszeza sensacyj

, we kontrpropozycje brytyjskie
Mos
| kwa twierdzi, iż zważywszy niechęć

politycznych Londynu wielkie poruszenie. Wyrażane są przypuszczenia
że jest to nowe posunięcie Moskwy,

ną wiadomość o kompletnym rozh'ciu | W. Brytanii do zawarcia Trójprzysię rozmów sowieeko - brytyjskich.
mierza Wojennego, Moskwa postano
Jak dziennik podaje w nocy ze środy
wiła na raze eałkowicie odseparować
na czwartek, rzecznik poselstwa so- | się od spraw europejskich, nie chcąc
wieckiego w Londynie, doręczył rzecz
brać na siebie odpowiedzialność za
nikowi „Foreig Office“ oficjalną oddalszy rozwój obecnej sytuacji w Eupowiedź Moskwy, która zawiera cał
ropie.
kewiele odmowną odpowiedź na noWiadamość ta wywołała w kołach

Kij ma

dwa

mające na celu zmusić Anglię do przy
jęcia warunków sowieckich.

BERLIN,
Niemieckie

(Obsł. sp.). Jak
Biuro

.

końce

Upadek przemysłu czeskiego
pod okupacją

wysłano

i Moraw

z Bohemij

do Nie

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALAA

IA“ Ė
Teatr muzvczny „LUTN
о ООаОНЫНИ
z-—----Dziś o godz. 8.15 wiecz.
Słynny zespół Teantru

„Cyrulik Warszawski*
w atualnej

w 15 obrazach

rewii

KTOS Z NAS ZWARIOWAŁ

+WYYYYYYVYYYYYYYYVYYYTYYYYYVYYYYYYYYYTYY

chom
brali.

a
AT i
A

najgęściej

zalud

osób

na

km

kw.),

Japonia

(193 osób na 1 km

osiedlenia

się

nadmiaru

niemiec

reklamowany

jest jako

gandy wynikałoby że ruch naturalny

POHULANCE

kłam

sposób

Z. SAWANA

wymowa

żądaniom

rewelacyjny,

YYYYYYYYYYTYYYYYYYYYYYYVYYvvYYYYYYYVYvvyvy Ostatnich

kolo-

faktów

za-

niemieckim
gdyż

w

naturalny

dziesiątków

lat

wykazuje

S

dy. Sciśłej wodociągów, któreby doprowadzaiy do mieszkań tysięcy гоdzim

czystą,

zdrową

wodę

cji odprowadzającej

i kanaliza

Ścieki.

Wiemy

wszyscy doskonale, że niestety, zdro
wej wody na miejscu w mieszkaniu

własnym i urządzeń kanalizacyjnych
w

ubikacjach

są

pozbawione

przede

wszystkim warstwy niezamożne, zmu
szone ze względów materialnych zamieszkiwać nieskanalizowane kamienice i domy na przedmieściach. Powiarzamy

—

w lokalach

takich

mie

azkają w Wilmie tysiące rodzim.
Brak kanalizacji i wody bieżącej

w domach dużego miasta
w
myśl
współczesnych zasad higieny jest nie

dopuszczalny, po prosiu karygodny.

Braki te utrudniają walkę z choroba-

ПМ szczególnie latem, oraz budzą du-

ży niepokój u higienistów w okre.

sach, kiedy miasto bywa narażone na
ew. epidemie chorób, rozszerza jących
się wskutek

Każdy

braku

czystości.

uczciwy

człowiek

w tych

warunkach musi przyznać, że każdy
wysiłek, każde zarządzenie, zmierza-

jące do rozbudowy

kamalizacji

w

sieci wodociągu i

Wilnie

jest

podykto-

wane troską o zdrowie najszerszych
mas, dziesiątków tys. obywateli Wil
na i znajdzie uznanie u każdego ucz-

ciwie

myślącego

wilmianina.

W szczególnym też świetle przedstawiają
się przedwyborcze
ataki

„Słowa na Magistrat Wileński za opłaty nakładane na właścicieli nie-

skanauzowanych i niezaopatrzonych
w wodociągi domów, opłaty,
które

kąazują w pełni zrozumienie

mają

dzej w wodę ji kamalizację.

zmusuc

tych

wiaściciewj do przy

łączemia swoich nieruchomości do sie
c. wodociągowej i kamalizac. Opłaty

te istnieją już od dawnych lat i wpły
wają doaaunio na rozrastanie się sieci

wodociągów i kanalizacji w Wilnie,
na czym zyskują
najszersze rzesze
mieszkańców Wilna. Wielu z właścicieli nieruchomości, nie chcąc płacić za niekorzystamie z wody j kuna
łów, przebiegających po ulicy obok
posesji instaluje niezbyt dużym
w
każdym bądź razie nierujnującym ko

sztem potrzebne

urządzenia i dobrze

i w rezuliacie na tym wychodzą, bo za
mieszkania skanalizowane
z wodą
chętnie się płaci nieco wyższe komor-

ne.
Te opłaty za „suchą wodę*, za wo
dę, z której się nie korzysta, oczywiś.
cie mają swoich przeciwników. Nie-

trudno się domyślić, kto najusilniej
przeciwko nim gardłował, gardłuje
i będzie gardłował Otóż pnzede wszysikim właściciele nieruchomości Ży.
dzi, podkreślamy Żydzi, właściciele
ruder po „zakazanych“

uliczkach,

ru

der brudnych, cuchnących,
pozbawionych kanalizacji, wodociągu ; bę-

zaopatrzenia

potrzeby

„dużych

Namzekających

nami, które

nalizowanych

jest

w porównaniu

zamieszkują

w

bra — „Słowo* w
przedwyborczych.

kilku

właściciele małych

zauważyć

tego zagadnienia

imteresy

wiel-

zł. 11.| reszta na 12 mies.
Na takich warunkach
nabyć możesz dosko.
nały aparat, obiekt.
£ 4,5 mig.
pur,
form. zdjęčė 6X9 cm

na ten temat nie pisało. Obecnie zaś,
chwytając pierwszy lepszy temat 2
brzegu, byle temat do artykułu przed

wyborczego. Staje w obronie m

właścicieli dużych

do nabycia

kamienie Żydów

i zapomina o istotnym interesie dzie
siątków tysięcy mieszkańców Wilna,

rekrutujących się

"Kodak" Voilenda 620

un

z

ÓEBGZ
NIC wia

PRZYBORÓW

Józef

w składzie

FOTOGRAFICZNYCH

Wojczyk i S-ka

Wilno,

niezamożaych !

Wileńska

38, tel. 803

przedmiotem

konfer.

Związek

w dużym

kształtowania

Niemieckiego

nakładzie w celu

opinii

publicznej

wew-

nątrz Rzeszy, alarmuje o zaprzestanie
wędrówki na zachód, którą graficznie
przedstawia na osobnej mapce.
Odzwierciedleniem powyższego pro-

cesu jest gęstość zaludnienia wschodnich ziem Rzeszy, która wynosi w pro
wincji Grenzmark — 40,2 osób na kin
kw. Mecklemburg — 46,5, Pommern
(zachodnie Pomorze) — 56,8 Branden

bumg — 62,2.
Z Prusami
ma

się

Wschodnimi

jeszcze

gorzej,

były one bodaj

sprawa

gdyż

najsłabiej

zawsze

zaludnioną

prowincją Rzeszy.
Tymczasem sąsiadujące z wymienionymi niemieckimi ziemiami nasze
polskie województwo pomorskie żywi
78 osoby na 1 km kr., a poznańskie

nym biologicznym
naporze narodu
polskiego na niemieckie, słabo
zalud

nione ziemie, Jeśli dotychczasowe

mieszczenie

ludności

nie zostanie

roz

w

jakiś nagły sposób radykalne
zmienione, a wiele przemawia za
tym, że

zmiana zasadnicza jednak nie nastąPL występować będzie w przyszłości
wyraźniej

polski

marsz

na Za-

sza daremnie usiłuje
przekreślić
į
sztucznie odwrócić przesadnymi pla

nami

ekspansji na wsch6d. Žapewne

nie chodzi tu o zdobywanie ziemi d'a
niemieckiego pługa i rolmika, gdyż

współcześni Niemcy wcale do ro'nie
twa się nie palą, a nawet od niego uciekają, co regime hitlerowski stara
zię

wszellkimi

mać. W

sposobami

głowach

powstrzy-

narodowych

socja-

listów oddawna lęgną się
wybu jałe
myśli o ujarzmianiu narodów — głó-

wnie słowiańskich, któreby pod prze

mocąi uciskiem

pracowały

byt i chwałę rasowego
Niestety

bezlitosna

na-dobro

Herrenvolk'u.

rzeczywistość

istnieniu

jest

w

swym

i nieubłaganie

rozprasza wszystkie złudy. Jak
dzisiaj III Rzesza daleka jest od
rzą4ze
nia światem, jak niemiecka buta
ce
chuje tylko pruskich obszarników
i

uprzywilejowanych snobów, tat i
na

rodowo

Kredyty dla Wileńszczyzny
min.

bywania

- socjalistyczne pomysły

wschodu

wyglądają

Kościałkowskiego

na

hen

aż

kartograficzną

kę a nie na realną politykę
Stosunkowo

miejscu

wcześni:

niemiecki

„Drang

zdo-

po

Ural,
zabaw

utknął

w

nach

Os-

ten*
wobec zdecydowanej postawy
Min. Pracy i Opieki Społecznej, | ferencję z przedstawicielami zaintere
Polski Corolwiek przyszłość przynie
Marian Zyndram-Kościałkowski, któ- , sowanych władz wileńskich. Konferen
ry od kiłku dni bawi w Wilnie, wczo ,cja była poświęcona sprawie urucho- sie, winniśmy o jednej realnej praw

raj w godzinach południowych w towarzystwie
wiceprezydenta miasta

Następnie

p.

min.

mienia dla Wilna i Wileńszczyzny dodatkowych

kredytów

oraz

omówiono

na niej najbardziej palące zagadnienia inwestycyjne naszej ziemi, Jeżeli
chodzi o przedstwicieli samorządu „to
ubiegali się oni przede wszystkim o
uzyskanie

dotacji

w

wysokości

300

tys. zł na roboty, związane z regul acją
placu Katedralnego

Kościałkowski

że. przy udziale wicedyrektora Funduszu

wy

pis-

Gotówką

i nie

nieska-| charskiej.

nieruchomości

cha-

---

Andrzej M.

artykułach

jednak| niedbanych dzieci przy ul. Ostrobram
skiej 27 oraz schronisko przy ul. Stry-

| tokalach. Trzeba ież podkreślić,

reprezentującego

Przed tym „Słowo** nie mogło jakoś

przez

Oto realny kierunek populacy jno
społecznego procesu, który III Rze-

dość

„Słowa

kiej własności.

głosem zarzynanego żu-

z rodzi-

j pozbawionych wody |

ma,

dla

—- Żydzi. Obecnie przyłączyło się do
nich, rycząc

r.

coraz
chód.

nieruchomości — Żydzi. Tak

dących wstydem higienicznym Wilna, | Teodona Nagurskiego
i kier. wyrównież
właściciele ma-| działa zdrowia Zarządu Miejskiego
łych domków, których może istotnie.
dra Narkiewicza
zwiedził publiczną
nie stać na terminowe założenie
in|
szkołę
powszechną
dla moralnie zastalacji.
garstka

rakterystyczne

Najbardziej narzekają właścici-le

Narzekają

mała

sfer. Zresztą postępowanie

mieszkań _ jaknajprę-

1938

Wschodu

W świetle powyższych faktó
w mio
żna raczej mówić o całkiem natura
l

terenów

ruch ludności niemieckiej nietylko nie
przejawia żadnego marszu na wschód,
lecz wprost przeciwnie, na przestrzeni

Premiera

dungen im Osten* (Niemieckie rozstrzygnięcia na wschodzie) wydana w

83 osoby.

Tymczasem

CZŁO WIEK

marsz na zachód, polegający na stałej

wędrówce.
ludności.
ze. wschodnich
prowincyj niemieckich na zachód,
Książka pt.
„Deutsche Entschei-

bardzo upragnionych
nizacji.

UCHA WODA—W MOKREJ GŁOWIE
jedną z bardzo przykrych bolączek wiieńskich przedmieść i wielu
nawet dużych kamienic, położonych
w pobliżu śródmieścia, jest brak wo-

ad-

narodu niemieckiego posuwa się zgęszczonym, dynamicznym wałem z za
chodu na wschód i dziś został zatrzymany na polskiej granicy, która murem bagnetów oddziela go od tak

daje

Dziś o godz. 20-e|

z wys.ępem

rzędu

żywiołowy proces dziejowy. Z sugestyj narodowo-socjalistycznej propa-

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

POPROSTU

(136

kiej ludności

mieckie,

artykuł o niemieckiej działalności na
terenie „protektoratu* drukuje londyūski „Tims“, Stwierdza on, Że ze
t

dla

wielkie ia-

w Brnie, większość

m. NA

do

w dążności do zdobywania na wschodzie ziemi dla' niemieckiego pługa i

Wśród ludności czeskiej z dnia na
dzień potęgują się nastroje antynie-

Teatr

Rzeszę

(182) oraz Anglia

pieniądze.

że Niemcy dostarczą przemysłowi no I
wych surowców pozostały tylko... 0bietnicami,
LONDYN, (Obsł. sp.). Rewelacyjny

na gęstość zaludnienia w całych Niem
czech wynosiło 134 mieszkańców па
1 km kwadratowy. Cyfra ta przedstawia się rzeczywiście poważnie i zali-

kw.), nie biorąc w rachubę ich posiądłości kolonialnych.
Hitlerowsk:
„Drang nach Osten“, który wyraża się

mo stało się z fabrykami żydowskimi, które Niemey wykupują za „psie*

bo przejścia na wyrób „ersatz-wahren*. Obietnice generała Blaskowitza

przeglądu

ma Zachód

Gęstość zaludnenia jest głównym
argumentem, na którym III Rzesza
opiera
swoje
żądania
terytorialne.
Przed wchłonięciem Sudetów przecięt

lia

Resztę zaa między

„Skoda*

bryki amunicyjne

podczas

na Wschód

nionych wielkich państw kontynentu.
Wyprzedza ją pod tym względem Ita-

rafinerii cukrowniczych, przeszły już
w ręce kapitału niemieckiego. To sa-

ternatywą wstrzymania produkcji, al

sZef4: >

na razie ich język.
Większość tabryk,

innymi zakłady

Marsz

cza

wszyskich obietnic Czechom — Niem
cy dotrzymali jedno: pozostawili Cze

drukuje obszerną korespondencję Swe | żywnościowych.
Praga i eałe Czechy
go specjalnego wysłannika do Czech
odczuwają
1 Maraw, naświetlającą
obecne sto- | nie tylko brak artykułów żywnościo
panuje również i w
wych. Kryzys
sunki na terenie protektoratu.
Pod
względem zagadnienia żywnościawe- | branży włókienniczej. Wszystkie weł
go Praga i Brno niczym się już nie , niane wyroby przemysłu czeskiego
rózni od rdzennych Niemiec. Wszystzostały wywiezione do Niemiec. Skle
py sprzedają już tylko niemieckie „erk'cgo brak. Wszystkie zapasy zostały
satze*, zaś fabryki stanęły przed alwywiezione do Niemiec. Do 15 maja

towarzystwie swych adiutantów
działów wojskowych.

marsz

Państwa skandynawskie,
zapewnia Berlin, pozostaną w razie konfliktu neutralne,

(Obsł. sp.). „Le Temps“| miec 160 tysięcy wagonów artykułów

w

czy

Jak Niemcy interpretują odmowną odpowiedź państw północnych

PARYŻ,

Hiro-Hito

w

Kremlu zapadła ostateczna decyzja
nie wysyłania Potiomkina do Сепе-

BERLIN, (Obsł. sp.). „Deutscher , państw skandynawskich zawarcia z
Dienst* nadał dziś oficjalny komu-| Niemcami paktu nieagresji,
jako..
nikat radiowy, w
którym
usiłuje
zwycięstwo dyplomatyczne Niemiec.
przedstawić
odmowną
odpowiedź

Japonii

donosi

Informacyjne,

Wy.

Cesarz

Pracy dra Paczyńskiego, odbył kon-

Starania te nie dały
zytywnego

rezultatu,

na razie po-

dzie pamiętać. że tą samą drogą, która prowadzi na wschód nożna również iść na zachód. Ostrożnie więc
1
z jej wytyc' «niem.
Wu

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

4

„KURJER*

Kožycami przez prasę
w spraOgłoszenie „Białej Księgi"

hy pióra
wie Palestyny i rozruc
eż żydows
dzi
mło
rzez patriotyczną
Dz. Narodo„W.
i
as“
„Čz
E ans
. Podych
wy“ do artykułów wstępn
a-

wyprow
czas kiedy jednak „Czas'
„W. D.
eń,
arz
wyd
dza wnioski z tych
dzeier
stw
na
e
yni
jed
je
sta
N.* poprze
niu faktów.

„IZRAEL WYCIĄGA MIECZ
obradom

poświęconej

Księgi",

„Białej

angielskiej

ogłeszenia

Zapowiedź

łała pow
konferencji palestyńskiej wywo
świata.
go
całe
z
szechny protest Żydów

Żydzi nie chcą się pogodzić z plana

sto-

urządzenia

angielskimi trwałego

mi

je 1 nasunków politycznych w Palestyn
Judei“,
j
Nowe
zywają je „zburzeniem
iępośw
i
łem
mozo
m
taki
budowanej z
niOrga
e.
łeni
poko
ne
obee
przez
em
ceni
|
zacje żydowskie w Anglii 1 Irlandii ogłojdzisie
dzień
na
siły stanowczy protest;
wany
szy w całej Palestynie proklamo
koła
,
echny
powsz
strajk
ski
żydow
jest
zaś żydowskich aktywistów, nie zaprze
groego,
biern
stają na zapowiedzi oporu
—
łą, że po ogłoszeniu „Białej Księgi”
wy.
poch
z
miecz
gnie
wycią
l
„Izrae

(„ABC“)
W prasie warszawskiej
ukazały się ciekawe wyjątki z dyrek-

dojdzie jednak w

Końcu do jakiegoś kompromisu. Trzeba

dyplomatyczna

sytuacja

jest b. niewygodna.

mu

dziś

że

przyznać,

jednak

Okólnik
cza

i jest gotowa

do dałszych

go
że

zadań

3, byty

radny

miejski
z listy P. P. S. oraz działacz społe-

ogłoszony

w

Księdze

jekt rozwiązania

„Białej

spowodować

musi

palestyńskiej

w naszej

również

po-

Oczywiście

konsekwencje.

pewne

Htyce

kwestii

pro-

czny Edward

Markiewicz,

Skaciik

na tle poważnego

wej, nie możemy mieć tak samo pretensji do Anglików, że starają się przede

wszystkim

własne

swoje

zabezpieczyć

bardzo żywotne interesy. Z drugiej jednak strony stoimy wobec faktu zamknięcia terenu imigracyjnego, na któryśmy
liczyli, j który przez szereg lat wehłantał
dość

poważną

liczbę

emigrantów

żydow-

skich.

Zdaje się, że ten pogląd jest prze-

sadny. Skoro Żydzi umieli sobie radzić nieraz

warunkach

w b. ciężkich

europejskich, poradzą sobie i z Arabami. Trzeba tu przypomnieć stare,
jak Świat przysłowie, że nie ma takiej fortecy, której by nie wziął muł
obładowany

złotem.

REFORMA WCZASÓW
ROBOTNICZYCH.
„Kurier

Poranny*

reformę tegorocznej
robotniczych.

omawia

akcji

ważną

wczasów

Spółka

rolni

Akcyjna

szereg stacji doświadczałnych

prowadząca

dła produkcji

nasion rolniczych, wniosła do Sądu Grodzkie
swemu

rolnemu

pracownikowi,

jako

powództwo

oddanie

0

znał

ro-

mieszkania służbowego.
ciwie wniesiony do Sądu Grodzkiego, uzasad
niając, iź pozew ten winien być wytoczony
do Sądu Pracy. Sąd Okręgowy jako sąd 2-ej
instancji podzielił stanowisko zajęte vrzez

warzystwa Obozów

dla Młodzieży — in-

stytueji „posiadającej fuż znaczny zasób
doświadezeń z dzjedziny zbiorowej organizacji wypoczynków oraz odpowiednio wyszkołony personel.
|
Ceny w tych wszystkiech ośrodkach
wahają się od 2.20 do 2.50 dziennie ка
pobyt I całkowite utrzymanie.
W ciągu sezonu letniego z ośrodków
Towarzystwa Obożów 1 Wczasów korzystać będzie na poszczególnych turnusach
około

20

tys.

robotników

1 pracowników

Tak

sów
ele

się przedstawia

robotniczych
jak

Trzeba
raprzód.

się

w

przedstawia

te sprawy

Powódka

złożyła

kasację

twierdząc,

sprawa

wcza-

całym

kraju

w

Wilnie?

pchnąć koniec re
1

że

jakkolwiek ona — jako spółka akcyjna pro
wadzi szereg stacji doświadczalnych dła p1odukcji nasion rolniczych, to jednak pozwany
był pracownikiem w gospodarstwie ruinym,
a nie w oddziałach handłowych powódki,
wobec czego w myśł art, 2 par. 1 prawa o
sądach pracy do właściwości sądu pracy nie
należy spór jej z pozwanym o oddanie miesakania służbowego.
Sąd Najwyższy (orz. CL 939-38) skargę
kasacyjną oddalił. W uzasadnieniu wyjaśnił,
że przetoczone przez powódkę zarzuty są
bezpodstawne.

Albowem

w myśł act. 2, par.

rolnych, leśnych i ogrodniczych
z

nimi

p zeważający
tandlowy,

cy

bez

należą

względu

obszarach,
skich.

związanych,

charakter

czy

do

na

poza

Ustalono,

że

i przedsięktóre

mają

przemysłowy

właściwości

to, czy zmijdują

obszarami
gospodarstwo

lub

sądów

gun

się

już

podczas

się do

kości sprawy

było

podłoże
Co

Helena

domu

„Wszystkie

Maciut-

Nr 2 przy

ul.

i

przeciwkomu-

i bardzo

powódki

1 handlowym, gdyż jest wyłącznie przeznaczone do produkcji nasion rolniczych. Sta
nowisko to jest zgodne również z okueśleniem przez rozporządzenie Opiek: Społecznej z dnia 19 stycznia 1934 r. D. U. R. Nr 11,
poz. %, pojęcia przedsiębiorstw z rolnictw:m
związanych, które nie mają przeważającega

lub handlowego.

cięż-

odezwał

się

wiczowa,

aczkołwiek

ożenił się

W ostatnim okresie ich pożycia, jak wy.
nika ze słów Markiewicza, między nim a żoną coraz wyraźniej występowały rozdźwięki.
Rozpoczęły się kłótnie. Markiewicz otrzymywał jakieś anonimowe telefony,

jego miewa

wywarło

na

jutrz, podczas urzędowania, zdradzał bardzo
duże podniecenie. Kilkakrotnie telefonowal

do żony. Prosił. Błagał, by powróciła. Groził.

Żona twierdziła, że nie echce go
widzieć.

strzelił

w

gmachu

Sądu

Okręgowego
w stronę sędziego Lange'go, do
którego miał pretensję za nieprzychylnie

przedsiębiorstwa mają przeważający
kter handłowy i przemysłowy.

Powódka

jest spółką akcyjną

chara-

odprowadzającego.

jako taka obowiązkowi wpisu do rejestra
handlowego, jest kupcem rejestrowym, dła

tego stosunek jej z pracownikami zajętymi
w jej przedsiębiorstwie należy do właściwości sądów pracy (art. 6, par. 335 k. h. Ast. 2,
par. 1, 2 prawa o sądach pracy).

W

myśl powyższych przepisów Sąd Naj-

wyższy ogłosił tezę prawną: „Sprawy pracowników

w gospodarstwach

i ogrodowych

rolnych, leśnych

i w przedsiębiorstwach

z nimi

cha-

rakter przemysłowy lub handlowy, należą do
właściwości sądów pracy bez względu na to,
czy znajdują się w obszarach czy poza obszarami gmin wiejskich".

$.

+

ty.

Pakty

Czują nawet się nieswojo,
Muszą jakieś pakty mieć,
Bo się bardzo niepokoją,
Że nie mają już co drzeć.
Więc

się wili w

wiełkiej męce...

Z Danią doszli do zawarcia,

donosi,
anulować

ze względu

na ich dwuletnią

có-

kobiety

na przystanku.

:

Długo czekał na ulicy Artyleryjskiej, a
gdy wracała
do domu znowu zacząi ją błagać, by powróciła do niego. Spotkała go po-

odmowa.

Kobieta

weszła

do

sieni.

Markiewicz wtargnął za nią Padł strzał. Je:
den drugi. Markiewiczowa wyszła cało z o-

do niej na spot-

kanie.
Nazajutrz rano Markiewicz
sił do komisariatu.

Żona

sam

się zgło

Markiewicza zeznała przed

że Markiewicz
alnym mężem

„Jam

był dobrym
i ojcem.

winna

Delikatny

że wychowa

Bronił

Sąd

adwokat

skazał

na

8 lata

wię-

te.)

sądem

sędziego
Chodziło

na sędziego
Lange
mu

żadnych

złych

jedynie o swego

„

Poczucie

—

Trudno

spólnoty

było

uzyskać

rozwód?

imiona
Minister Sharp w Londynie pogniewał się
ma kalendarz wszelkich ianion anglosaskich,
germańskich, romańskich itd. Nie odpowiatakże

mu

dały

ani

mitołogiczne,

zawołania

t. zw. nowoczesne „rewolucyjne*, jak Stalių
ku, którym to imieniem nazwano córkę pew
nego dygnitarza sowieckiego, lub faszystow.

skie w stylu „Italia“, „Mussolino“ itd

zamiarodzaju

ny jest przyjazd do Wilna kiłku większych

wycieczek z Litwy.

rodzaju

Trup w bagnie i na torze kolejowym
18 bm. na szłaku Bohdanowó — Wołożyn

pociąg towarowy zabił kobietę nieznanego
w bagnie, znałeziono zwłoki sta
rej żebraczki, łat około 55, nieustałonego na- | nazwiska. Przyczyna wypadku nieustalona
zwiska. Zwłoki zabezpieczono przez policję.: Dochodzenie prowadzi policja.

dla

wybrał

męskiego,

„Niebójsię"

imiona;

nich

i „niedajsię“-

Tak też kazał swe pociechy zapisać w urzędzie stanu cywilnego, oświadczając urzęd
nikowi, że w dzisiejszych czasach, gdy lęk

stał się przyczyną niejednego głupstwa w po
ltycć,

imię, które

będzie chłopcu

mówiło

o

„zasadniczej cnocie obywatelskiej nie bania
się i nie dawania się nikomu — jest jedynie
na

czasie.

Podobno...
Podobno w Berlinie urządzają wystawę.
Mają wystawić ostatni funt masła...
Ф

Manewry
floty

floty

sowieckiej...

+

*

niemieckiej...
manewry
francufloty
manewry

skiej... manewry floty brytyjskiej...
Do rozlicznych chórób nękających
pę przybyła

jeszcze jednak,

niemniej

Euro
groźna

manewryzm...

Dziennikarze udają się na organizowane

18 bm. obok stacji Gudogaj w pasie wy-

ci

To też, kiedy los obdarzył go błiźniętami

j Hreczechę na 7 lat więzienia. Oskarżony
bronił się sam, dowodząc,
że nie miał wo-

bee

Gościnność
Niewielu znam ludzi tak gościnnych iu
przejmych jak Bibułkowscy.
Gdy
wczoraj
wieczorem wychodziłem od nich, cała rodzi
na odprowadziła mnie do drzwi.
"Talk, oni zawsze tak robią, od czasu jak
ktoś z gości świsnął im z przedpokoju dwa
parasole, laskę ze srebrną gałką i futro pa
na domu

jej żony.

jego dziec:

zienia.

rów.

rze, mogę wypić co jest pod ręką.

+— Przeciwnie, bardzo łatwo. Przewodniczący trybunału był pierwszym mężem mo-

Kałjnowski.

Markiewicza

U lekarza
>— A co pan pije? — zadaje pytanie łekarz po zbadaniu pacjenta.
— Nie jestem wymagający, panie dokto-

ide-

wszystkiemu...

Obiecała,

uzy-

— Ja proszę pana, już od roku nie mówię do mojej żony!
— Dlaczego? Gniewacie się?

Sądem.

człowiekiem,

oświadczyła, Markiewiczowa po aresztowaniu męża. Kilka razy odwiedziła go w więzieniu. Dba o niego, przysyła mu bieliznę i

jedzenie.

Uniwersytet
doktorat,

— Nie, żeby jej nie przerywać!...

Wywarły one na Markiewicza oszałamiające wrażenie. „Myślałem, stwierdził na są
dzie, że na miejscu zabiję ją”. Zanim jednak
ochłonął z pierwszego wrażenia, Markiewiczową wskoczyła do autobusu. Pozostał sani

wtórna

že

skany w r. 1911 przez b. prezydenta Senatu
dr Rauschninga. Profesorom
uniwersytetu
berlińskiego za to posunięcie należy się zbię
rowy doktorat humoris causa!

Baśka nie jest twoją...

W najbliższy wtorek grupa sportowców| w Kownie wielkie zawody sportowe.
Ktewskich w liczbie 16 osób wyruszy kajaNa Zielone Święta w dniach 27 i 23 bm
kami
do Kowna.
wyrusza. do Kowna i innych większych miast
Sportowcy litewscy otrzymali
już pozwo
Litwy wycieczka litewskiej młodzieży szkol
nej. Pomieważ na Ziełone Święta spodziewalenie władz.

Dziś wyrusza do Kowna grupa dziennika

Anulac'a

Markie-

0 ziemię.

rzy litewskich
z Wilna w liczbie 15 osób

„Teraz będzie coś do darcia'...

uchwalił

się tego

Co raz więcej wycieczek turystycznych

właszczenia

wyżywienia.

berliński

bała

Z Wilna do Kowna i z Kowna do Wilna

i podlega

eks

do domu*,

„demonstraeję”, któraby zwróciła na niego
Według tegoż rozporządzenia nie należy do
Sprawa ta onegdaj znalazła się na wo- | „uwagę władz miarodajnych”,
przedsiębiorstw ściśle z rolnictwem związa
kandzie Sądu Okręgowego,
który skazał|
nych przedsiębiorstwa, które podlegają ohoAikikai p
RRT I
i i US
TAI TITAN
AIKIKAI
wiązkowi wpisu do rejestru handlowego i te
dlań rozstrzygnięte powództwo

Indiach.

zamierza on sprocharakterze eksper

chciała jednak uniknąć skandalu. Widziała
na co się zanosi. Pożegnała znajomego i udała się mężem.
Markiewicz domagał się gwałtownie
jej
powrotu do domu. Markiewiczowa upierala
się, W pewnej chwili, w uniesieniu,
kiedy
Markiewicz błagał ją by powróciła do domu

przed

W kwietniu ub. reku inwalida wojenny

Hreczecha,

w

głodówkowymi

gdańska

7 l. więzienia za zamach
Jan

zachwycony

Podobno po zerwaniu przez Rzeszę szeregu umów międzynarodowych, znacznie spa
dła na rynkach światowych cena makułatu-

pozwoli

Oskarżyciel,
wiceprokurator Krasowski
domagał się surowego wymiaru kary.

Po ukończeniu urzędowania. Markiewicz
opuścił biuro. Przed wyjściem schował do
kieszeni służbowy rewolwer. Wypił w knej-

Hireczecha

z wielo

*

Prasa

Markiewiczu

duże wrażenie. Nic nie jadł, nie spał. Naza-

nawet

do

jej matkę, która wybiegła

Obudziło to w nimi zazdrość. Zaczął ją
prześladować. Pożycie stawało się nieznośnym. Pewnego dnia, gdy Markiewicz powrócił z urzędowania
do domu — nie zastał
żomy, Zabrała ich 2-leinią córeczkę Basię i
żony,

pani,

presji. Jedna z kul położyła jednak trupem

„randki

z innymi.

Odejście

tej

reczkę, Basię, z ust podenerwowanej
nieopatrznie zerwały się słowa

usi

stwa.

że żona

z drzewa,

obecnie

spotkania

chociażby

zeznali

zrównoważo-

laty

mężem

pan, że ją odprowadzę

żony i przypadkowego za

Markiewicz przed trzema

*

przebywa

spraw

ubrań

befsztyków

No i zacierają ręce:

pe raz drugi z obecną swoją żoną Heleną, u
rzędniczką urzędu pocztowego Wilno 2. Była
znacznie młodszą od niego. Zgodziła się jednak zostać jego żoną, mimo, że Markiewicz
posiadał troje dzieci z pierwszego małżeń-

w

miej-

skądinąd

to

Wilno 5

strzelenia teściowej?

pra

się

jak

ani

ani

Dziś najwłaściwiej na wszystko pat:zą bo
dajże satyrycy i humory$:i
Głos ma saly
ryk „Kurjera Warszawskiego**.
PAKT NIEAGRESJ: 4 DAN'Ą.
To są przezroczyste fakty:
Już złamali wszystkie słowa,
Już podarli wszystkie pakcy,
Czas by zacząć więc od nowa.

pie pół butelki wódki. Poszedł na spotkanie
żony. Znał drogę, którą zwykle chodziła. Za
czaił się pod bramą Ostrobramską. Wkrótce
zauważył ją w towarzystwie mężczyzny. Był
ta kolega biurowy, którego p. Markiewiczowa nie chcąc sama wracać
do domu, prosiła,

„Jestem

wypadku.

spokojnego,

Schacht

od

Na widok żony Markiewicz zbliżył się:

wsiępnega

Punktem

psychologiczne

skionijo

świadkowie

śledztwa

policji.

z trocin,

z węg:a,

perymentami Gandhiego,
wadzić go do Rzeszy w
ta

więc czynniki

cukru

Podobno

by jej towarzyszył.

nego człowieka
do dokonania zbrodni, do

jest gospodarstwem czysto przemysłowym i

charakteru przemysłowego

szeroko

czasie
Poranny“':

*

kominternowskiego
były

ami

Dr

nistyczne w Polsce informujemy i ostrzegamy przed zbliżającą się, zmienioną co do
formy, akcją wywrotową agentów czerwonej
Moskwy.

pocztowego

Markiewiczowej,

*sam zgłosił

1

prawa o sądach pracy do właściwości sąxdów pracy nie należą spory pracowników i
praktykantów w gospod :rstwach tolaych, leśnych i ogrodowych oważ w przedsiębiorst
wach z nimi związanych,
które nie mają
przeważającego charakteru
przemysłowego
lub handlowego, a znajdują się poca obszarami gmin miejskich.
Z powyższege przepisu wynika zx tym,
te sprawy pracowników w gospodarstwach

związanych, które mają przewažający

z eałej Polski.

urzędu

łowania zabójstwa

sąd 1-ej insiancji.

biorstwach

W bieżącym roku po raz pierwszy w
Polsce zostaje uruchomiona na szeroką
skałę zakrojona akcja wczasów pracowniezych. Akcja wczasów nie byla dotąd
scentraljizowana. Zajmowały się nią na
własną rękę poszczególne związki pracownicze i robotnicze,
niektóre
zakłady
pracy, tastytuecje tego typu, jak Robotniezy Instytut Oświaty 1 Kultury itp.
Próbę pewnej centralizacji podejmowało Centrałne Biaro Wczasów — Instytueja ta jednak powołana jest do prac
badawczo-koordynacyjnych,
a nie do
technicznego organizowania akeji wypoezynkowej.
=
Obecnie — niezależnie od dotychczasowych inicjatyw — akeję wezasów pracowniezych i robotniczych, w skali ogólnopaństwowej
podjęło Centralne Binro
Wczasów, przekształcone z dawnego To-

po-

Bądu Okręgowego w Wilnie. Przewodniczył
wiceprezes
Sądu Okręgowego
Hryniewicz.
Wotowali sędziowie Murza Murzicz oraz Buł
hak. Oskarżał wiceprokurator Krasowski.
Sprawa Edwarda Markiewicza nie należała do spraw skomplikowanych pod wzglę
dem kryminalnym. Oskarżony szczerze przy

pracy

a Pialowuicy

z

n«

„Ekspress

ani mydła
ryba.»

Porozumienie
antykomunistyczne
kończy następującym wezwaniem:

Wezoraj Edward Markiewicz
zasiądł na ławie oskarżonych

por”awerep

dquy

nie jest naszą rzeczą kruszyć kopię ©

realizację żydowskiej słedziby narodo-

2
masach

tych

zaczerpnięte

słownika frontu ludowego
jawnie rozpowszechniane".

przed ofensywą hitleryzmu tylko wtedy, kie
dy шё w Polsce weźmie władzę w swoje
ręce.

kiewiczowa, dozorczyni
Artyleryjskiej.

nio tych państw, które cierpią na naddu

w

dła matka

Wilno

hasła,

hitle-

nik urzędu pocztowego

betnikowi

powe-

przed

stać

zabił teściową?

6 lutego br. na ulicy Artyleryjskiej, w

w pierwszym rzędzie interesów żydostwa,
dotyczy to jednak tak samo bezpošredtego

Polski

ciemnej sieni 2-piętrowej kamienicy, kierow

go pizeciwko

Z

Są

nieporozumienia ze swoją żoną, w zamiarze
zabicia jej, oddał kilka strzałów. Ofiarą pu-

Powódka,

żydowskiej.

dla

Polsce.

Kominternu,

dostosowane do obecnej sytuacji politycznej w Polsce. Trzeba się więc Hezyć
z tym, że wkrótee nastąpi ożywienie akcji
w stylu frontu ludowego. Nie tak dawno prze
cież prasa socjalistyczna domagała się legaHzacji partii komunistycznej w Połsce, a

gląd, że niepodległość Połski da się obronić

Proces kierownika

dzisjaj w gruzach. Dotyczy to oczywiście

ludności

niepodległości

rowskimi Niemeami;
b) rozpowszechniė

Dlaczego

ne są Polska i Rumunia,

miar

w

je

Prasa niemiecka rozpisuje się od pewna
go czasu, jakoby zarządzenia wojskowe spa
wodowały „wieikie trudności gospodarcze w
Polsce".
Istotnie, rozumując niemieckimi kategoria
m, sytuacja gospodarcza Polski nie jest...
pociągająca. Albowiem: nie można u nas do

lecz

stresz-

dyrektywy

komunistycznej

abronje

rewolucyjnych. Mamy więc obecnie potwier
dzenie, że wszystkie głośne, przez socjalistów i komunistów w połowie 1938 r. rozpuszezane wiadomości o likwidacji K. P. P. |
były tylko manewrem. Ostatnie instrukcje |

szu z Anglią. Zwłaszcza b. skrępowa-

Te wszystkie płany palestyńskie leżą

obecnie

ciągu

Uwagi

że:

lone w 1935 r. aa VII Kongresie

„а) Utwiedrzać w masach ludu polskjemiejskiego i wiejskiego przeświadczenie,
Sowiety są naturalnym sojusznikiem w

które

„CZASU“.
>

dalszym

wyjaśnia,

cartem, pół serio

Uzyni

„Są to dyrektywy, idące po linii taktyki
antyfaszystowsk. frontu ludowego, uchwa-

one następujące:

„W marcu br. na posiedzenia komitetu
wykonawczego
Kominternu
w
Moskwie
stwierdzono,
że partja komunistyczna w
Polsce K. P. P. zakończyła już reorganizację
wewnętrzną

w

aktualne

partii

infor.

Okólnik

z czerwonej Moskwy
bardzo
energicznie
przypominają komunistom w Polsce, że są
oni żołnierzami Kominternu, i że winni być
gotowi do wykonania wszelkich rozkazów
z Moskwy”.

syjoniz-

Kraje,

do
ustosunkowane
przychyłnie
są
sojuw
się
zły
zmala
tyny
sprawy Pales

OPINIA
Схав“ pisze:

;

tyw, które wydał ostatnio
„Komintarn* dła swych
przedstawicieli w
Polsce. Prasa powołuje się na okólnik
centralnego Biura porozumienia anty
komunistycznego.

(.W. Dz. Маг

Prawdopodobnie

444

Nowa taktyka Kominternu
Sowiety naturalnym sojusznikiem Polski

Okólnik antykomunistyczny
muje przede wszystkim:

Z POCHWY”.

(4814)

Sprawa

cioci

— Ciociu, czy mogę ci zadać pytanie?
—

Ależ

oczywiście,

mój

chłopcze.

— Nie będziesz się gniewała?
— Napewno nie.
— Więc powiedz mi ciociu,
| należysz do płci pięknej?

czy

ty

też

„KURJER“ (4814)

Ze

Śmierć

kobiecego

Kobieta
Mam
pisać o kobiecie w samorządzie, słuszną zatem rzeczą będzie
parę słów poświęcić roli samorządu
dla

znaczeniu

i jego

w państwie

cia społecznego.
Zgodnie
tucją państwo
powołało

Žy-

z konstysamorząd

do udziału w
wykonywaniu
życia zbionowego.
Samorząd

terytorialny

zadań

ma

za za-

danie zaspakajanie potrzeb ludności
danego

terenu

w dziedzinie

gospo-

darczej, kulturalno - oświatowej i
zdrowotnej za pośrednictwem przed
stawicieli miejscowego _ społeczeń-

stwa. Możność udziołu obywateli w
rozważamim
i rozstrzyganiu
najżywoimiejszych interesów
danej miej.
scowości, i jej mieszkańców,
czynią
„Z samorządu najwłaściwszą i najra-

cjonalniejszą formę
życia społecz:
nego i jego współpracy z państwem.
Wybrani

pnzez

społeczeństwo

radni, dają swoją
pracę
bezimteresownie, honorowo, pełnią swoje obowiązki nie dla dobra jedmostek, nie

dla

poszczególnych

uych, klasowych,

grup

społecz

zawodowych,

ale

dia dobra wszystkich obywateli, dla
podniesienia życia duchowego i matenialnego ogółu ludności.
Udział
zwłaszcza

radnych
w samorządzie
w miastach ogranicza się

do uchwalania

pweliminarzy

budże-

towych, do kontrolowania ich wyko.
nywania,
do
imicjatywy w różnych

działach

pracy,

potrzebami

sowymi
nywują

zgodnie

i

z istotnymi

możliwościami

finan-

samorządu. Pracę tę wykona posiedzeniach Rady i w

Komisjach,

odpowiadających

po-

szczególnym
zadaniom samorządu
np. w komisji kuliuralno-oświatowej,
zdrowia, op. społ. lub finansowobudżetowej.
Praca tutaj polega na
szczegółowym przepracowywaniu za
gadnień

waniu

z danej

dziedziny,

i opiniowaniu

rozpatry-

projektów

ma-

jących na celu pogłębienie i rozsze-

w

o ich zdrowie.
opieki
wia

dobrze

znane kobietom

wy gospodarcze,

towe,

nad młodzieżą.

społ.,

4) zdrowia

publiczmego.

Sprawy gospodarcze to zarządzamie majątkiem gmimy,
jako wspólnym dobrem obywateli, to umiejętne
użytkowanie grosza publicznego, to
gospodarka drogowa przyczyniająca
się do podniesienia handlu, przemysłu,
to akcja budowlana, rynkowa,

to zaopatrywanie
wodę,

czą

ludności

w Światło.

samorząd

duży

nacisk

działania.

Wiilna

zwiększając

W

się też

dobrą

akcję gospodar-

miasta

zakres
posuwa

Na

w

szybkim

położył
stale

jej

temp.e

zabnukowanie

ulic,

których za kademcji ostatniej
rady
miejskiej zabrukowano na przestrzeni prawie 30 kim., a gładkiej nawierzchni wykonano około 10 km.
Stale
zwiększa się sieć elektryczna i wodociągowo - kanalizacyjna.
Długość

oświeilonych

ulic

wymost

obecnie

218,5 km. Ilość zużytej wody z wodo-

ciągów miejskich doszła w ubiegłym
roku do 2.004.142 m'. Do dziedziny
oświaty

i kultury

kładamie

nych
nie

i

należy

budowa,

za-

utrzymywanie

publicz-

szkół powszechnych,

popiera-

szkolnictwa

zawodowego,

oświa-

ty pozaszkolnej,
sztuki
teatralnej,
zakładanie ji prowadzenie
bibliotek,
muzeów, świetlic.
Na akcję kulturalno-oėwiatową
samonząd
miasta
Wilma wydaje z górą milion złotych,
nie licząc wydatków inwestycyjnych,
budowy szkół. Obecna Rada Miejska
m. Wilna
uchwaliła
10-letni plaa
budowy

szkół,

Co

rok

nowa

od 3 lat samorząd w tej dziedzinie.

W obecnych warunkach samorządy
muszą nie tylko dąć odpowiednie

warumki lokalowe dla dzieci szkolnych,
ale troszczyć się o ich zdro-

wie i siły fizyczne. Opiekę lekarskobigieniczną
w
szkołach,
kąpiele,
kolonie
wakacyjne,
dożywienie
a

nawet

ubranie

dla najbardziej

po-

w gratrzebujących daje samorząd
nicach swoich możliwości. I tak ma
terenie Wilna samorząd dożywia w

szkołach 40% dzieci kosztem prawie

90 tys. złotych rocznie. Sprawy zdrowia poblicznego i opieki społecznej
łączą się z sobą. Mieszkańcom poz-

bawionym

możności

zarobkowania

i opieki rodzinnej samorząd jest obowi
ny zapewnić pomoc,
możliwość
egžysteneji i zatroszczyć
się

zdro-

odpowiedniejszy

czy też pracownczki
innych
zawodów. Wiedzę swą przenikniętą du-

biet zarówno jako radnych, jak i pra
cowniczek w urzędach samocządu. Je
żeli jednak przyjrzymy się rzeczywi
stości, to stwierdzimy jak mały pro
cent kobiet jest wybierany do rad gra

chem społecznym

zapobiegaw-

potrafią

umiejęt-

nie zużytkować

kiem,

dziedzinach pracy samorządowej. Da
ły tego wielokrotnie dowód w samo
rządach a także w obecnej
Radzie
miejskiej m. Wilna.
O samorządzie

łaźnie,

ogrody,

zieleńce,

pod-

noszą stan zdrowotny
ludności, uchronią młode pokolenie od cheriactwa. Pnzy planowej i oszczędnej akcji
samorząd

m. Wiillna wydaje

Wiilna.

Wiele

dziedzimach

jest

projektów
zacji.

prac

w różnych

rozpoczęte,

pożytecznych

Praca

w

samorządzie

madzkich,

reali-

wymaga

wy warunków

zarówno dobrej znajomości terenu
i potrzeb jego mieszkańców,
jak i

zdrowotnych

teren pracy

gminnych,

miejskich,

po-

kobiety

druga

to niechęć

n'e tch. Taki

stan rzeczy

wał, że w roku

1933

radnych

w całym państwie polskim było 401,
z czego radnych miejskich 118 j wiej
skich 283 kobiety,

nia odpowiednich środków do walki

podejściu

i na

z żebractwem,

pub-

mem i innymi chorobami społecznymi. Roztoczenie opieki nad rodziną,
przeciwdziałanie demoralizacji towa
rzyszącej biedzie, zapobieganie podrzucaniu dzieci i porzucaniu rodziny

list Bloku

Gospodarczego « Odrodze-

nią Miasta

Wiilna

cych zgłosił kandydatury kobiece na
listach Chrześcijańskiego Bloku Gos

samonzą-

pnzez ojca — żywiciela są to zagad
nienia, które wymagają pracy
kobiet i ich sere. Kobiety są potrzebne

dzie? Pnzede wszysiikim duże doświad
czenie nabyte w pracy
społecznej,

i muszą brać udział w samorządzie
nie tylko jako rada2 — ale i jako

14 kobiet kandyduje z tych list co
stanowi 10 proc. ogólnej ilości kan
dydatów

do

uczciwym
ticzmych.

To

pracy

społecznej

stosunku

do

spraw

co powiedziałam

o samonzą-

dzie i jego zadaniach
wskazuje, że
samorządy to szczególnie ważny te-

ren pracy dla kobiet, teren, który wy
maga ich udziału.
Jakie
wartości
wnosi

kobeta

do

której oddaje

dalej
jane

pracy

od dawien

dawna,

pracowniczki

rozwiorgani-

burach
į instytuciach samorządowych. Obserwowałam pracę
kobiet
urzędniczek,
referemte. w biurach
Zarządu Miejskiego w Wilnie i mu

gospodarstwa

wreszcie

rodzinnego,

bezinteresowność,

poważne

w

ci. Do rady miejskiej w Wiłnie

1934 zostało wybranych

alkoholiz-

zdolności gospodarcze
przy prowadzeniu
i

zowaniu

się

w

nierządem,

zarządach

gmin,

Zblokowanych

podarczego

w

na

ogólną ilość

Organizacji

Rozwoju

Kobie-

miasta

na radnych i ich zastępców.

urzędniczkami, spełniającymi sumien
nie swoją pracę, leuz są ponadto pra

miejskiej. Wybory

go dodamy gorące odczucie bolączek
życia codziennego, gotowość do ofiax'

cowniczkami samorządowymi pełny
mi imicjatywy doceniającymi znacze«
nie samorządu i pracy przez siebie

wprowadzenie

nej i odpowiedzialności.

szę

i niesienia pomocy bliźnim, to stwier.
dzimy, że są to wartości, które mają
perwszorzędne

ma

terenie

samorządu.

biety wnoszą

chową

znaczenie

dla

wiedzę bądź

że

są

one

nie

tylko

wykonywanej. Praca ich posiada
żą wartość społeczną.
Powinno

pracy

Ponadto

do samorządu

stwierdzić,

S geimai,

ko-

też więcej

swoją fa

kobiet

cy zawodowej

to jako lekarki,

są egzaminem doj
rzałości
obywatelskiej
społeczeńst- |
wa. Wzięcie udziału w wyborach i

du
się

r.

Tam,

suły,

zasady

kowniku
Zwarci,

2 wiełki wiec kobiecy.
Zebranie

zagaiła

przewodnicząca

Zblok, Org. Kob. p. Hillerowa udzielając gło

pewne

Takim
obowiązek

czynnego

każdej

udziału

w

Komitet

—

Rozwoju miasta Wilna

do

Okręg II p. p. Jarosińska

Okręg 1V. Smoterowa Stanisława,
Andruszkiewiczowa
Okręg

troską

będzie

V. Borowską

ganizowana

b.

posła

Hellinana.

Cel, to przyjście z pomocą „chałupnikom” i
zobrazowanie

Kohiety Wilniankii
wybieramy

staraniem

4) została zor-

RRT

ich pracy.

Wśród

ZER ED

rad-

nych m. Wilna. Kobiety mają prawo

PCK

stoisk

wy-

łu Polskiego Czerwonego Krzyża w Wilnie

chaj złoży w odpowiedniej dla siebie

obecnie się przedstawia jak następuje: Pre-

Odbyło się posiedzenie Zarządu Oddzia-

zajęći załączoną kartę wyborczą nie

w

komisji wyborczej.

łącznie

z Blokiem

darczego Rozwoju m.
Nr 1, gdyž wierzymy,
tej

bsty

dają

nam

Gospo

Wilna z listą
že kandydaci |

pełną

gwarancję,

nowym

uzupełnionym

składzie,

który

zes Zarządu — dyr. Oskwarek-Sierosławski
Jam, wiceprezesi:
mjr. dr А. Bonasewicz,
Iwanicki, sekreianz
mjr. B. Sawicki,
skarbnik

—

A. Konzom,

| J. Czernichowski,

że Rada Miejska nie stanie się tere. .

Bobrowski,

członkowie

Zarządu:

J. lszora, Wł.

Korolko-

D. Kozakjewicz,

A, Makarewicz,

nem walk partyjnych, że gospodarkę | J. Makowuecki, inż. W. Markiewicz, P. Mim Wiilma poprowadzi rzetelnie i ucz chalecki, Wł. Połozoff, mjr. dr A. Pławiński,
Sz. Reniger.
?
c"wiie.

Prezes Zarządu dyr. Oskwarek-Sierosławmusicie
przezwyciężyć |
ski dokonał uroczystego wręczenia odznak
do udziału w głosowa
niu. Pójdziemy do urn wyborczych i honorowych POK p. A. Korzonowj i p. J.
Kuleszy za położone przez nich zasługi pododdamy nasze głosy na kobiety z

Kobiety,

waszą niechęć

Ji

sty Nr

1.

czas kilikutetniej nieprzerwanej

skim Czerwonym

pracy

w Pol

Krzyżu,

Komitet Zblokowanych „Organlzacyj
Ze sprawozdania za rok ubiegły wyniKobiecych w Wiinie.
' ka, że kilka dziedzin pracy tego Oddziału
urny!

Z załączoną kartą wyborczą z naz

wiskami i z dowodem

osobistym idź

do właściwej
Komisji
Obwodowej,
włóż kartę do koperty z peczęcią. ja

ką otrzymasz

na miejscu i wrzuć

do

wsleńsk:Cch

do

morza

życiową

za

nieodzowną

państwa

TEE

NRE

TEJ Y OEOERCKCTSE

wiążą sję z aktualną sprawą pogotowia obronnego. Wzrost liczby członków Oddziału
o 910 osób, przy ogólnej liczkie 4003, świadczy o zrozumieniu

przez społeczeństwo

waż-

ności zadań tej placówki. Przygotowanie do
obrony Oddział Wileński PCK wykonał dro-

gą szkołenja drużyn ratowniczo-sanitarnych
we własnym tokalu (Ostrobramska 7), przy
którym znajduje się schron 1 komora gazowa dla ówiczeń z gazami bojowymi.
Na 1

stycznia 1939 r. ogólna iiość przeszkolonych
w ratownictwie mężczyzn i kobiet wyniosła
1008 osób (sekcyjnych i ratowników), zgrupowanych w 131 sekejj. Ponadto Oddział
współpracował przy onganizacji samoobrony
przeciwłotniczo-gazowej ludności cywiłnej.

Drugą

pracą

Oddziału

przestrzeń

polskiego.

jak

w

w.

XVII

Gdańsk

Lecz

warunki

Polska

dzisiejsza

ma

się

zmieniły.

Silna

nietylko nie pozwoli

umniejszenie

swoich

praw

do

ujścia Wisły, ale domagać się będzie
naprawienia błędu Traktatu Wersalskiego i istotnego umocnienia swego
stanu posiadania na wybrzeżu Bałtyckim
(Gdańsk — przestrzenią życioNależałoby przeczytać artykuł Marii Winowskiej
p. t „Nasza służba”
(Kuliura

Nr 19).
„.Ghoóbyśmy wiedzieli, że jutro uderzy na alarm, dziś nie traćmy ani
chwili.

Nie gubmy

się w rozważaniach,

w roztrząsamiach, w plotkach, Epoki
takie jak nasza, biją rekordy gadulstwa. Właśnie te „wymiany poglądów

są gniazdami psychozy. Wiemy z praktyki,

jakie

banialuki

w

momentach

decydujących roznosi poczta pantoflowa. Trajkot rozhisteryzowanych babińców
zagłusza męski apel ziemi:

Polska nie potrzebuje dziś słów!

różnia się dobrym gustem
stoisko Reginy
Szułicówny z pięknymi haftami poleskimi, Go
dne też jest uwagi stoisko Rodziny Łolejowej z lalkami regionałnymi.

W czasie wojny i pokoju
w Wilnie liczy 4003 członków

i p:
wzięcia udziału w tej ak
eji.
W niedzielę każda kobieta Polka
niechaj oderwie się od szarych swych

Idziemy

Okręg XIII. Obiezierska Helena.
Okręg XIV. Chorzelska Matylda.
Okręg XV. Dobaczewska Wanda.
Okręg XVI. Wierusz - Kowałska
Hanna.
Okręg XVII. Jodko - Piątkowska |

SET TPR, SAD

Pol-

Gdańska, —pi

wą).

Seweryna, Świdzińska Antonina.

Helena.

Wystawa ia ul. Zamkowa

m, Wilna oraz podała

dniu 21 maja

Marta,

wskrzeszonej

odzyskanie

sal piemiecki żelazny kancl. Bismark
w tonie ostrzegawczym do swych redaków — uważając Gdańsk i dostęp

haseł Bloku.

Wystawa chałupn=ów

Miej.

NESRBA ZOE ROTOANE TO POS TZTEITZA

W

Stefania

i Sałdzieniowa Franciszka.

skiej i omówiła kandydatki wysunięte z listy,

Chrz. Bl. Gosp. Rozw.

|

Silni,
Gdańsk

stada.

następujące | Wanda.

kandydatki:

konie

kobiet do Rady

Bloku / Gospodarczego

Samotyhowej.

wysawiony został obecnie na rewindykacyjne ataki naszego zachodniego są-

Okręg VI. Suszyńska
Jadwiga,
Nowosielska Zofia.
Achremowiczowa
Okręg
XII.

Organza

po-

Oby-

J. Jędrzejewicza.
N.

„Pierwszą

do rady miejskiej od

kamdydatełlk

Zblokowanych

cijańskiego

kłamstwa zawarte w ułotce Komitetu Katol.-

ezność wprowadzenia

laryzowania

alob

Z. P. O. K. „Praca

Słowku —
Gotowi

ski

Pan Merło wyjaśnił stanowisko zblokowanych organizacyj do Chrz. Błoku Gosp.
Roaw. m. Wilna i zachęcał członkinie Związków do energicznej współpracy celme popu-

cyj Kobiecych zgłosił na kstę Chrześ

Rady Miejskiej. P. Chonzelska wezwała kobiety do spełnienia tego obowiązku.
Z kolei zabrała głos radna Wierusz-Kowalska. Pani Wierusz - Kowalska podkreśliła charakterystyczne momenty pozytywnej
pracy obecnej Rady Miejskiej i napiętnowała
Nar., uzyskując zasłużone oklaski.
Następnie p. Hillerowa wykazała

zakończenie

chwili.

Spis

kobiety? jest
wyborach

Na

czenia, które jest nakazem

obowiązki,

obowiązkiem

głosowania.

Pan Majewski — wobec powagi sytuacji
politycznej wezwał wszystkich do zjednocze-

Kom.

su p. dr Chorzelskiej, która w swoim krót
kim i pięknym przemówieniu wskazała jak
w walkach o niąpodległość i w codziennej
pracy doszły kobiety do równouprawnienia,
które daje im szereg
praw lecz nakłada rów
nież

techniki

spotykają

one

— przestrzenią życiową — Zofii Krzemiekiej — oto ciekawsze z tych arykułów.

„pó:

przemawiali p. Majewski i p, Merło.

się

walelska“ naprawdę godzien jest większego
rainteresowania ze strony członkiń, wszystkie amtykuły ostatniego Nr 9 należy przeczytać i zastanowić się nad nimi. „Pokój 1
honor — Naglerowej. Wspomnienie o puł-

Kobiety ołosujcie na Kobiety
myśl tego hasła, w ubiegły czwartek
się w sali kombatantów ul. św. Anny

gdzie

muszą

„„Podobnie

W
odbył

spo-

Praca Obywatelska
Dwutygodnik

zek każdej kobiety i każdego
męż:
czyzny, którym dobro miasta leży na
sercu.

w za

od

Cytaty te są wzięte z artykułu p. S. Podhorskiej Okołow p. t. Ideołogia Marszałka
a chwila obecna (Bluszcz Nr 20).

powiedmich przedstawiciel! to obowią

kształcić do pra-

w magistratach,

1919

dwie

Wilna

Jalki procent przejdzie pokaże głoso
wanie w dniu 21 maja r. b. Od soli
darności
kobiet i od
zrozumienia

chińskim

łączyć albo walczyć ze sobą, a my nie
chcemy połączenia się z Niemcami.
Gdybyśmy byli : uaszemi połączyć
się bądź z Niemcami, bądź też z bolszewikami,
zmaczyłoby to, że nasze
dzieło nie było doprowadzone do końca. Cywiłizacyjna misja Polski pozostałaby niespełniona.
(Pisma J. Piłsudskiego).

64

Jeżeli do te

swych obowiązków, du
sprawiedliwości społecz

się

w r.

przez mężczyzn konieczności udziału
kobiet w pracy samorządowej zależy
ile kobiet wejdzie do przyszłej rady

traktowamie
że poczucie

Październik

6 kobiet z

radnych i 10 członków zarządu mia
sta. Do becnych
wyborów
Komitet

murem

łeczeństwa, a przepaścią od żołnierza.
Dobrym oficerem jest ten, który w
duszę żołnierską umie wpoić hart.

co stanowi 0,2 pro

cent wówczas, gdy kobiet w Polsce
mamy puzeszło 50 proc. ogółu ludnoś

znalezie

oddzieloną

spowodo-

kobiet

cie. Liczniejszy udział kobiet w samo
do

..Onganizacja na wzorach pruskich
nie odpowiadą zasadom i wymogom
nowego życia.
Podstawą
wojska
jest żołnierz.
System pruski tworzył kastę oficerską,

mężczyzn

eałokształtu
zagadnień
samorządowych, musi być opanta na rozumnym

się

1919r.

do
wysuwania
kandydatur
kobiecych na radne, a częstokroć zwalcza-

cent ogólnej liczby radnych. 0,2 pro

przyczyniłby

..Okupanci stale nam mówią Jesteście głodni, my was nakramimy i
podają nam wspaniały befsztyk, ale
podlany wstrętnym i odrażającym sosem; i dziwią się, gdy nie mamy apetytu na ten specjał. Ogromna różnica
rasowa pomiędzy Niemcami a Polakami przejawia się ciągle i zawsze przejawiać się będzie, gdy zaczną rządzić
nami metodami niemieckimi.

dla ko

w mieś

rządze

1917r.

wiatowych. Przyczyny tego stanu rze
czy są 2: jedna to zbyt małe docenia
nia znaczenia samorządu przez same

my się ile należy jeszcze zrobić w
dziedzinie oświaty i kultury, w dzie
dzinie opieki społecznej i dla popra

wiele

czeka

poszczególnych

że na rozwiązanie czeka jeszcze wie
le spnaw pilnych i że w wieluz nich,
kobiety muszą zabrać głos. Rozejrzyj

wymosi przeszło 30% całości budżetu
m.

w

wileńskim należy powiedzieć, że acz:
kolwiek dobnze spełnia swe zadania,
ma jednak jeszcze dużo do zrobienia,

na zdro-

wie publiczne przeszło półtora mil.
złotych, a na opiekę społeczną około
1 miln. 200 tys. złotych, co łącznie

szkoła

— oto cel do jakiego dąży
i realizuje

Ośrodki

akcję

adwokatki, nauczycielki, buchalterki

czą, stacje opieki nad matką i dziec

1) spra-

2) kulturalno-oświa-

3) opieki

jest rozto-

maliką į dzieckiem,

prowadzące

Z «rasy kobiecej
fiarszałok Pilsndski o Niemcach

samorz

Ważnym

czenie opieki nad

rzenie działalności gminy i t. d. Komisja rewizyjna przeprowadza kontrolę gospodarki samorządowej. Na
terenie samorządu występują sprawy

tak

5

było

odkażanie

1 naprawa mieszkań najbiedniejszej ludności m. Whłna. Akcja ta za dwa ostatnie lata

Gdy święty
Ludwik Gonzaga był
w nowicjacie, raz w czasie rekreacji,

koledzy jego zaczęli się zastanawiać,
co by zrobili, gdyby za kwadrans miał

być koniec świata (a właśnie grali w

piłkę).
„Ja?

dalej

rzekł Ludwik.
„Człowiek
Bogiem

nie

boi

grałbym
trwający
się

ani

w
w

piłkę

—

sojuszu

końca

z

świata

ani wojny, gdyż wie, że bez woli Pana,
włos mu z głowy nie spadnie. Niech
płotki biją wniebogłosy, on nie zmieni ani na jotę plonu swego dnia.
I ręczę wam, że nie pozostanie w
tyle, gdy przyjdzie złożyć świadectwo
krwi. Duch rycerski nie jest pośłednim

owocem Bożej palestry.

:

KROTEL

„ST. GEORGES"
w WIŁNIB
Pierwszorzędny = Ceny przystępne
Telefony
w pokojach

przedstawia się następująco: odkażono i naprawiono 937 izb, wydano sienników dła
dzieci 342 szt., okazano doraźną pomoc dzie
ciom w wyžywienju, odzieży i obuwia w
1689 wypadkach, przeprowadzono dezynfek
cję około 3.000 osób. Koszty tej akcji wy-

niosły za dwa ostatnie lata ogółem

8.524.60

zł; do prowadzenia jej częściowo przyczynił
się: Fundusz Pracy, Komitet Pomocy Zimowej Bezrobotnym, Ubezpieczalnia Społeczna,
Wojewódzki
Komitet Pomocy
Dzieciom i
Młodzieży

przyznały

oraz

większe

Zarząd

lub

m.

Wilna, '

mniejsze

które

subsydia.

„Vasza“ s'olownia
Najsmaczniejsze i najtańsze obia
dy zmałeźć można w „Naszej
ni“ (Jagiellońska 3/5 — 3).
wydają się od
godziny 18
Wszyscy smakosze znajdą w
Stołowni*

możność

swoich gustów.
przekonać się.

Proszę

Stołow
Obiady
do 17.
„Naszej

zaspokojenia

przyjść

i

6

(FI8P) „HACUAA”

Trzecia wiosna ukwiecenia Wilna
Są pewne zjawiska w życiu trudne do wy
tłumaczenia:

nagle

ta sama

myśl

budzi

się w

głowach kilku ludzi, którzy nie wiedząc o
sobie snują swe samotnicze koncepcje bez
nadziei na razie ich realizacji. Bo niewątpliwie wielu było takich w Wilnie, którzy po
za swym prywatnym zachwytem nad pięk
nem tego miasta byli pod urokiem wielkiej
sugestii, że miasto nie tylko jest piękne ale
i miłe. 1 aby dopełniły się harmonijnie te
dwie jego zalety skłonni byli do marzeń, że
oto znikły wszyslkie szpecące miasto parkany, że wszystkie nagie mury i ślepe ściany
pokryły się soczystymi arrasami
dzikiego
wina, że z każdego okna i balkonu witają
nas kwiaty i zieleń i że nieużytki i śmietniki
przed domami zamieniły się w barwne ogrody. Jak się to stało, że na początku roku
1937 ta grupka ludzi jednakie snująca marzenia doszła do wzajemnego porozumienia
i stworzyła Obywatelski Komitet Ukwiecenia
Wilna? Było to po półrocznych
masowych
zjazdach pielgrzymów z Polski i z zagranicy
ciągnących pątniczym szlakiem do Wilna na
Rossę. Urok legendy i urok sugestii niewątpliwie w zetknięciu z realną rzeczywistością
musiał często doznawać pewnych wstrząsów
zwłaszcza

które

mając

architek-

w tych częściach miasta,
zabytkowych pomników
w

ców Wiilna w celu wzajemnego zachęcenia
się do upiększenia miasta przez dbanie o estetyczny wygląd okien, balkonów i ogródków. I tak powstał Obywalelski Komitet Ukwiecenia

się ta

w zewnętrznym

tempo

wiosna

wygłądzie

unowocześnień,

szeń. I w tym

czas

zawrotne

obczyszczeń

i upięk-

orozumiała

się ze sobą

Skromna grupa maniaków ukwiecenia, szu
kająca egidy i autorytetu, w cieniu którego
mogłaby rozpocząć swe prace. Chodziło o
lo, aby w niczym nie urazić prestiżu organizacyj, szczególnie powołanych do protektoraiu nad tego rodzaju działalnością. Wre
szcie po długich debaiach i konferencjach
postanowiono zogniskować w jednym tyglu
obywatelskiej dobrej woli energię mieszkań-

Тавейа

przyczyny

Nie przesądzając wyników
tegorocznej
gistrat komunikacji autobusowej w
pracy Komitet w trzeciej wiośnie jego ist
nienia, sygnalizuje powstanie w jego obrębie
nowej pożytecznej sekcji ochrony zieleni. Bę
dzie to liczna organizacja ludzi dobrej woli
uprawnionych do czynnego reagowania
w
wypadkach rażącego braku kultury wobec
Stan ewidencyjny zatrudnionych na wszy
zieleni i kwiatów. Trójlistna koniczyna, jako
stkich robotach publicznych wyniósł w końznak tej sekcji, skupi w swych szeregach
cu kwietnia br. 173 tys. osób, w tym 45,9 tys.
zapewne wszystkich
mieszkańców
Wilna.
osób na robotach finansowanych przez Fun
Informacyj dotyczących prac i zamierzeń Ob
dusz Pracy. W połowie kwietnia br. odpowie
Komitetu Ukw. Wilna udziela Sekretariat w
dnie liczby wynosiły 117,8 tys. osób oraz
lokalu Związku
Propagandy Turystycznej, ; 28,8 tys. osób. Najwyższy stan zatrudnienia
ul. Mickiewicza 32, tel. 21-20 od godz. 9—15 j na wszystkich robotach publicznych wykazy
Ža
wało w końcu kwietnia br. województwo po-

173

niedomagań

Na ostatnim plenarnym posiedzeRady Miejskiej
grupa radnych
wniosła imterpelację w sprawie niedomagań miejskiej komunikacji au„tobusowej. Radni wskazywali na ma
łą częstotliwość wozów, co powoduje
że w godzinach silnego nasilenia ruchu pasażerskiego,
publiczność nie
może dostać się do autobusów. Sytuację pogarsza fakt, że konduktorom
zabroniono zabierać
więcej niż 24
osoby.
Ti
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GŁÓWNE WYGRANE
Stała dzienna wygrana 20.000 zł.
padła na nr. 108569
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monety po 20 kop., 54 mon. po 15 kop.
1
moneta po 10 kop., Szołom Brawman — 20
zł, Robotnicy firmy Łempicki przy budowim
chłodni — 147.50 zł, Abram i Kajna Suckewer — 20 zł, Henryk Rudomina — 1 pierś
cionek złoty z szafirem, inż. Włodzimierz
Winkler — 300 zł.

TIA

125271

ręce

Wileńskiego następujące ofiary:
Szymon Szechtmejster — 150 zł i obligację Poż. Narod. na zł 50 z kuponam,
Stow. Dobroczynne Gmilus Chesed w Orana

PSN

TTT

Zjazd Gelzg.t K
Kat. Stow. Młodzieży
Żeńssie;
W dniach 17 i 18 bm, obradował w Wilnie doroczny
zjazd
Katolickiego Stowa-

rzyszenia Młodzieży Żeńskiej, Wzięło w nim udział
przeszło

renu

300

596

delegatek

całej

z te-

archidiecezji

wileńskiej.
Otwarcie zjazdu zaszczycił swą obecnością J.E. ks

arcybiskup Metropolita Jałbrzykowski oraz licznie zaproszeni

W

goście.

ciągu

dwudniowych

obrad delegatki wysłuchały
sprawozdań kasowych oraz

omówiły

program

prac

149267 86 367 600 962 150027 611 51
151061 121 68 228 897 523 873 969
152095 266 436 538 67 728 42 92 830
153058 109 22 291 724 154010 394
155336 56 552 156120 434 641 722 53
157075 224 662 96 941 158489 584
824 938 192852 583 788 814
926
54 160090 314 24 442 517 610 3059 764
161474 655 774 874 954 16230 439
42 670 727 Т6 g01 163066 4996 772
184013

na

przyszłość,
postanawiając
m. in. zapoczątkować akcję
przysposobienia młodzieży

żeńskiej do potrzeb obrony

kraju.

OGŁOSZENIA
KujeraWileńskiego
PRZYJMUJE
na najbardziej

dogodnyck

warunkach

ADMINISTRACJA
„Kurjera Wileńskiego"

Ul. Biskupia

nr. 4

«>Фч

POM

„ALU

0

INTROLIGATORNIA

„ZNICZ”

Wilno,

ul. Biskupia 4,
Telefon 3-40

Dzieła książkowe, książki
dla urzędów, bilety wizytowe, prospekty, zaproszenia, afisze i wszelkiego
rodzaju roboty drukarskie
WYKONYWA

—
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—
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Kwietnia
oraz

osób.
Najniższy stan zatrudnienia — 1,9 tys
osób zanotowano w woj. nowogródzkim.
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Końcu

znańskie

W stosunku do końca kwietnia 1938 r
zatrudnienie w br. jest na wszystkich robo
tach wyższe o 24,4 proc., na robotach finan
sowanych przez Fundusz Pracy o 15,6 ргое

Sprawa ta była omawiana na wczo i zarządzenie władz administracy jnych
rajszyjm posiedzeniu Magistratu. Jak |
Przy okazji należy dodać, że trwa
się okazuje Zarząd Miejski zwrócił się j jący w Tommaku zatarg o podwyżkę
do dyrekcji Tommaku
z żądaniem
płac szoferom i konduktorom odbija
wyjaśneń. Obecnie z dyrekcji Asbosię ujemnie również i na sprawności
obsługi komunikacyjnej w mieście.
nu nadszedł lst, w którym dyrekcja
Nieustępliiwe stanowisko dyrekcji po
stwierdza, że w mieście kursuje obec
| nie 28 wozów t. j. tyle ile przewidzia
woduje pogorszenie się sytuacji.
| nych jest przez umowę,
zawartą z
| miastem. Jeżeli chodzi o ogranicze-

627

Obecnie Magistrat ponowił w róż.
nych instytucjach starania o uzyska
nie potrzebnego na ten cel kredytu
Dotychczas starania te nie doprowadziły do pozytywnego rezultatu.

ruchu autobusowego
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909 350 56 404 685; TT 435 700 55 91 96 822 923 156011
289 350 73 433 524 34 648 60 94 749 841 67 81 907 72 78092
1201 35 47 220 50 81 397 547 50 55 65 80
708 859 2118 223 377 449 55 698 747 T3 247 86 353 421 562 904
79082 | 800 74 931 157048 85 134 91 306 635
61 64 815 33 52 904 46 3032 39 133 sh 440 53 66 548 52 772
828 60! 52 805 158142 43 237 322 401 60 81
86 61 402 594 713 952 46 96 4040
598 678 159000 1 65 159 231 340 467
49 235 362 623 40 778 825 972 95
80322 615 92 778 818 23 81112 99 556 690 835 23 48 53 65 947 74
5025 69 175 233 502 49 62 842 55 908 Tl 81 465 533 89 689 791 899 | 160053 175 200 507
23 64 4677 707 50
6021 29 55 125 241 304 508 616 742 935 40 82114 55 99 372 581 675| 84 829 957 161055
78 87 132 204 420
815 79 7041 134 371 751 96 965 72 715 88014 17 74 194 320 412 33 728 809
45 10 986 162051
367 502
8004 116 247 49 321 648 898 99 936 549 658 892 6 921 58 84300 4 95 665 700 3 89
826 52 79 98 163025 230
9149 277 886 47 729 79 92 830 98 427 51 547 645 749 81 86 99 833 641 804 93 164189
436 707 943
926
85018

40104 63 53 436 79 504 37 40
744 862 41104 604 13 30 42016
44 145 367 85 537 664 718 78
920 43153 80 248
45 730 58
44117 63 84 302 81 416 718 53
45211 18 73 463 798 905 46049
218 72 613 15 73 872 47018 21

tys.

na robotach

| niu

loterii

418
50
42
407
442
366
102
447

cy. Zadanem ich było zbadać warunki komunikacji miejskiej, sposób jej
prowadzenia itp.
Badania te pozostają w związku
z zamierzonym objęciem przez Ma-

Dyrekcja Arbonu musi ustąpić

nie

—

„obywatelski*

Ostatnio z ramienia miasta baWilnie, co, jak wiadomo,
w
myśl
wili w Warszawie i jnnych większych | projektu. ma nastąpić z początkiem
miastach Polski inżynerzy - fachowprzyszłego roku.

2

wielkich przemian
Wilna

Przymiotnik

tkwiący w nazwie Komitetu stoi na straży
jego charakteru
i przypomina, że wygląd
miasia ma być normowany nie tylko zarzą
dzeniami porządkówymi władz ale i czynną
postawą samych obywateli,
Niesposób wyliczyć wszystkie środowiska,
do których dotarła i dociera propaganda Коmitetu oparta na rzeczowych argumentach,
a nie na jarmarcznej reklamie.
Po dwóch
latach działalności w warunkach pokojowych
Obyw. Komitet Ukw. Wilna w 3 roku swego
istnienia, zdając sobie jasno sprawę z działalności przeżywanych wydarzeń nie. przerwał także swych prac. W atmosferze spokoju
| równoczesnej gotowości do obrony propaguje zgodnie z zaleceniami LOPP zadrzewianie, sadzenie dzikiego wina i pokrywania zielenią nagich obszarów ziemi. W myśl uch.
wały posiedzenia Zarządu z dnia 16 maja rb.

turze, niczym nie zdołały zatrzeć nudy rosyjskiego budownictwa.
I zaczęła

Wilna.

Obyw. Komitet Ukw. Wilna uważający się
va czynnik ładu, spokoju i estetyki nie zmienia mimo obecnych warunków wytkniętego
w latach ubiegłych programu pracy. W dalszym ciągu zachęcać będzie instytucje i organizacje, do fundowania nagród w dowolnej formie a ogół mieszkańców do udziału
w konkursie ukwiecenia.

Magistrat przygotowuje się do objęcia
komunizacji autobusowej

PRACOWNIA

OBUWIA
M. DRZEWIŃSKI
ul. Wileńska 35
(wejście od Pi. Orzeszkowej)

Przyjmuje obstalunki i reperacje

|

|

|

„KURJER* (4814)

A
——

jį

MAJ
2 0

Dzi

Bernardyna

Jutro:

Wiktora

Sen.

Temperatura średnia + 20

Temperatura najwyższa + 26
9

+

najniższa

0,4

Opad

—

opady.

przelotne

chmurno,

Uwagi:

Święto

PW

WILEŃSKA
APTEK:

Dziś w nocy dyżurują następujące apteki:

Nałęcza (Jagiellońska 1); $-ów Augustowskie
%o (Kijowska 2); Romeckiego i Żelańca (Wileńska 8); Frumkinów (Niemiecka 23); Rost-

kowskiego

(Kalwaryjska 31).

Ponadto

stale

(Antokolska

42);

dyżurują

apteki:

Szantyra

(Legionów

—

ZAKAZ

SPRZEDAŻY

cyjne

wydały

zarządzenia

w

Lidzie.

Obwodu
PW i WF w Lidzie

Paka

postanowiło
wiosennym,

Książka

—

Nowogródzkie* —

„Strony

naj

poczytniejsza. Według przeprowadzonej ro
cznej statystyki czytelnictwa w pow. lidz-

sprze-

cza p. t. „Strony Nowogródzkie*, W komple
tach ruchowych książki tej było po kilka eg
zemplarzy i mimo to uzyskanie „Stron No

daży alkoholu, poczynając od godziny 12-ej
dnia dzisiejszego 20 bm. do godz. 8 rano w
dnia

22 bm.

WOJSKOWA
— POBÓR
© godz.

ROCZNIKA

8 siają

przed

1918. 20 maja rb

Komisją

Poborową

po-

ne trudności,, ze względu na wielką kołejkę
zgłaszających się czytelników.

WiLEJSKA

kazać

winni posiadać przy sobie i o-

Komisji Poborowej

dokumenty

szenie z odbytej służby w P. W., gdyż brak
tych dokumentów
Jęcie

“|

przez

ogólną ilość 16 radnych, w okręgu I przy

stwier-

dzające: tożsamość osoby, zawód i wykształ
tenie oraz ewentualnie posiadane zaświad

pada 8, м Ц — 3, w UI — 5,
W okręgach pierwszym i trzecim zgłoszono po dwie listy, zaś w okrągu II — trzy.

może spowodować nieprzy

MIEŚWIESKA

Komisję.

Osoby, które uzyskały w roku 1989 do-

—

| wód ukończenia szkoły (studiów) stopnia Н= teainego, będą wzywane do poboru osobny-

czasie

| mi

wezwaniami.

SPRAWY
—

Dyrekcja

zejum

Prywat.

Koedukaeyjnego

Wilno,

Ludwisarska

SZKOLNE

Liceum
im.

i Gimna-

ks.

4, telefon

P.

Skargi

23-08

przyj-

muje wpisy uczniów (nie) do kl. I-II Gim.

:

oraz

do kl. I Liceum

min

wnoszenia

humanistycznego.

podań

do

dnia

15 czerwca

do Gim. do dnia 17 czerwca
Podania wraz z dokumentami

Kancelaria

codziennie

Ter

do

Liceum.
przyjmuje

od godz. 9—18,
Dyrekcja.

RÓŻNE
:
|

-_

—

WILNIANIE

POZNAJCIE WILNO. W
najbliższą niedzielę dnia 21 bm. wycieczka
Związku Propagandy - Turystycznej zwiedzi

Elektrownię

у

W

Miejską,

ramach

wycieczki inž. Juliusz Glai-

man udzieli wyjaśnień o taryfie dwuczłonowej oraz wyjaśni tak aktualne u nas zagadnienie, komu jaką taryfę opłaci się wybrać.

Zbiórka

uczestników

wycieczki

o

godz.

i2-ej przed głównym wejściem do Bazyliki.
—

Z

Koła Wileńskiego Polskiego Tow.
Filologicznego. W sobotę, 20 bm. w lokalu
Seminarium Archeologii Klasycznej U. $. В.

(Zamkowa 11) zebranie Koła z referatem
prof. dr. Rajmunda Gostkowskiego: „Ostatnie odkrycia w Rzymie, Ostii, Pompei i Herkalanum*.

Goście

wolny.

mile

widziani.

:

— 21 bm.

Badawczego

Najstarszy

zegar

Wschodniej.

Uniwersytetu

Warszawie,

dr

Jan

naprawy

zegara,

17. Wstęp

w

wygłosi odczył

Początek ©

wolny.

1X-go ondynata
zimierza

W

remontującej

się

wielkiego

hetmana

tewskiego.
— Monety z XVIII wieku. W
Horodzieja,
pow. nieświeskiego,

polu

w

pracy

Ka-

Michała

nieświeskiego,

Radziwiłła,

okolicy
podczas

na

przypadkowo

natrafiono

li-

kilka starych monet. Są to dwie monety
miedziane z daią 1766 i monogramem króla Stanisława Augusta, oraz pół talara z czasów Marii Teresy, drugiej połowy XVIII-go
wieku.

BREREWNUW

*

*

68

zmaria

*

najechał na ul. Subocz na... ścianę domu.
Rower. został strzaskany.
Cyklista doznał

ogólnych obrażeń ciała i został opatrzony
przez pogotowie.
*

lońskiej

gumową

misariatu.

— DLA KOGO SĄ W KINIE POPOŁUD.
NIÓWKI. Dyrekcja gimnazjum państwowego
w Nowogródku zabrania swym wychowankom uczęszczać do kina miejskiego w go-

wieczorowych,

rozrywkę jedynie

wyznaczając

na

tę

godziny popołudniowe

w

soboty i święta o ile naturalnie film dla młodzieży jest dozwolony. Zarządzenie takie by.
łoby może i dobre, zważywszy, że zbyt czę-

ste uczęszczanie

do

kina

odciąga

młodzież

sd nauki i że filmy nie zawsze są na pozio
mie, gdyby nie to, że na te „popołudniówki"

przychodai nie tylko młodzież szkolna, lecz
i różnego autoramentu publiczność dorosła.
Wytwarza Się często tali ścisk i tłok, Że

%*

*

nie

W

pierwszym

podstawkę

marmurową

mosiężny

model

Podaję do wiadomości,
nowałem z kandydowania

*

%

udzieliło

pogotowie
*

*

*

kandydaturę
względów

formalnych

bowiem

wyborów

nie może

7е
Głów-

już

ewentualnym wyborze na radnego lub
zasiępcę, może on zrzec się mandatu
na korzyść kandydata nasiępnego z

Uprzejmie proszę o podanie w poezytnym pismie WPanów następującego oświadczenia:
>

udzielonych

o mnie

w

nentów.

infor-

ulotkach

Kazimierz

Jestem młody

chodzenia.

kich

wieczorem

ul. Zawałnej

w lokaiu „Falangi*

80 doszło

Prosząc

w

twarz,

Sz.

Pama

aby

1914

chwili

obecnej.

U.

publiczności, tak że grano ją przez 25 lat z

wpierw
następnie

uderzył
zaś

go

zadał

że

w

o g. 20,

W. Szcze-

niedzielna!

16, przedstwienie
na

komedia

Połnlance

polityczna

Jutro, 21

popołudnio-

wypełni

Stefana

i wielka polityka“

popularnych.
— Wieczorem, o
człowiek z występem

dow-

Donata

— po ce-

nach

TEATR

godz. 20, „Poprostu
Z. Sawana.

MUZYCZNY

„LUTNIA”.

L.

Ławiński,

M.

Rentgen,

Karpiński

pierwiastki naro-

E Popołudniówka

niedzielna

w

E

ze-

„Lutnjć,

W niedzielę o g. 4.15 „Syrułik Warszawski”,
Ceny zniżone.

—

„Orłow«,

Ogólnie

lubiana operetka

Granjchstaedtena „Orłow* wznowiona zosta
nie we wtorek najbliższy z udziałem J. Kul
czyckiej i K. Dembowskiego.
— Koncert V. Januszkaite — primadonny
k
'opery kowieńskiej.
у Artystka opery
państwo-

wej w me
raz jeden

Vince

mledziałek 22 km.

Januszkaie wystąpi
pr

og za »Laiiniaś" w po-

go

opatrzyło pogotowie ratunkowe.

| roli wykonaweów wystąpią: Aniela Szłemiń-

Uczestnicy wycieczki zwiedzą w niedzielę
21 maja Studia Rozgłośni Wileńskiej Polskiego Radia przy ul. Mickiewicza. Zbiórka

© ska, St. Witas i inni, oraz Chór Polskiego
Radia, przygotowany przez St. Nawrota,

Jana.

ranę nożową w łopatkę. Węgrzynowicz usimomencie
w

fakt,

Dziś, 20 bm.,

dowe, wyrażające się nie tylko w samej osnowie dramatycznej, lecz i w muzyce.
Utwór ten nadany zostanie w radiofoni.
| zacji i reżyserii Romana Niewiarowskiego.
| Stronę muzyczną opracował Stanisław Dzię:

do krwawej ,jował wówczas

Rannego

był

|

premiera

Minowicz, G.
ueki, W. Kucharski.
Akio
ane
L. oBruńskiego.
Jutro ostatnie dwa wyst
i—
ystępy tego

rzędu. Jedną z tajemnic tego powodzenia po
poruszył w utworze swym

Teatrze

w

Grodzjeńska,

już

muzyczną

we

„Mala Kitty

S. A.

wśród warszawskiej

za stroną

—

— Ostatnie występy zespołu „Cyruljk
Warszawski”. Dziś, o g. 8,15, zespół Teatru
„Cyrulik Warszawskić w aktualnej rewii w
16 obrazach „Ktoś z nas zwariował”, Udział
biorą: F, Jarosy, Z. Terme, E. Kryńska, S.

od pierwszej chwili wystawienia cieszyła się
powodzeniem

Popołudniówka
o godz.

cipna

W roku 1816 skomponował Karpiński mu
zykę do teksiu Jana Nepomucena Kamińs.
kiego. Opera ta — „Krakowiacy i Górałe" —
wielkim

Pohuiance!

maja,

Avenue

w

PPS

POHULANCE

Korwin, H. Łęcka, Z. Ślaska,

—

„KRAKOWIACY I GORALE“
KARPIŃSKIEGO.

„Polityka

Całości dopełnia znany

th.

na

NA

człowiek*

pańska, Z. Blichewicz, St. Jaśkiewicz, St.
Kępka, A. Łodziński, L. Tatarski, eRżyseria
Z. Sawana. Oprawa dekoracyjna — J. j K.
Golusowie.

liś-

Fiadomości radiowi

Czytelnikom stały felieton W. Wohnouta

ciężko

L.

Polską, a

56

dla na-

Teatr Miejski na Pohulance daje nową premierę sztuki w 5 obrazach pt. „Poprośtu
człowiek — Miguel de Unamuno. Jest to
współczesna wielce interesująca sztuka psychotogiczna. W rolj tytułowej wystąpi go0ścinnie Zbyszko Sawan. Udział biorą pp.:

CicerPo, Hlinois.

poświęconą

stanowisko

S.

MIEJSKI

„Poprostu

Teatrze

Józef Manka

„Niemcy—Polska—Rosja*

i polemiki”,

TEATR
—

wyraz

ten

20,10 Wiadomości

TEATR I MUZYKA

dła wszyst-

umieścił

stron.

(płyty): „Mutaneczna (pły-

ki krajoznawcze”.
szej wsi.

cik w ramach swej gazety, dziękuję serdecznie i mocno uścjskam braterską dłoń

na korespondecję

z naszych

po

Polskę.

jacy czy-

to jako

między

Ameryką.

tym razem stosumkom politycznym.
Poza
tym,
numer
zawiera redakcyjny artykuł
„Spokojne nerwy*, „Z galerii parlamientarnej” oraz korespondencję z Anglii, W rub-

Powiadomiona

„Fałangi*,

pouczającym

co więcej, służyłoby

uwiązku, jaki istnieje

WŚRÓD PISM

ny

ezłonek

—

Nr 18 „Polityki* przynosi artykuł Avlol-

patriotyczne

aby

komuni-

i

programu.

BARANOWICZE

w małej mierze tego wielce przyjacielskiego

Krwawa bólka w lokalu „Falanai“
Wczoraj

Chciałbym,

lecz i czynnikiem

go fuzja wystrzeliła.

„Problemy

wieczornego

Zakończenie

SOBOTA, dnia 20 maja 1939 roku.
6,57 Pieśń poranna. 8,10 Nasz pri
8,15 Koncert poranny (płyty). 14,00 Muzyka

to nie tylko wielką przyjemnością dla mnie,

Mituszow pociągnął za lufę fuzji i w tym

podkreśla

23,05

ty). 20,00 Audycja dla młodzieży wiejskiej:
pogadanka Ireny Tarzewskiej p. t. „Wyciecz

takt z wymarzoną Polską. Czuję, że byłoby

własnego wyrobu, którą nabitą ukrywał w
kupie chróstu. Wybierając się na polowanie,

z Rumunii,

połskiego

nowoczesną

Cen

+

telnicy tej gazety napisali do mnie, abym
mógł w ten sposób utrzymać większy kon-

La

przy

Amerykanin,

Podziwiam

ja tylko czytam.

dzenia ustalono, że Mituszow posiadał fuzję

Wasiutyńskiego

fragmentów

14,30 Koncert popołudniowy
zyka baletowa". 18,00 Muzyka

Pamie

Mu-

17,20

ułan,

pułk.

Transmisja

20,15

dziennika

doanoścj

katy.

takiej ziemi. Lecz czytanie nie wystarcza,
bo w rzeczywistości polskich książek jest
mało w tej miejscowości, Chciałbym się mienić bistami z ludźmi, którzy, tam żyją, którzy widzą i przeżywają to wszystko, o czym

Mituszew Prokofij, lat 31, mieszkaniec zaścianka Medynie, gm. rymszańskiej, przez
nieostrożność zranił się w lewą nogę powyłej kolana z nielegalnie posiadanej fuzji my
šliwskiej. Mituszewa odwieziono do szpitała
w Święcianach gdzie zmarł. W toku docho-

W.

15,54 Audyeja dia

tralnego Biegu Narodowgeo. 20,30 Audycje
21,50
21,30 Arie operowe.
imformacyjne.
„Sen w okrodzie*,
„Teatr Wyobražni“:
2240 Muzyka taneczna. 23,00 Ostatnie wia-

nie powiększa mą pychę, że jestem synem

przed polowaniem

gu należy zwrócić uwagę

sportowe.

czytam wszystko, co znajduję w gazetach
I czasopismach į każda odrobina o ojczyź-

Postrzel ł siebie

Bocheńskiego

pod

muzyka foriepianowa.
Leszna — Uroczystość

sztandaru

wręczenia

L

Szanowny

oddziału

ciel chemii i towaroznawstwa w
szkołach zawodowych. B. st. asystent Zakł. Chemii Techn. U. 5. B.
w Wilnie,

fa

7,20

nas“.

zyka wojskowa” (płyty). 17,45 Festy na Wysokim Zamku — Koncert. 18,45 Chwiła Biura Studjów. 18,55 „Opierzyny“ — transinisja z Przemyšla. 19,30 Wieczór świetlicowy
w Postawach. Udział biorą zespoły młodzieży wiejskiej z Michnicz i Sawicz oraz orkjestra wojskowa pułku ułanów. 20,00 Gawęda aktualna. 20,10 Wileńskie wiadomości

Piszą do nas

Monikowski.

Kierownik

1939 r.

„Kaskada'*

(płyty). 14,20 Wiadomości

agi-

tacyjnych odpowiedzialności nie biorę.
fanmacji,

maja

mandolinistów

16,30 Polska
Transmisja z

wsi.
17,00

w ubiegłym miesiącu 231 abon.
Z miast niedalekich
wymienimy tylko
Baranowicze: 2,406 (przybyły 162 aparaty)
i Grodno 2,905 (przybyło 58 aparatów).
Zdaje się, że już w niedługim
czasie Wil.
no dogoni Kraków, który liczy 22,788 abo-

—

macji

21

opuszczaj

wca Tadeusz Łopalewski.

abonentów.

tym

kolei, Ficząc w/g ilości uzyskanych gło

prawdziwość

1,081,846.

8,965

następujące: 19.739 i 19,974 ab., przybyło za

sów.

za

1-go MAJA

miesięczny

Charakterystyczną rzeczą dla okręgu wi
leń:kiego jest szybkie
doganianie
miasta
przez wieś. W miastach było (na 1 maja)
46,073, na wsi 31,959 abon.
Jeżeli chodzi o m. Wilno, to cyfry będą

na p. Korowajczyka, mimo jego zrzeczenia się, będą ważne, Dopiero po

że

dnia
„Nie

Pieśń:

zespół

mały

przyrost abonentów pomimo pory wiosennej

kandy

datur skreślać z listy i głosy oddane

Oświadczam,

programu.

y.
Koncert poranny. 8,00 Dziennik porann
8,16 Audycja dla wsi. 8,45 Program na dzisiaj. 8,50 Rolnictwo powiatu poslawskiego
inž. Mariana Žery. 9,00 бга
—pogadanka

Przechodzimy teraz do cyfr naszego ok
ręgu. Dyrekcja wileńska na dzień 1-go kwiei
nia rb. liczyła 77,078 abon. na dzień 1-go
maja 78,032 abon., A za tym i u nas trwa

na Komisja Wyborcza w obecnym sta

kałamarzem

z łaźni.

Przyrost

naszym

głosować,

długo Przed godziną trzecią zebrał się przed

jak

dobrą

nie należy

boa
gramy był film z ubóstJuż na
wianą Przez młodzież „Szerlejką”.

z kina

Stan NA

to, że na powyższą

bardzo

zdaniem,

tym

wychodzą

12 bm

w dm.

Korowajczyka

| Niego wyciągnąć,

ryce:

Przy ul. Jeleniej 18 spadł z dachu 28-letni
robotnik Bolesław Wołejszo. Opatrzyło go
pogotowie ratunkowe.

Zakończenie

—

dyr. Kazimierza Skindera. 9,15 Transinisja
nabożeństwa z Lublina z okazji „Walnego
Zjazdu Związku Harcerstwa Poiskiego. Ka10.30
ks. biskup | Fulman.
zanie wygłosi
Miarą zainteresowania jakie budzi obec- Muzyka poważna i lekka. 11.15 Reportaż z
Lublina. 11,45 Z rozważań nad Kraszewnie radio jest fakt, że ilość abonentów nie
skim — pog. 11.57 sygnał czasu i hejnał.
tylko nie ulega zmuniejszeniu,
ale
wprost
12,03 Poranek symfoniczny. 13,00 Wyjątki
przeciwnie wzrasta. Rośnie w prawdzie w
z Pism Józefa Piłsudskiego. 13,05 „Zabytki
tempie zwolnionym, ale bądź co bądź rośnie.
sztuki w Postawach“ — felieton Witolda
obiadowa.
13,16 Muzyka
Kieszkowskjego.
Leży przed nami ostatnia statystyka ru
14.40 „Powiat postawski przed mikrofonem**
chu radioabonentów za maj rb.
w Posta(transmisja z Domu Ludowego
Stan NA 1-go KWIETNIA 1,072,880 abon
wach). Udział biorą chóry młodzieży szkolW tym w miastach 735,668. Na wsi 343,869 | nej i ludowe kapele wiejskie, orkiestra cymbadistów. W przerwie wywiady z przedstaabonentów.
wicielami Samorządu młodzież?. Sprawozda

wej konstelacji politycznej. W dalszym cią-

ratunkowe.

23,05

NIEDZIELA,

a

w którym autor w zasadniczy sposób omawia stosunki między tymi państwami w no-

Przez okno pierwszego piętra wypadła
na podwórko pozostawiona bez dozoru na
parapecie okna jednoroczna Danuta Drozdowska (Graniczna 5).
Pierwszej pomocy

tylko

7.416

Zazwyczaj o tej porze ilość radioabonentów zmniejsza się. Panuje bowiem u nas nie
mądry zwyczaj wypowiadania abonamentu
na lato.

zostaje mi tylko prosić łaskawych wy
borców o niegłosowanie na moje nauwisko,
Leonard Korowajczyk.
DOPISEK REDAKCJI.
Powyższe
oświadczenie otrzymaliśmy od p. in| spekiora

lite-

budować

można

drzewa

z

„Nie

°

m

mnie wycofanie kandydatury z listy
ze względów formalnych nie mogło
być pozytywnie załatwione, więc po-

oraz

*

dzieci

Hilsas gdzie?

iż zrezyg
do Rady

Kronika

Witolda Hiebowicza.
dla wsi
pogadanka
20,15 D. c. koncertn
20,10 Płyty dla wsi.
rozrywkowego. 20,35 Audycje informacyjne.
21,00 „Krakowiacy i Górale" — zabawka
dramatyczna ze śpiewkami. 22.55—23.00 Rezerwa propagandowa. 23,00 Ostatnie wiadomości dziennika wieczornego i komunikaty.

Nowiaki radiowe

Miejskiej w Wilnie z listy Chrześc.
Bloku Rozwoju Gospod, m. Wilna.
Ponieważ jednak zgłoszone przeze

piłkę wodną. Właściciel tych rze

się zgłosić po ich odbiór do ko-

30

wyjeżdża | polskich z Łotwy.

Oświadczenia

x koniem

motocykla

wileńskiego,

16,20

16,37 Recital
racka. 16,35 Audycja KKO.
skrzypcowy Hugo Schiitza (Estonia). 17,00
18,00
Transmisja nabożeństwa majowego.
Wiłeńskie wiadomości sporiowe. 18,05 Sobótka speakera. 18,30 Audycja dla Polaków
za granicą. 19,15 Koncert rozrywkowy. 20,00

IKT

bójki, w czasie której jeden z członków
„Falangi, 25-letni Władysław Węgrzynowiez został dotkłiwie pohity. Napasinik, in-

dzieci

turnusie

Magistratu

czasu

pogadanka.

—

Śląsku

odby-

czasie zaczepił spustem o gałąź, wskutek cze

Policjant IM komisariatu
znalazł na
klatce schodowej domu Nr 8 przy ul. Jagiel-

„Edukacja* urządza w dniu 20 bm., o g. 21,
w lokalu ZR (Tatarska 5) zabawę taneczną,
z której dochód przeznacza się na FON.

NOWUGROCZKA

Kolonie

i hej-

Sygnał

nai. 12,03 Andycja południowa. 13,00 Wiadomości z miasta i prowincji. 13,05 Małą skrzy
13,20 Faaneczkę prowadzi „Ciocia Hala.
15,00 Teatr
14,00—15,00 Przerwa.
tazje.
Wyobraźni dła dzieci: „Wiosenny deszczyk*,
15,30 Muzyka obiadowa. 16,00 Dziennik po16,08 Sezom inwestycyjny na
południowy.

Wilnie

turnusach.

nagłe

Władysław Kisiel (Świstopol 21), jadąc
rowerem, wskutek własnej nieumiejętności

tzy może

Rodzicielski

Miasta.

bad. żywności PZH. Dypl. nauczy-'

*

lato w

trzech

*

&

spędzi

Na drugi turnus, który rozpocznie
się w lipcu, ma przybyć, na zaprosze

Dr

Ze strychu domu Nr 23 przy ul. Niemieekiej nieznani sprawcy skradli 83 sziuki bielizny „znacznej wartości.

Gimnazjum

Komitet

z Łotwy

11,57

poborowych.

dla

rozpoczynają

Zarząd

RENESANSAS

Przy uł. Autokolskiej
bezdomna R. Kezberg.

akcji

wać się będą w majątku miejskim Leo
niszki i trwać będą po 4 tygodnie w

2 teki pol.cyjnej

mosiężnym,

ZABAWY.

dzinach

Nieświeżu.

Radziwiłłowskiego,
wieży zamku
obecnie
odnaleziono na częściach konstrukcji metakowych, datę 1746 r. Był to okres rządów

Arsenalska

J. Piłsudskiego

Jaworski

pt. „Konflikt chińsko-japoński*.

—

w

dnia 20.V. 1839 r.
7,00 Dziennik por. 7,15
5,56 Pieśń
8:00 Audycja dła szkół.
(płytyj.
Muzyka
8,10 Program na dzisiaj. 8,15 Muzyka por
dla
Audycja
11,00
9,00—11,00 Przerwa.
szkół. 11.25 Muzyka (płyty). 11,30 Audycja
por.

się kolonie| 405 dzieci, ogółem zaś skorzysta z podła najbiedniejszej dziatwy | bytu w Leoniszkach około 1300 dzieci
powszechnych,
organizowane | publicznych szkół powszechnych,

dium

w lokału Instytutu
Naukowo-

Europy

8, profesor

godz.

Wstęp

W

MIEJSKIEJ.

RADY

DO

WYBORY

—

nie uzasadnionej

związku z wyborami do Rady Miejskiej, któ- | Nie zamieszczaliśmy aż do dziś dnia,
re odbędą się. w dniu 21 bm. Wilejka po. | gdyż, jak zaznaczyliśmy już wczoraj,
dzielona została na trzy okręgi wyborcze. Na jedynym wnioskiem, jaki się daje z

Wilna 1, 2, 8, 4, 5, 61 7.
/

poważ

sprawiało

do czytania

wogrėdzkich“

borowi rocznika 1918, których nazwiska zaczynają się na literę „M“, zamieszkali w ob.
теЫе Komisariatów Policji Państwowej m

Poborowi

bm.

we.

10)

oświaty pozaszkolnej o
awiązku z wyborami do Rady Miejskiej, w | kin w bibliotekach
kazało się, iż najpoczytmiejszą książką w ro
niedzielę dnia 21 maja władze administraku 1938 była praca Władysława Abramowi

poniedziałek

25

letnie

MIEJSKA.
ALKOHOLU. W

zakazujące

30 dzieci polskich

Komenda

szkół
przez

sezonie

komornego.

SOBOTA,

Kolonie ietnie dła naibiedniejszej dziatwy

w

w

wysokość

WILNO.

jąć na terenie miarodajnych władz
starania o zahamowanie tej niczym

nieru

W nadchodzącym sezonie letnim zapowia- i koje i to już w najbliższych dniach. Już
bowiem na Ziełone Świątki (28, 29 maja)
da się na Wileńszczyźnie duży ruch turysodbędą się w Wilnie cztery zjazdy i przyLę
tyczny. Ze względu na kłopoty mieszkaniowe
dzie kiłka pociągów popularnych. 5
z jakimi stale spotykają się organizatorzy —
Zgłaszać pokoje należy pod adresem Z
Związek Propagandy Turystycznej
zwraca
P.
T.
— Mickiewicza 32, tel. 21-20
się z apelem do wszystkich mieszkańców, a
żeby zechcieli łaskawie zgłaszać wolne po

dmiach
8 i 4 czerwca br. Święto
PW i WF w
związku z tym odbyło się pod przewodnict
wem kpt. Grzywacza zebranie organizacyjne.
Wyłoniono kierowników sekcyj sportowych,
oraz przyjęto podamy przez Zygmunta Lisie
dkiego plan rozgrywek, w których biorą udział wszystkie istniejące na terenie powia
tu lidzkiego żeńskie i męskie kluby sporto

zerganizować

DYŻURY

i WF

właścicieli

nto ma wolne pokoje dla turystów?

£IDZKA

Wiatry południowe — porywiste
Tend.: spadek ciśnienia

wiełu

Organizacje lokatorskie mają pod

wolne krzesła w sposób, który w żadnym wy
padku nie można nazwać kulturalnym. Wkrół
ce wszystkie „siedzące i stojące"
zostały
szczelnie wypełnione, to też wiele osób, szcze
gólmie młodzieży szkolnej musiało odejść „z
nosami na kwintę*.
Powstaje więc pytanie, czy nie wskazanym byłoby unormować tę sprawę
i albo
przeznaczyć popołudniówki
wyłącznie
dla
młodzieży, albo zmieść ograniczenia w uczęszczaniu do kina.

USB

spostrzezenia Zakładu Meteorologii
w Wilnie z dn. 18.V, 1939 r.

ratura
%3 Tempe

niosło
który,

zon
szc
wpupo
tym do środka,
rzuciły
się na

M.

Wschód słońca
— g. 3 m. 08
hód
słońca
— ® g, 7 m. 22
Zac

Sobota
4

Ostatnio

chomości w Wilmie samorzutnie pod-

i młodzieży,

dorosłych

tłum

kinem

RADIO

Mieszkania drożeją

wyskoczyć
jednak

przez okno.

napastnik

zranił

W

nogę.

i

policja wszezęła dochodzenie,

te)

|

gielewski,

który

również

dyryguje

operą.

W

‘

| BTM
RS
WYCIECZKA

DLA

RADIOSLUCHACZY.

o godzinie 11-ćj obok wieży kościoła Św.

„KURJER* (4814)

8

ЕЕФ ТМ ОМА
W

ciepłej, pachnącej atmosferze gabinetu kosmetycznego przyjemnie było poddawać twarz pieszczocie
rąk kosmetyczki,
która z miłym
sugestywnym
uśmiechem
udzielała rad „jak powstrzymać uciekającą
w nieubłaganym biegu młodość.
Zgrabne palce wibrowały po zmęczonej
twarzy, miały swoją własną wymowę 1 życie.
Twarz
dającą

pokryta białą
maską robiła

HELIOS

Dziś

Rewelacja

doby

irena
w swej

obecnej!

DWIE

DUNNE
najnowszej

Reprezentacyjne о

premiera?
największe

i Charies

kreacji —

wielkim

gwiazdy

ekranu

Pełna

BGYER

С@ ЛМ @е

zabawnych

sytuacji

komedia

produkcji francuskiej

Pod gołym

filmie milosnym

й

niebem

orąz piękny film

i niesamowicje wygłąwrażenie groźne i u-

| k

polski

COP-Stalowa Wola

piorne.
Być tak ładną i młodą, jak ta kobieta,
której palce i wiedza miały pomóc przy
zachowaniu urody.
Może wtedy Zyginunt
uje odchodziłby od niej z każdym dniem

Film o poiędze gospodarczej

i militarnej

Polski.

obojętniejszy.

Mimowoli wyrwało się jej z ust pytanie:
— Ale pani musi być bardzo szczęśliwa,
taka pani młodziutka i ładna?!
Pytanie przebrzmiało w ciszy gabjnetu
pełne nieświadomego
napięcia,
pragnące,
domagające się odpowiedzi.
Ręce kosmetyczki zatrzymały się na jedną chwilę w
pracowitym krążeniu. Oczy obu kobiet spot
kały się w lustrze. W jednych tkwiło nieme
zapytanie w drugich zabłysnął cień żału
1 jakby rozpaczy.
— Niel — odpowiedziała prosto zapytana. — Przeproszę panią na jedną chwilę.
Wezmę proszek „Z Kogutkiem* — głowa
mnje boli. A to jest jedyny świetny środek,
który od utraty mojego narzeczonego tnzyma mnie na nogach.
Pacjentka spojrzała współczująco i z wa
haniem spytała: — Czy umarł?
— Tak, na miesiąc przed ślubem — z
trudem przeszła odpowiedź przez krtań za-

GRUZLICA
PŁUC

эой
/ В& @В < ВН/а В ””

z dnia
Ceny

19 maja

za iowstan

st. załadowania).

LICYTACJI

skiej,

I standart

15,50

14.50
21—
20—
SĄ

15—
21.:0
21,—
=

9.

17.—
16.50

17.25
17—

ж

16.—

16,50

e

21.75

°
u
»
Pszenica jara jednolita I st.
3
„ Zbierana H „
Jęczmień 1 standart

1
5
poki
1

Owies

I

KSS

ё

Mąka
о
5
Mąka

żytnia wyciąg.
1A
„
»
razowa
„
pszen. gat. l
„„
А

0—30%
0—55%
0—95%
0—50%
0—65%

2225

21.25

21.75

29.50
26.50
20.50

30.50

oszazowanych

na łączną

sumę

Wyka
Lubin niebleski
Siemię Iniane bez worka

sensacyjnym

kino
]

Mistrzowska
—
temat!
о godz. 4—6—8—10

gral
w święta

roczątki seansów
Zachwycający špew!
o godz, 1—3 - 5 -/—9-eį

iso ps m

„Kariera panny Anny

Nadprogram:

UROZMAICONE

Rodziny

„›

Kolejowej

ZNICZ

1740,—
1540.—

Wiwulskiego

Targaniec moczony
Wołożyn
”

Gregory
Pocz,

DODATKI.

»atoff oraz $-. «omicy Bracia RITZ

seans.

Wstrząsająca karta z życia młodej

KINO

1730.—

Kądziel horodziejska
grodziefiska
„

popularne.

szwedka ZARAH LEANDER w wielkim, do głębi serc
przemawiającym, poemacie a (6

W rol. gł: Alice Faye, Micnael Whalen,

1430.—
2480,—

Miory
z
5
Len czesany Horodziej

Ceny

p. t.

Geuialna

w

niedz.

i ćw.

o 2ej.

kobiety, która nie zaznała miłości

У ТЕ # @ ® <5

wg głośnej

Nadprogram:

?

о 4-ej,

DODATKI

powieści

Marii

Rodziewiczówny

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

czołowych

marek,

oraz

BEZ METALU
lekkie jak piórko, trwałe jak stal.
przy

żądajcie

stopach

Wilno,

płaskich

s„GAZELAS
M. Cukierman,

Wielka

odzie można
stawy.
Sygnatura:

również

28-59,

zaprasza

otrzymać

160

m

aUaUW
z wygodami

sześc.

warunki

POSZUKUJĘ
bar jadłodajnię.
kój 6.

POKÓJ
—

do-

17,

tel.

okolicy Mickiewicza
Hotel „Narocz““ po-

DUŻY z wygodami do wynajęcia

Brzózki

4

m.

2

(Zakret).

PRACA
WY "ELYPYYTTYYYYYYYYYY"

214/39

PANIENKA

RUCHOMOŚCI

w Lidzie
Komomik Sądu Grodzkiego
Il rewjru Piotr Kozłowski, mający kancełarię w Lidzie, ul. Piłsudskiego Nr 3 na podstawie art. 602 k. p. c. podaje do publicznej
wiadomości, że dmia 7 czerwca 1939 r. o
godz. 18 w Brzozówce, gm. Dokudowo odbędzie się 1. licytacja nieruchomości, należących do Józefa Fibicha, składających się
z domu drewnianego, krytego gontem, w
dobrym stanie, o wymiarze 20X12 arsz. o
7 ubikacjach, 2 gankach frontowych, 1 gan:
ku czarnym i oknach podwójnych na rozoszacowamych

na

łączną

sumę

zł

1.000.
Ruchomości można oglądać w dmiu licytacji w miejcu i czasie wyżej oznaczonym.
Dnia 16 kwietnia 1939 r.
Komorink

-

„U KRESU DRO6I“

>
>

i
W roli gł. K, Junosza-Stępowski
TYYYYYVY
YYYYYYY

INTELIGENTNA

poszukuje

pracy najchętniej na wyjazd do dzieci starszych, chorej pani lub pomocy w gospodarstwie za skromnym wynagrodzeniem. Oferty kierować — ul. Trocka 19—4, Janina
Wojtkiewicz.

RR

odc

ELEKTROMECHANIK

koncesjonowany

Fabiszewski Tadeusz,
ul. Zarzecze 10/11,
Urządzenia: instalacyj elektrycznych, oświetlenia, siły, dzwonków, naprawy motorów
1 aparatów. Prace wykonuje z fachową dokładnością, ceny niskie.
SIOSTRA-pielęgniarka
dycyny).

Zastrzyki,

kateteryzacja.
wejście

Wilno,

frontowe

(b.

bańki,

ulica

drugie

studentka
masaż,

Portowa

piętro

—

me-

pijawki,

6 m.

AABAAA.

„RÓŻNE

AAAAAŁAŁAARZAADANAAK

MOTOCYKLI

zbędne),

nauka

na

miejscu.

Rzeczna

8 m. 8 (Zakret),

(prawo jazdy
S.

Stankiewicz,

KAŻDY
PRZEMYSŁOWIEC
KUPIEC HURTOWNIK

i DETALISTA

Kupno

7-21.

i sprzedaż

zyska sobie najlepszą klijentelę
ogłaszając się w najpopularniejszem pismie
codziennem
na Ziemiach Półn,-Wschodnish

MOTOCYKL „Rudge'* 500 cm? sprzedam,
okazja.

Wiadomość

—

Jagielońska

11, Garaż

Matusewicza.

MOTOCYKL
pięćsetka, godz.
ska 37 m. 4.

15
26

okazyjnie do sprzedania —
10—12

i

15—17

— Wileń-

KURJER WILENSKI
WILNO

ul. Bisk. Bandurskiego

tel. 99

i reportaż
Władysław Abramowicz — sprawy kulturalne litewskie i wiadomości z m. Lidy; Zbigniew Cieślik — kronika zamiejscowa; Włodzimierz Hołubowicz — sprawozdania sądowe
RENAKTOTZY DZIAŁÓW:
Eugenia
Masiejewska-Kobylińska
—
dział
p.
t.
„Ze
świata
kobiecego";
Kazimierz
Leczycki
—
przegląd
prasy,
telef.y
i
we
(depeszo
ne
politycz
i
cze
„specjalnego wysłannika*; Witold Kiszkis = wiad. gospodar
wileńska:
kronika
—
Swiantewicz
Eugeninsz
książek;
recenzje
—
Romer
Helena
sport;
—
Nieciecki
Jarosław
sprawy kulturalne;
Józef Maśliński — recenzje teatralne; Anatol Mikułko = felieton literacki, humor,
Józef Święcicki — artykuły polityczne, społeczne I gospodarcze.

REDAKCJA
Konto

P.K.O. 700.312.

Centrala

Wilno,

i ADMINISTRACJA
Konto rozrach, 1, Wilno
ul.

Biskupa

Bandurskiego

1
4

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

Nieśwież, Kleck, Słonim,
Redakcja: tel. 79. Godziny przyjęć 1—3 po południu | Przedstawicielstwa;
Administracja: tel. 99—czynna od godz. 9.30—15.30
Stołpce, Szczuczyn, Wołożyn, Wiłejka, Głębokie, Grodno, Pińsk, Wołkowysk, Brześć n/B.
Drukarnia: tel. 3-40, Redakcja rękopisów nie zwraca.

Wydawnictwo

„Kurjer Wileński* Sp. z o. ©.

CENA PRENUMERATY
miesięcznie: z odnoszeniem do

domu w kraju —8 zł., za grani.
cą 6 zł.,

z odbiorem
w admini-

stracji zł. 2.50, na wsi, w miej.
scowościach,
gdzie nie me nrzędu

poczłowego ani agencji zł, 2,50

PEZET ZY ZEWZÓR
TO KOZY RAZY ZOEWE CT RZ NOD KTP
KTS AO
CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr, przed tekstem 75 gr.,w tekście 60 gr, za tekstem
y za 10 stów. Wyrazy
30 56, drobne 10 ge za wyraz, Najmniesze ogłoszenie drobne licz
tłustym drukiem e: Hczymy po dwójnie. Zastrzeżeń miejsca dla „drobnych* nie przyjmujemy
Przydział ogłoszeń do odpowiednich rubryk zależny jest tylko od Administracji. Kronika
redake, i komunikaty 60 gr za wiersz jednoszpaltowy. Do tych cen dolicza się za ogłoszenia cyfrowe tabelaryczne 50%/,, Układ ogłoszeń w tekście 5-łamowy, za tekstem 10-łamowy
Za treść ogłoszeń i rubrykę „nadesłane* redakcja nie odpowiada. Administracja zastrzega
sobłe prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca. Ogłoszer
nia są przyjmowane w godz. 9.30 — 16.30 i 17 — 20.

Druk. „Znicz*,

Wilno,

ul. Bisk, Bandurskiego

1

Kreniowa.

—
PANI z pożądnej rodziny
zajmie się
gospodarowaniem u samotnej osoby. Wiado
mość: Młynowa 7—9.

WYNAJEM

Baranowiczach

Nowe wielkie arcydzieło filmu polsk.
Sensacyjne przeżycia uczonego, którym pogardziła nawet... śmierć!

DRE

ul.

lokalu
Oferty

AAAAAAAALAAAAAAAAAABAA,

LICYTACJI

biórkę,

r]
UUDEŻE
Ulicn.i Bua y
dia solidnej osoby. Jagieltońska

6 m. 21.

Gbwieszczenie

O

Sądu.

LOKALE

maja
1939 r. godz.
12. Bliższe informacje
otrzymać
można
w godzinach
urzędowych
w
Turniszkach,
Tokalu
Kierownictwa
w

części

Trochka

Turnisz-

szpuntpali sosnowych z dostawą do Turniszek do 1 czerwca rb.
Oferty składać należy do skrzynki ofertowei, umieszczonej w lokału Kierownictwa.
Termin rozpoczęcja przetargu dnia 30

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

tylko

Do nabycia:
J. Pružan, Mickiewicza

ul.

w

dostawę

na

ofert

obok

wiecz.
róg
ul

AAAAAAAADAAAAAAAAAAAAAAAAADAAAAAAAAAAA
AA

Budowy

Wilii

tel.

1,

Wilmo

poczta

składania

w

„KORONA” * мы эу
BD. WAJMARŃR

„Gazela

rzece

Maja

7

|
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Zbior-

Ž Kino Teatr „PAN“

w wielkim wyborze poleca

Niezastąpione

€YYVYYYYTYYTYYYTYYYYYTYYYYYYYVTYYVYTYYYVY?
AKUSZEKKA
Pieiwaci koGóradz GWO WWR
przyjmuje od godz. Y rano du gudz.
— ul. Jakuba
Jasióskiegu
I a—”

NAAAŻABADŁAA
AG RAAAAADABAAAARE "222246

ODBIORNIKI
RADIOWE

Podpórki

na

narzą
-7, ul

AKUSZERKI

zł 1.210.

w dniu licyoznaczonym.

Piotr Kozłowski,

ROWERY

SIJOSNSE
EEEE
SE

Wodnego

kach,

SEDNEY

Ostatnie 2 dni

Kjerownictwo

Państwowe
nika

zt s DZIeWCcZYyna z zaułka*
Jako nadprogram: Piękny film polski „Królowa przedmieścia”

taa
cie

2140.—
1730.—

Traby

„„

5

MARS| lwia

Początek o godz.2-ej.

OGNISKO| >" "wii

11.75
12.25
19.50
9.75
50.—

Len niestandaryzowany:
Len trzepany Horodziej
Wołożyn
°
*

Choroby kobiece, skórne, weneryczne,
dów moczowych od godz.
12—2 i 4
Wileńska Nr 28 m. 3, tel 277,

Przetarg

— Gwiazd

do

Porywający

pastewna
„
ziemniacz, „Superior

Gwiazda

Viviane ROMANCE

Chrześcijańskie

2
s
„Prima“
Otręby żytnie przem. stand,
przen. śred. przem, st,

DOKTOR

zełdowiczowa

$-g4+

SWIATOWID

50—60%
60—65%
65—70%

„I
„ Il
„Ii
Mąka

15,25

14.25

m

2
Gryka

LEKARZE
VVYVYVYVVVYVYVYVYVYVVYTI

Komornik
Cz. Sztrom

W roli głównej:

i czytelne

AAAŠAAAAAABAAAAAAASALAAA
AAS ASAAAABAAAABAS

bieżąca

15—

O

dokładne

podawanie zmiany adresu.
" IH] „Kurjer Wilenski“
[El

RUCHOMOŚCI

Ruchomości można oglądać
tacji w miejscu i czasie wyżej
15 maja 1989 r.

normaina taryfa przewozowa,

Żyto

i

pz

lub średnie

Dostawa

wczesne,

140/39.

akości za 100 kg w handlu hurtowym, parytet wagon st, Wilno. (Len za 1000 kg f-co
wagon

PRENUMERATOSÓY

Komomjk Sądu Grodzkiego w Wilejce,
rewiru 1. Czesław Sztrom, mający kancelarię
w Wilejce, ul. 3 Maja 18, na podstawie art.
602 k. p. c. podaje do publicznej wiadomości,
że dnia 5 czerwca 1939 r. o godz. 12 w maj.
Tupalszczyźnie, gm. żodziskiej odbędzie się
L. licytacja ruchomoścj, należących do Włodzimierza Bokszańskiego, składających się
z 11 (jedenastu) krów czerwonych rasy pol-

1939 r.

ardartowy

Trikolan — Age“

akt: Km.

Q

KRZY

w Wilnie

W WYSYŁCE CZASOPISM
I DOKŁADN=GO WYXONASIA DANRGO NAM ZLECENIA, ROSI WYDAWNI
CTWO SZANOWNYCH PT.

nie robiąc róż
pociąga bardzo

Gbwieszczenie

początek o g. 2-ej

Potęžny dramat obyczajowo-erotyczny

zbożowo-towarowa

j lmiarska

„Balsam

Numer

Dziš

(elem uniknięcia zwłoki

który
ułatwiając wydzielanie się plwociny,
usuwa
kaszel, wzmacnia organizm i samopoczucie chorego.
Sprzedają apteki

Nė

Serce kobiety siedzącej w fotelu dngnęło
współczuciem, ale i radością,
że jednak
człowiek kochany przez nią żyje. — a póki
żyje, zawsze przecjeż jest nadzieja, ta największa ostoja ludzka. Twarz kosmetyczki
sprężyła się w wysiłku i znowu objął ją
stereotypowy uśmiech. Panowała pachnąca.
przyjemna cisza.

išl

wiele ofiar. Przy zwalczaniu chorób płucnych, bronchitu, grypy. uporczywego
mę
czącego kaszlu i Ł p. stosują p. p. Lekarze

Wzruszający dramat zepsutej kobiety i lekkomyślnego mężczyzny
Nadprogram: Atrzkcja „Powrót 3 świnek* i aktualności.

pytanej.

Giełda

jest nieubłagana i corocznie,
micy dla płci, wieku i stanu

||

4, tel, 3-40

tioez, u E. Kotlarewskiego, Wiieńska 38

