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"Terror szaleje na terenie Gdańska 
senat nie pamuuje mad syluacją 

GDAŃSK. (PAT.) Dnia 20 bm. 
wieczorem rozagitowany tłum zaata- 
kował dom polskich inspektorów cel 
nych w Kalthofie, na granicy teryto- 
rium Wolnego M. Gdańska i Prus 
Wschodnich, używając broni palnej, 
petard itp. 

Polsey inspektorzy celni ze swej 

strony nie robili użytku z broni, lecz 
na skutek nacisku tłumu j żądania 
komisarza policji, który oświadczył, 
że nie może brać odpowiedzialności 
za ich bezpieczeństwo, ZMUSZENI 
ZOSTALI DO OPUSZCZENIA DOMU 
ekoło godziny 23 i udali się do po- 
bliskiego Szymanowa. 

Po ich wyjściu tłum wtargnął do 
domu, demolując jego wnętrze. 

Na wiadomość © incydencie ko- 
misarz generalny R. P. wydelegował 
na miejsce swego zastępcę w towa- 

rzystwie dwóch urzędników dła zba 
dania przebiegu wypadków. 

Zastępca komisarza generalnego 
zawiadomił telefonicznie radcę Sena 
tu Siegmunta o zamiarze zbadania 
na miejscu sprawy, na co p Sieg- 
munt zaproponował, że przydzieli do 
towarzystwa zastępcy komisarza ge- 
neralnego urzędnika policyjnego. Za- 
stępca komisarza generalnego wyra- 
® zgodę na tę propozycję, jednakże 
po chwili p. Siegmunt telefonował 
powtórnie, zawiadamiając, że nie ma 
nikogo, kto by mógł towarzyszyć za- 
stępcy komisarza generalnego do 

Kalthofu. 
Po przybyciu na miejsce w chwili, 

gdy dla zbadania miejsca incydentu , 
zastępca komisarza generalnego OTa4 

dwaj urzędnicy oddalili się od samo- 
chodu, nieznani osobnicy zaatakowali 

czynnie szofera samochodu, którym 
przyjechał zastępca komisarza yene- 
ralnego. : 

Szofer w obronie własaej «ddał 
najprzód. dwa strzały w powietrze, 
na skutek następnych dwóch strza- 
łów ZOSTAŁ ZABITY JEDEN Z NA- 
PASTNIKÓW. 

W związku z napaścią na połskich 

inspektorów celnych i na smochėd, 
którym przyjechał zastępca komisa- 
rza generalnego do Kalthofu, kumi- 
sarz generalny Rzeczypospotjtej zło-   

żył bardzo ostry i stanowczy protest 
w Senacie Wolnego Miasta Gdańska. 

GDAŃSK, (PAT). Komisarz gene- 
ralny RP w Gdańsku wystosował do 
prezydenta Wolnego Miasta pismo, 
przedstawiające dokładny przebieg in 
cydentu w Kalthof. Pismo stwierdza, 
że otrzymawszy alarmujące wiadomo- 
ści o rozruchach w Kalthof, skiero- 

wanych przeciwko polskim inspektc 
rom celnym, przy czym — eg specja! 
nie zasługuje na podkreślenie — nie 

| zawahano się ze strony tłumu napast 
ników przed użyciem broni palnej 
i rzucaniem petard. Zastępca komisa- 
rza generalnego w Gdańsku p. Perko- 
wski zawiadomił w dniu 20 maja br. 
radcę stanu p. Siegmunda, że udaje 
się osobiście do Kalthof, celem spraw- 
dzenia na miejscu stanu faktycznego 
P. Siegmund zapytał p. Perkowskigo, 

czy życzy sobie, aby mu towarzyszy» 
urzędnik policji, na co p. Perkowski : |. ; RR ) zaśń 
wyraził zgodę. P. Siegmund po chwili | skiej na terenie Wolnego Miasia Gażń, 
zatelefonował, że policja nie ma wol. 
nego urzędnika. P. Perkowski uprze- 
dził p. Siegmonta, że wobec tego zmu 
szony jest jechać bez asysty i wyje- 
chał przez Tczew do Kalthof w towa- 
rzystwie dwuch innych urzędników 
polskich samochodem naczelnego in- 
spektora ceł. Przybywszy do Kalthof, 
p. Perkowski zatrzymał się przed bu- 
dynkiem, zamieszkałym przez inspek- 
torat celny, który to budynek zastał 
z powybijanymi szybami i poobrywa- 
nymi okiennicami. Wysiadłszy z sa- 
mochodu, p. Perkowski wraż z towa- 
rzyszącymi mu urzędnikami chcia'i 
wejść do wnętrza domu, lecz żandarm 
oświadczył wówczas, że ma rozkaz 
nie wpuszczania nikogo. Wobec tego 

p. Perkowski razem z towarzyszący- 
mi mu urzędnikami wsiedli do samo 
chodu i odjechali w kierunku stacji 
kolejowej. Samochód stanął na dro- 
dze, prowadzącej do budynku stacyj- 
nego. Gdy p. Perkowski z towanzy- 
szącymi mu urzędnikami udali się na 
stację, zostawiając szofera Zygmunta 

Wysiądło zeń kilka osób, ubra- 
nych po cywilnemu lecz w długich 
butach, którzy zaczęli się zbliżać szyb 
kim krokiem do szofera, nawołując 
się wzajemnie do bicia go. Szofer, wi- 
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dząc groźną sytuację, zaczął się wyco- 
fywać w kierunku budynku stacyjne- 
go. Skoro zobaczył, że jeden z napast 
ników wycelował na niego pistolet, 
dał dwa strzały ostrzegawcze w po- 
wietrze, poczym w obronie koniecznej 
oddał dwa strzały do napadającego, 
który upadł. Samochód został w rę- 
Morawskiego przy samochodzie, nad- 
jechał od strony Marienburga (Mal- 
borg) duży samochód marki Merce- 

des, który stanął na szosei w odległo 
ści około 15 mir od samochodu. 
kach napastników. P. Perkowski oraz 
towarzyszący mu urzędnicy zatelefo- 
nowali przewodem kolejowym do 
Tczewa o przysłanie do nich parowo- 
zu, którym odjechali do Tczewa. Do 

odjazdu ich ze stacji nie zjawił się 
nikt z policji. 

W zakończeniu pismo. komisarza 
generalnego zwraca uwagę na brak 
ochony bezpieczeństwa ludności poi 

ska, szczególnie jąskrawy na obszarze 
powiatu Grosse Werder (Wielkie Zu- 
ławy), gdzie oddawna nieustannie pro 
wadzona jest nie przebierająca w środ 
kach propagandy przeciwko polskim 
inspektorom celnym. Dowodem tego 
jest napad na dom, zamieszkały przez 
polskich inspektorów celnych. 

GDAŃSK, (PAT). W związku z na 
padem na dom polskich inspekiorów 
celnych w Kalthof, oraz napadem na 
auto zastępcy komisarza generalnego 
RP w Gdańsku, komisarz generalny 
TRETACTOCZEA 

| utrzymane w kategorycznym 

  

RP p. Chodacki wystosował do sena- 
tu Wolnego Miasta Gdańska pismo, 

tonie. 
Pismo stwierdza, że napad w Kalthof 

stanowi dalszy ciąg zorganizowanej 
akcji przeciwko polskim urzędnikom 
velmym i przedstawia świadome i ce- 
lowe dążenie do podważenia polskie- 
go stanu posiadania w Gdańsku w. 
dziedzinie uprawnień celnych. 

Podkreślają, że fakty te obciążają 
władze gdańskie i wykazują, że nie 
chcą one lub nie mogą zagwaranto- 
wać ładu i porządku miasta ponoszą 
całkowitą odpowiedzialność za ostat- 
nie wydarzenia. 

Pismo domaga się przeprowadze- 
nia śledztwa przeciw uczesinikom na- 
padów i ukarania winnych, odszko- 
dowania za wyrządzone szkody oraz 
jasnego oświadczenia ze strony senatu 
Wolnego Miasta, jakie gwarancje mo- 
że on dać w zakresie porządku oraz 
bezpieczeństwa polskich urzędników 
i polskiej ludności Wolnego Miasta 

Gdańska. 5 

BERLIN, (PAT.) 
zajściach w Gdańsku podana została 
w tendencyjny sposób przez Niemiec 
kie Biuro Informacyjne, ktżre w spo 
sób niezgodny z prawdą zarzuca poł 
skim urzędnikom celnym „niestosow 
ne zachowanie się i zaczepianie dzie 
wcząt i kobiet niemieckich, ca wy 

wołało demonstrację przed domem 
celnków polskich, 
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Marszałek 
Smigły - Rydz 
w Leszmie 
Uroczysty obcnód 
Swięta pułkowego 
Dni 20 i 21 maja 1939 r. trwałymi 

głoskami wyryte będą w pamięci żoł 
nierzy. stacjonującego w: Lesznie pul 
ku. ułanów Wielkopolskich, były to 
bowiem dni święta pułkowego, nada- 
nia mu zaszczytnej nazwy pułku im. 
króla Bolesława Chrobrego : wręcze 
Dia nowego sztandaru, ufundowane: 

go przez żonę pierwszego organiza- 
tora pułku w 1919 r. rotmistrza Grab 
skiego, uświetniona obecnością Mat 
szałka Polski Edwarda Smiglego-Rys 
dza. Uroczystości te zasadniczo o Ś.i 
śie wojskowym charakterze wudec 
masowego udziału społeczeństwa 
przybrały charakter olbrzymiej mar 
vitestacji patriotycznej spot :zzeińst 

wa Ziemi Leszczyńskiej, kto.e całym 
sercem witało Naczelnego Wodza. 

Wieść o przyjeździe P. Marszałha 
z wielką szybkością rozeszła sią 
wśród ludności caiego powiatu. Da. 
cyzja Wodza Naczelnego odwiedze« 
nia pułku w dniu jego święta, zapude 
ła przecież w oszatniej niemal chwu 
Н, а jednak w ciązu kilkunastu go- 
dzin potrafiła zelcktcyzować ludnosó 
pogranicza w promieniu kiłkudziesię 
ciu kilometrów. c 

Na dworcu, przybranym zieienią, 
/ w oczekiwaniu na przybycie Naczvis 
| nego Wodza zgromadzili się: wice- 
, ran. spraw wojsk. gen. Głuchow ki, 
dowódca O. K. gen. Knołl-Kowna :ki, 
wojewoda Maruszewski, generałowie: 
Wład. Abraham, Alter, starosta Świą 

tkowski. :   

  

Ogólnopolski zjazd wynalazców w Łodzi 
ŁODŹ, (PAT). W dniu dzisiejszym | zjalną rolę technika — wynalazcy w j nie uchwały. M. in. omówiono spra: 

obradował w Łodzi ogólnopolski zjazd , okresie koniecznego podniesienia po- | 
wynalazców przy udziale kilkudziesię 
ciu delegatów Polskiego Stow. Popie- 
rania Wynalazków. Zjazd zagaił w о- 
becności przedstawicieli władz prezes 
stowarzyszenia dr Emilian Loth. Prez, 
Loth podkreślił w swym przemówie- 
niu powagę przeżywanych chwil i spe 

tencjału przemysłowego i obronnego 

kraju. 

Następnie odbyły się wewnętrzne 
obrady Polskiego Stow. Popierania 
Wynalazków, na którym wygłoszono 
szereg referatów i przyjęto oduowied 

wy: zmiany przepisów w kierunku 
określania czasu niewykorzystywa- 
nia opatentowanych wynalazków, zą 
kzu zgłaszania wynalzków polskich 
do opatentowania zagranicą przed 
ovatentowaniem w kraju, sprawy za: 
sadniczej reformy prawa o ochronie 
wynalazków itp. 

Wyniki głosowania do Rady Miejskiej w Wilnie 
, Wezorajsze wybory do Rady Miej- 

skiej odbyły się w Wilnie na ogół spo- 
kojnie bez awantur i hałasliwej agi- 
tacji oraz przy niezbyt dużej frekwen | 
cji. Według prowizorycznych obliczeń 

frekwencja zaledwie przekroczyła 

500 uprawnionych do głosowania. 

@оч ое 

Lokale wyborcze zostaly zamknię- 
te o godz. 21 į komisje przystąpily na- 
tychmiast do obliczania głosów. Obo- 
wiązująca obecnie ustawa o wyborze 

radnych miejskich wprowadza dość 
długie obliczenie głosów. Szczególnie 
raś obliczanie głosów przedłużają te 
kartki, które wymieniają kandydatów 
4 różnych list. 

Z tego też względu pierwsze wy- 

niki głosowania były znane wczoraj | 
dopiero po. godz. 13. 

Nieoficjalne wyniki głosowania w 

poszczególnych okręgach i obwodach, 

które wpłynęły do redakcji do chwili 

zamknięcia numeru, podajemy niżej. 

Do wyborów, jak wiemy, stanęły 

listy: 
Chrześcijańskiego Bloku Gospodar 

czego Rozwoju m. Wilna, 

Katolicko Narodowego 

Wyborczego, 

PPS i Związki Zawodowe, 

Komisje Porozumiewaweae Zwią- 
tku pracowniczych. 

Komitetu   

Bund i Klasowe Związki Zawo- 
dowe, 

Ogólno Żydowski Blok Wyborczy, 
Ugrupowanie Czernichowa i in- 

nych, ' 

Poalej Syon. 
Wszystkie te listy . uwzględniamy 

przy podawaniu liczby głosów, które 
nadły w poszczególnych okręgach. 
Ponieważ jednak, oprócz list Chrześci 
jańskiego Bloku. Gosp. Rozwoj. m 
Wilna, wszystkie inne mają różne nu. 
mery w okręgach, podajemy w każ- 

dym okręgu obok numeru listy skrót 
jej wystawcy. 

Okręg I 
(3 mandaty). 

Lista 1 (Blok Chrz.) — 2265; 
lista 2 (PPS) — 1817; 
lista 3 (Kat.-Nar.) —- 2385; 
Wszystkie listy — po 1 mandacie. 

Okręg IV 
(4 mandaty). 

Lista 1 (Blok G.) — 3926; 
lista 2 (PPS) — 3056; 
lista 3 (Kom. Poroz.) — 812; 
lista 4 (Kat -Nar.) — 5922 

Lista 4 — 2 mandaty, lista 1 i 
4 po 1 mamdacie. :   

Okreg V 
(3 mandaty), 

Lista 1 (Blok Chrz.) — 2015; 
lista 2 (PPS) — 1507; 
lista 3 (Kam. Por.) — 212; 
lista 4 (Kat.-Nar.) — 2814. 
Listy 1, 2 i 4 po 1 mandacie, 

Okreg VI 
(5 mandatów), 

MW 4 obwodach na ogólmą ilość 7: 
Lista 1 (Blok Chrz.) — 3700; 

lista 2 (PPS — 3193; 
lista 4 (Kat.-Nar.) — 2861. 

Okręg VII 
(5 mandatów), 

W 4 obwodach na ogólną ilość 5: | 
Lista 1 (Blok Chr.z) — 4475; 
lista 2 (PPS) — 2435; 
lista 3 (Kat.-Nar.) — 4921 

Okręg VIH 
(8 mandatyj, 

Lista 1 (Blok Chrz.) — 2244; 
lista 2 (PPS) — 2463; 

lista 3 (Kat.-Nar.) — 4773; 
' /Isita 4 (Kom. Por.) — 499;   

lista 5 (Poal. S.) — 1624. 
Lista 38 — mandaty, lisia 2 — 

1 mandat. 

Okręg IX 
(5 mandatów). 

W 4 obwodach na 6: 
Lista 1 (Blok Chiz.) — 3223; 

lista 2 (PPS) 13ti; 
lista 5 (Kat.-Nar.) 1993. 

Okręg X 
(3 mandaty), 

Lista 1 (Blok Chrz.) — 1723; 
lista 2 (PPS) — 2297; SA 
lista 3 (Kat.-Nar.) — 1464, ! 
Po jednym mandacie. 

Okręg X! 
(3 mandaty). 

Lista 1 (Blok Chrz.) — 1877; 
lista 2 (PPS) — 1807; 
lista 3 (Kat.-Nar.) — 1417. 
Po 1 mandacie. 

Okręg XII 
(5 mandatów). 

Lista 1 (Błok Chrz.) — 5314; 

lista 2 (PPS) — 2205; 
lista 3 (Kat-Nar.) — 4479; 
lista 4 (Kom. Por.) — 285; 
lista 5 (Poalej S.) — 2832. 
Lista 1 — 2 mandaty. lista 3: 

2 mandaty, lista 5 — 1 maudat. 

Okreg XIII | 
(5 mandatów). 

W 38 obwodach na 6: 
Lista 1 (Bl. Chrzj 1364; 
lista 2 (PPS) — 732: 
lista 3 (Bund) —5201; 
lista 4 (Kat.-Nar.) — 1084. 

Okręg XV 
(3 mandaty). 

Lista 1 (Blok Chrz.) — 18023 
ista 2 (PPS) — 1305; 
lista 3 (Kat. Nar.) — 3082; 

„ lista 4 (Bund) — 1415, 
Lsta 1 — 1 mandat, 
Ista 3 — 2 mandaty. 

Okręg XVI 
( Smandaty). 

Lista 1 (Blok Chrz.) — 2246; 
lista 2 (PPS) — 1214;   lista 3 (Kat.-Nar.) — 3694.
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W Szwecji powstaje legion ochotniczy 
mający zamiar walczyć po stronie Polski 

GDAŃSK. Propaganda niemiec- | polskich studentów i społezzeństwa ' łeczeństwa szwedzkiego postawy Pol 
kiej prasy jeszóze do niedawna świę 
cija w państwach skandynawskich 
prawdziwe tryumfy. Prasa Szwucji 
Norwegii i Damii czerpała swoje wia 
domości o Polsce przeważa:e z „g.ci- 
schaltowanej“ prasy niemieckiej, a 
głównie z gdańskiego of' cja nego or: | 
ganu narodowych socjalistów „Da:r; 
Danziger Vorposten*. Szczególnie | 
dało się to odczuć podczas smutnej | 
sprawy zamieszek studenck:ch aa Po ; 
litechnice Gdańskiej, o której prasa 
tych państw pod wyraźną inspiracją 

polskiego wręcz ujemnym. 

Nastawienie prasy skaa lynawskiej , 
zmlienižo się jednak gruntownie od 
dnia, w którym wygłosił sławną mo- | 
wę min. Beck. Od tego czasu shan- | 
dynawska opinia publiczna zrozumia | 
ła, że twarda postawa Po.ski jest gwa | 
ramcją pokoju europejskiego, od któ | 
rego załeżą również i losv państw 
półwyspu Skandynawskiego. 

Ze zrozumieniem stańowiska Pol 

gazet hitlerowskich przedstawiała 
sprawę w świetłe fałszywym, a dla 

m kininis йв 

Na FON i POP 
Policja wojewodziwa  wileūskiego sub 

skrybowała Pożyczkę Obrony Przečiwlolni- 

czej na sumę zł 104,660, zrzekając się przy 

tym części obligacyj i bonów wartości 6540 

tł na Fundusz Obtóny Natoodwej. 
Poza tym w Gkresie subskrypcji śłożyłi 

policjanci na: PON 12,779,26 zł w gotówce, 

1.440 zł © papiemich wartościowych, 5 mabłi 
® żłocie, 11 ałotych obrączek i pierścion- 

ków, 1 żłóły krżyżyk, 1 złotą broszkę i 2 
złote kolczyki oraz kilkadziesiąt srebrnych 

monet i przediniotów. 
W poprzedmich latach policja wileńska 

złożyła na Pundusz Obrony Narodowej 

17691 zł 87 gr. 
* 

Podofizerowte artylerii konnej w Suwał 

kach oraz ich rodziny złożyli dar na cele 
łotniectwa w postaci 52 obrączek ślubaych 

słotych oraz następujące pnzedmioty: 1 krzy 

żyk złoty, 10 złotych pierścionków, 6 sztuk 
siotych kolczyków, 1 srebmy pierścionek, 

10 sziuk'i.onet srebrnych, 1 srebrną papie- 

rosnicę i 1 srebmą dewiakę. 

® 

Dziś w Wiinie odbyły się dwie piękne 
uroczystości przekazania smunii sprzętu wo- 

jennego. 
Pierwsza uroczystość odbyła się o g. 10 

ma piacu koszar, gdzie robotnicy i pracow- 

nicy wytwórni i zakładu sprzedaży Podskie- 

go Monopolu Tytoniowego wręczyli oddzia- 

„wi bnoni pancernej dwa ciężkie karabiny 

maszynowe. 
W imiemiu przybyłych na tę uroczystość 

ok. 200 robotników przemówił dyr. wytwór- 

ni p. Świechowski, 
Nasiępnie przemawiał robotnik Jėzei 

Pawiłunas, który przemówienie swe zakoń- 

czył słowami: „my, robotnicy Monopolu Ty 

toniowego w Wilnie, chcąc okazać nasze go- 

rące wczucia dla Połski i jej anmii ufundo- 

waliśmy te karabimy, które ofiarujemy szcze 

rym sercem, wienząc, że w razie potrzeby 

będą skutecznie użyte w obroniej naszej 

atusznej sprawy“. 
* 

Druga z kolei piękna uroczystość od- 

była się w godzinach południowych ma pla 
sm koszar 1 Brygady, gdzie dzieci szkoły 

powszechnej miejskiej Nr 18 imienia Ta- 

deusza ościuszki wręczyły putkowi „Zucho- 

watych“ im. Marszałka Józefa Piłsmdskiego 

— tarabin żołnierski z bagnetem i ładow- 
ы 

Na godzinę pnzed uroczystością przybyła 

do szkoły orkiestra pułku, skąd dzieci w 

ibości ok. 500 ze sztandarem szkolnym, kie- 

pownikiem i mauczyciełami przeszli ulicami 

miasta na plac koszar. 

Uroczystości rozpoczęły się przemówie- 

niem kierownika szkoły  Bugenimsza Bałce- 

raka, następnie przemawiał uczeń szkoły 

i wreszcie dowódca pałkm „Zuchowatych“ 

podziękował serdecznie dzieciom za dar, 

stwierdzając jednocześnie, że „dzieci szkoły 

powszechnej Nr 18 imienia Tadeusza Коё- 

ciuszki w Wilnie przedłużyły zbrojne ramię 

armii polskiej'. 

ii 

  

ski powstał w Szwecji ruch pragnący 
zeakcentować czynnie aprobatę spo- 

Wojewoda 
opuścił Wilno 

21 bm, o godz. 16.05, odjechał do 
Poznania wojewoda Ludwik Bociań 
ski w celu urzędowego objęcia sta- 
nowiska wojewody poznańskiego 

W środę, 24 bm., wojewoda Bo- 

  

. Kronika telegraficzna 
— MINISTER SPRAW ZAGRANI- 

CZNYCH GAFENGU odjechał wczo- 
raj wieczorem do Turnu Severin, uda 
jąc się na spotkanie z jugosłowiańs- 
kim ministrem spr. zagr. Gincar Mar- 
kowiczem, przybywającym na pokła- 
dzie statku Dunajem z Białogrodu. 
Spotkanie obu ministrów spraw zagra 
nicznych ma charakter przyjacielski 
i imformacyjny. 

— Zjazd kombatantów francuskich w 

Częstochowie. Z inicjatywy i pod przewod- 

nictwem prezesa kombatantów francuskich 

w Polsce p. Jerzego Couturon odbył się 

w Częstochowie zjazd kombatantów fran- 
ouskich z całej Boiski w liczbie około 

300 osób. 

Zjazd rozpoczęto nabożeństwem w ka- 

plicy cudownego obrazu, gdzie ks. biskup 
Kubina w asyście licznego duchowieństwa 

francuskiego i polskiego odprawił ku czci 

Joamny D*Arc mszę świętą, po czym pod- 
niosłe kazanie w języku francuskim wygło- 

sił ks. prof. Dawid z Krakowa. 

— Gen. Gajda, przewódca faszystów 
czeskich, został przyjęty dziś w południe 

ma ii, iii ins. BRD ы 

  przez prezydenta Hachę na audiencji. Gen, 

KTE EDI KSS EEA BS RRKT REWA AE STN 

Inspekcja kanclerza Hitlera 

  

Na zdjęciu — kanclerz Hitler w towarzystwie gen. Witzlebena w czasie podróży in- 

spekcyjnej w Westfalii. Kanclerz Hitler, jak wiadomo, już od tygodmia dokonywu je 

.nspekcji fortyfikacyj niemieckich na granicy zachodniej, na t zw. linii Zygfryda, 

  

izBojówka endecka 
strzelała do robotników Z. P. Z. Z. 

W sprawie napada bojówki en-- 

deckiej na lokal Zjednoczenia Pel- 

skich Związków Zawodowyca przy 

uł. Św. Anny 2 dowiadajemy się na- 

siępujących szczegółów: Bojówka en 

decka, złożema z około 60 osób, uz- 

brojona w kije, kamienie i broń pal- 

GEE ŁOT TRAWA KOKWEOEÓREEB 

  

A 2 

LETNI ROŽKLAD LOTOW 
ROZSZERZENIE SIECI I POLACZEN   

ną napadła na lokal ZPZZ w nocy 

z 20 na 21 o godz. 3.15, wybijając 
25 szyb i niszeząc częściowe sprzęt 
Gdy z lokalu wybiegłi robotnicy, bo 

jówkarze obrzucili ich kamieniami i 
oraz użyli broni palnej. Padły strza- ! 

„Incydenty“ wyborcze 
Na ogół dzień wczorajszy minął w Wil- 

nie spokojnie. Zanotewano jedynie kilka 

mniejszych bójek. Kiłku młodzieniaszków, | 

którzy agitowałi w pobliżu lokali wybor 

czych zatrzymano i sporządzono przeciwko | 

nim protekóły. 

Onegdaj wieczorem do większego iney- 

dentu doszło na placu Katedralnym, gdzie 

bojówka t, zw. „bloku katolicko-narodowe- ; 

„KURJER* (4816) 
* ® 

ski wobec niemieckich roszczeń. We 
dług informacyj otrzymanych ze sfer 
żeglugowych, powstał w Szwecji ko- 
mitet, prowadzący agitację i werbu- 

nek do legionu wojskowego, mające- 

go za zadanie przyjść ze zbrojną po- 
mocą Polsce, w razie konfliktu Pol- 
ski z Rzeszą Niemiecką. Z tych sa- 
mych kół dowiadujemy się, że wer- 

bumek ochotników objął już około 

15 tysięcy młodych i wysportowa- 

nych Szwedów, ze wszystkich sfer 

społecznych, a liczba przewidywana 

przez komitet legionu pomocniczego 
wynosić ma około 50.000 osób. | 

  
Bociański 

ciański przyjedzie do Wilna z p. wo 
jewodą Arturem Maruszewskim i 
tego samego dmia w godzinach wie- 
czornych odjedzie do Poznania. 

Gayda miał przedstawić prezydentowi Ha- 

uich dniach uchwałę wystąpienia z czeskiej 
totalnej partii wspólnoty narodowej, zanza- 

cającej jej brak należytej ochrony czeskich 

interesów narodowych. 

— Dzień pojednania, ustanowiony na 21 

maja rb. obchodzony był dzisiaj w- Pradze 
4 na prowincji, pomimo wydanego wczoraj 

przez władze niemieckie zakazu urządzamia 

zgromadzeń publicznych, w podmiosłym na- 

stroju. 
Przed pomnikami czeskich bohaterów 

narodowych gromadziły się od wczesnego 

ranka tłamy ludności, składając samonzut- 
nie stosy wieńców i kwiatów. 

— W Ammdnie władze policyjne aresz- 

towały 4 obywateli palestyńskich uzbrojo- 

nych w rewolwery, którzy zeznali, iż zadnie 

rzali dokonać zamachu ma życie naczelnego 

wodza armii transjordańskiej — Głappa Pa- 

szy. W. okolicy Irvidu aersztowano licznych 

terrorystów. 

ły, które na szczęście, nikogo nie zra 

niły. Na murach budynku kule po- 

zostawiły wyraźne Ślady. Policja za- 
trzymała jedną z grup napastników, 
wśród których zauważono korporan- 
tów. Aresztowano 18 osób. 

go zaałakowała kamieniami auto propagan 

dowe listy Nr 2. Na placu powstał taki tu- 

ment, że ruch na przeciąg kilkunastu mi- 

nut eałkowicie ustał. 

Drugi wypadek zdarzył się przy lokale 

PZZP, gdzie wybito kilka szyb.  Polieja 

wszędzie interweniowała. 

Kilku bojówkarzy zatrzymano 1 osadzo- 

no w areszcie. (e). 
  

Zebranie Instytutu N. B. Eurovy Wschodniej 
Wezoraj odbyło się doroczne zebranie Instytutu Naukowo-Badaw 

czego Europy Wschodniej oraz odczyt publiczny prof. Jaworskiego z 

Warszawy na temat: „Konflikt japońsko-chiński*. Odnośnie sprawozda- 

nia zamieścimy dopiero w jutrzejszym numerze ze względu na szczupłość 

miejsca w numerze dzisiejszym. 

POKOJE! 
TANIE, CZYSTE i CICHE 

Hote'u ROYAL 
Warszawa Chmielna 31 

  

Tel. 556-85 

Kawiarnia. Bezpłatny garaż. 

  

Dzś ses'a Rady L. N. 
GENEWA, (PAT). — 105 sesża Ra 

dy Ligi Narodów, której przewodni | 

jako | czyć ma ambasador Majski, 

przedstawiciel Zw. Sowieckiego roz- 
pocznie się w poniedziałek o godz. 
5 po poł. Na prowizoryczaym po- 
rządku dziennym sesji znajdują się, 
jako jedyne zagadnienia politycznę 
sprawa remilitaryzacji wysp alandz 
kich oraz sprawa apelu rządu chiń- 

skiego. 

Dais:e dekrety 
we Francji 

PARYŻ, (Pat). Posiedzenie rady 
ministrów trwało od godz. 10 do 12 
min. 40. Po posiedzeniu min. Sarraut 
odczytał komunikat, podający, że 
premier Daładier przedstawił prezy- 
dentowi Lebrun do podpisu dziesięć 
dekretów, ь 

Następnie min. Bonnet przedstawił 
całokształt sytuacji zewnętrznej. 

AAAAAAAAAAAAAA 

Niepodobna czytać 

godainų dobrą kałążiey nie 
doznawszy wrażenia uszla- 
chetnienia | liwienia 

3. ock 

Wilno, ul. Św. Jerzego 3 

Nowości szkolne — naukowe 
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W. LITWIE zgłoszenia na pre- 
numeratę „Kurį. Wileūskiego“ 

przyjmują: F-ma „SPAUDA“ — 

Kaunas, Maironio 5-a; Księgar- 

mia „STELLA* — Kaunas. Pre- 

mumerata miesięczna 5 litow 

  

  

  

„Zdemaskujlcie 
kanailie“! 

Jesteśmy przyzwyczajeni do bicia 
rekordu demagogii przez wyborczą 

robotę endecką, ale takiego kwiatusz 

ka jak ulotka pt.: „Łapcie złodzieja*. 

dotąd nie oglądano. Jeszcze przed 

wczoraj oceniałem ujemnie używanie 

adresem przeciwników  epitetu 

, zapluty karzeł” i deklarowałem swój 

szacunek dla pracowników. Tej de- 

klaracji nie cofam. Szanuję w dal- 

szym ciągu cały szereg osób z listy 

Katolicko-Narodowej, na przykład 

mec. Kiersnowskiego, Jankowskiego i 

innych. Ale oto któryś z członków ko 

miietu katolicko-narodowego pisze: 

„Łapcie złodzieja! Tak krzyczy zło 

czyńca po dokonaniu kradzieży, kie 

dy biegnie ulicą i chce wprowadzić 

w błąd tych, którzy ge ścigają. Tej 

samej metody dla odwrócenia od sie 

hie uwagi chwyta się wyborczy Błok 
Chrześcijańsko-Gespedarczy, który 

powinien się nazwać wyraźnie sana: 

eyjne-ozonowym*. 

Chyba więc i mnie wolno zawo- 

łać pod adresem komitetu Katolicko- 

Narodowego: „Zdemaskujcie amtora I 

To tak jak gdyby człowiek spotyka- 

jący się z oszczerstwem ze strony gro 

na osób, do którego jeszcze nie stra 

cił całkowicie szacunku i przypusz- 

cza, że znajduje się w nim tylko je- 

den zamaskowany potwarca — zawo 

łał: „Zdemaskujcie kanalię“. 

Žie pojmowana solidarnošė par: 
tyjna wśród członków Stronnictwa 

Narodowego utrudnia im eliminowa 

nie ze swych szeregów ludzi typv 

autora ulotki: „Łapcie złodzieja” 

Dlatego tylko nie możemy ustalić kto 

przyczynia się do skrajnego obniża 

nia poziomu życia politycznego w na 

szym mieście. 

Jeżeli okaże się, że i tym razem 

względy kołeżeństwa i „dobro“ robo 

ty politycznej mają zwołnić autora 

ulotki od obowiązku ujawnienia się 

nie pozostanie nic innego jak zaocz- 

ne merałne spoliczkowamie go jako 

tchónza i oszczercę 
Piotr Lemiesz. 

Zoe 3 zł FUTRO 
przechowujemy przez całe lato w 
specjalnym lokaiu Futra powierzone 
nam obecnie do naprawy, przechowu- 

jemy darmo 

Skład Futer ŚWIRSKI 
Wilno, ©iemiecka 37 | 

(róg Rudnickiej). telefon 8-28 

    

nasaciński przegrywa ze Staniszewskim, 
a Noji ulega Soldanowi 

W niedzielę zakończyły się w Ka 
towicach międzynarodowe zawody 
łekkoatłetyczne, zonganizownae prze? 
katowicką Pogoń. Zawody te zgro- 
madziły na starcie elitę polskich lek- 
koatletów z Kusocińskim, Nojiim, Sol 
damem, Gąssowskim, Staniszewskim i 
Gierutą oraz zawodników węgier- 
skich, którzy przybyli do Katowic z 
Warszawy po starcie na zawodach 
Polonii. 

Zawody niedzielne, które się od- 
bywały w niezbyt konzystnych wa 
runkach atmosferycznych, przynio 
sł szereg sensacyj. 
W skoku o tyczce Morończyk nie- 

spodziewanie przekroczył 4,10 mtr., 

osiągnąć w ten sposób najlepszy ©- 

becnie wynik w Europie. 

Wielką niespodziankę przyniósł 

również bieg na 2.000 m, w którym 

Stamiszewski dzięki swej taktyce zdo 

łał pokonać znajdującego się obecnie 

w świetnej formie Kusocińskiego. 

Staniszewski uzyskał wspaniały 

czas 5:32,8, który to wynik jest tylko 

o 0,4 sek. gorszy od rekordu polskie- 

go Kusocińskiego. Czas Kusocińskie- 

go wynosił 5:34 sek. Startujący w 

tym biegu Węgier Rathonyi nie ode- 

grał żadnej roli, zajmując trzecie 

      

    
    

  
  

miejsce w bardzo słabym 
6:00,6. 

Daiszą sensację przyniósł bieg na 
5 km, w którym Soldan pokonał za- 
równo Nojego, jalk i Węgra Csaplara. 
w czasie 15:17,7. Noji zajął drugie 
miejsce w czasie 15:18,6. Węgiei 
Csapłar znalazł się na trzecim miej 
:cu w czasie 15:18,9. 

Niespodzianką zakończył się tak: 
że bieg na 400 m. Węgier Vadas zre 
wanżował się Gąssowskiemm, zajmu: 
jąc pierwsze miejsce w stosunkowo 
łabym czasie 52.5. 

Nowy rekord świata w rzucie 
oszczepem 

Na zawodach  lekkoatletycznych 
w bonga Fin Nikkanen uzyskał w rzu 

we 

czasie 

Wiedeń protektorat Czech 

W niedzielę reprezentacja piłkar. 

ska tzw. protektoratu Czech i Moraw 

rozegrała mecz w Wiedmin z miej 

scową  reprezenacją. Wiedeńczycy 
rozgromili czeskich piłkarzy 7:1 
(5:1), mając przez cały czas miażdżą- 
cą przewagę nad przeci iem. 

PRRCZUAT WSEYPSZAEH, AERO ATI OT IS 

Już wkrótce 
rozpoczynamy druk 

nowej powieści
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„KURJER“ (4816) 

Kurjer Sportowy i 

Ciežka 
Są tacy, którzy lekko atletykę na- 

zywają szumnie — królową sportów 
Osobiście jestem wiełkim, powiedział- 

bym gorącym eniuzjasią tego piękne- 
go sportu, ale niestety tego nie mogę 

powiedzieć © lekkiej atletyce wiiłeń- 

skiej. Jakoś z tą „królową jest jej 

po nie do twarzy. 

Lekko atletyka jest sportem nie- 

mal uniwersalnym. Zasługuje na po- 
parcie czynników i potrzebuje mieć 
ladzi oddanych. W Wiłnie ludzie są, 
mile cóż kiedy ci którzy stoją obecnie 

na czele tej gałęzi sportu nie wiedzą 

jak wziąć się do pracy i z którego 
końca pracę tę rozpocząć. 

Dotychczas, to jest do dnia 23 po- 

wiedzmy maja, nie został jeszcze 

astałony kałendarzyk imprez  tego- 

rocznych. Nie odbyły się ani jedne 

zawody na boisku. 
Biegi naprzełaj były, ale nie było 

zawodów leklkoatletycznych na bois 

ku. Niemal we wszystkich innych mia 

stach Polski zorganizowane już zosta 

ty mistrzostwa okręgowe na których 

padło szereg pierwszonzędnych wyni 

ków, a nasi wileńscy lekkoatleci cze- 

kają jakiegoś zmiłowania, a jak na- 

dejdziie termin walmego zebrania to 

wówczas panowie dygnitarze szukać 

będą usprawiedliwień i niewątpłiwie 

znajdą tam jakieś przeszkody, techni- 

czne. W każdym bądź razie my im 

pomagać w szukamiu tych usprawie- 
dłiwień nie będziemy. 

Chcąc pracować społecznie w spor 

cie trzeba sport ten kochać i coś da- 

wać od siebie. W przeciwnym razie 

ci działacze sportowi, którzy zasiada- 

ją w zarządzie Wil. Okr. Związku 

E oatycnegi stają się złymi 

Sport nie nawidzi sportowych 
arzędników. Sport walczy z biuro- 

kracją bo biurokracja dusi poryw 
miejatywy. 

Przed kilku miesiącami głośno 

mówiono o złikwidowaniu w Wilnie 

swiązku okręgowego. Polski Związek 
Lekkoatletyczny z siedzibą w War- 

szawie miał cały szereg poważnych 

zastrzeżeń pod adresem władz lekko 

alletycznych Wilna i wysunął projekt 

zlikwidowania okręgu w Wilnie i Bia 

łyrastoku tworząc jeden wielki okręg 

w Grodnie. Wówczas ostro protesto- 

waliśmy. Wilno wysłało do Warsza- 

wy swych delegatów, którzy obronili 

stanowisko Wilna i koniec końców 

okręg ten pozostał jak poprzednio. Po 

upływie tych kilku miesięcy musiało 

jednak wiele się zmienić na lepsze. 

Trzeba było przede wszystkim obudzić 

rię z letargu i wziąć się energicznie | 

do pracy. Niestety lekko atleci nasi 

śpią w dalszym ciągu, albo chodzą 
napuszeni jak pawie i są dumni z te- 

go, że tam coś niecoś małego w isto- 

cie udaje się przeprowadzić. 

W zasadzie związek wileński nic 

nie robi. Kompletnie nic. Jeżeli są ja- 

kiieś trudności personalne i jeżeli brak 

jest ludzi w zarządzie, to można prze- 

sież powołać rządy komisaryczne i po 

ROSETTE TOTROOZ PWZ RECZ 

Mecz tenszwy o puchar 

D-visa Polska — N'emcy 

W dniu 19 maja rozpoczęły się w Warsza- 

wie rozgrywki tenisowe  polsko-niemieckie 
o pucher Davisa. W pierwszym spotkaniu, 
po zaciętej walce, Menzel pokonał Baworow 

skiego, zaś drugie spotkanie między Tłoczyń 

skim a Heniklem zostało przerwane, przy 
decydującej przewadze polskiego zawodni- 

ka. Na zdjęciu — Tłoczyński (Połska) na te- 

oraz Henkel (Niemcy).   

iekko atletyka 
stawić na czele lekkiej atletyki jedne- j też nie chce pracować sportowo. Za- 

go człowieka, który załatwiałby wszy- , wodników _-udno jest tutaj winiė. 

stkie sprawy i na tym koniec. Powia- | Konsekwencje powinni ponosić ci lu- 

dam, że w Wilnie są chętni łudzie do | dzie, którzy podjęli się pracy, a nie 

pracy sportowej, ale ludzie ci są znie- | wykonali swych obowiązków społecz- 

chęceni niedołężnością ongamizacyjną | nych. 

i jakiemiś niezrozumiałymi tarciami Wiem doskonale. że ta właśnie spo 

osobistymi, ‘ łeczna praca sportowa jest nie wdzię- 

Ambicje, ambicyjki i kułisy. A se | czna, że pracując w sporcie ma się 

son leży na łopatkach. - nieraz bardzo wiele przykrości, ale 

Mówimy, że Wiłno jest kopalnią | nie zmienia to postaci rzeczy. Praco- 

talentów sportowych. Narzekamy ciąg | wać trzeba i to pracować systematycz 

łe, że Wilnem zbyt mało interesuje się | nie i nie obrażać się za byle jakie 

Warszawa, że nie mamy tego i owego, | głupstwo. 

że brak nam stadjonów, trenerów i że Start tegoroczny lekkoatletów jest 

lada lepszy zawodnik emigruje do ciężki, a ta cała w ogółe lekkoatle- 

Warszawy. tyka w Wilnie staje się 

Cóż innego mąja jednak czynić ci | jakąś dziwną fikcją. 

zawodnicy skoro Wilno nie umie czy   J. N. 
EEA 

Inauguracia sezonu motorvklowego 

  

W dniu 18 maja odbyło się na Śląsku uroczyste obwarcie sezomu motocyklowego. Po 

defiladzie maszyn w Katowicach, motocykliści śląscy odjechali do Panewnik, gdzie po 

nabożeństwie, przed klasztorem 00 Franciszkanów, zostały poświęcone maszyny. Na zdję 

ciu moment poświęcenia maszyn, biorących udział w inauguracji sezonu motocykło- 

wego ną Śląsku. ь 

EEST NEO ADS T APA оаа i НЕЛЕУОЬ ЕОРОБЕ ОНУО ИССТ О ОЕНЫЙ 

Propaganda sportu sirzeleckiego 
wśród młodzieży szkolnej 

Odbyły się w Wilnie doroczne za- Faki pozostaje faktem, że w Wil- 
wody — strzeleckie zorganizowane | nie, a raczej w szkolnym okręgu wi- 

przez władze Przysposobienia Woj- |-łeńskim sport strzelecki stoi na bar 
skowego wspólnie z Kuratorium Ok- | dzo wysokim poziomie, Można śmia 

| ręgu Szkolnego w Wilnie, W zawo | 45 powiedzieć, że nie znajdzie się ani 

dach tych udział wzięła młodzież uczeń, ani nauczyciel, który by nie 

szkolna j panowie profesorzy stając | był zawodnikiem strzeleckich mi. 
; strzostw szkolnych. Propagowania 
sportu strzeleckiego w tej właśnie 
fonmie jest piękne i celowe. Wiemy 
bardzo dobrze, że wileńskie władze 
szkolne kładą również silny nacisk 

na przeszkolenie narciarskie. Dzięki 
„polityce* kuratora p. Mariana Go- 
deckiego sport narciarski, a obecnie 
sport strzełecki stał się sportem po- 

pularnym, a uczniowie po wyjściu ze 
szkół zasilają kluby sportowe. 

Wracajmy jednak do zawodów 

  
| bardzo licznie na stanowiskach strze 

„ deckich. 
| Lawody otwarte zostały przez 
„m Mariana Godeckiego, który prźe- ; 
mówił do zgromadzonych Me. 

«ów, kładąc silny nacisk na znacze 
iaie sportu strzeleckiego. W dzisiej- 
szych czasach gdy w każdej chwili 

może zajść potrzeba zbrojnego zmisz 
szenia agresji _ mieprzyjaciełskiej 

strzelectwo staje się rzeczywiście 

bardzo poważnym zagadnieniem już 

nie tylko o znaczeniu sportowym, ale | strzeleckich. Otóż wynik przedsta 

poprostu państwowym. į wiają się następująco: 

Zawody szkolne przeprowadzane Strzelanie do tarcz (grupa nau- 
razem z konkurencjami dla panów , czycielska) 1) Gimn. A. Mickiewicza 
nauczycieli są rok rocznie jednymi z | 506 pkt. 2) Gimn. Mechaniczne. 3) 
aajbardziej celowo i wzorowo orga- | Gimn. Zygmunła Augusta. \ 
nizowamych imprez w Wiłnie. Zawo- | Strzelanie do figur połowych (gru- 

dy te zbliżają młodzież szkolną do pa nauczycielska) 1) Gimn. OO. Je- 
zagadnień wojskowych. Uczniowie zwitów 205 pkt. 2) Gimn. Zygmunta 
siając wspólnie na stanowiskach Augusta, 3) Gimn. A. Mickiewicza. 
strzeleckich z nauczycielami tworzą Strzelarie do tarcz grupa ucz- 

j silne społeczeństwo. niów) 1) Gimn. A. Mickiewicza 819 

Trzeba jeszcze nadmienić, że za- pkt. 2) drugi zespół Gimn. A. Mickie 

wody te odbywają się o nagrody prze wieza. 

chodnie. Wręczenie tych nagród na- Strzelanie do figur połowych (gru 
siępuje w dniu imienin Marszałka a uczniowska) 1) Gimn. A. Mickie 
Edwarda Śmigłego-Rydza. Co praw- wicza 280 pkt. 
da powstaje zbyt wieka przerwa mię| To są wyniki ogólne. Szczegółowe 

dzy zawodami a uroczystością roz- | wyniki z podaniem zwycięzców indy- 
dania nagród, ale nie wpływa to by. | widualnych ogłoszone zostaną po 
najmniej na osłabienie znaczenia | sprawdzeniu skrupułatnych obliczeń 

"sportowego ету wego. komisji sędziowskiej. 

iuhileusz ger spartowyrh 
į Pisaliśmy już w swoim czasie, że nie starają się wykorzystać wyjątko- 

| Wileński Okręgowy Związek Piłki wo dogodną sytuację z przejazdu 
Ręcznej w tym miesiącu. obchodzi przez. Wiłno drużyn zagraniczuych 
jubileusz 10-lecia istnienia. W związ z Kowna, gdzie odbywają się teraz 

ku z tym w Wilnie mają się odbyć | mistrzostwa świata w piłce koszyko- 
ciekawe imprezy. wej i zatnzymać w Wiiłnie celem roz: 

25 maja zorganizowany zostanie | grania kilku meczów propagando 
turniej jubileuszowy w piłce koszy- | wych. : 
kowej panów i siatkowej pań. Do| ! jeszcze jedna ciekawa informacja. 

dmia 25 trzeba załatwić wszekie foc: | Przyjechał do Wilna traaer gier spor 

mmałności zgłoszeniowe. Zawody od | towych p. Lubowiecki z Krakowa. 
bywać się będą w Parku Sportowym | Treningi odbywają się na Pioromon- 

Przyjechać ma również w najbiiż- | cie. Zakończenie treningów z przy- 

ższym już terminie kilka doskona- | jezdnym instruktorem nas'ąp! 27 

łych drużyn zagranicznych. Wilnia- maja, 

  

  

Odbył się w Auksztagirach kurs 

szybowcowy, zorganizowany dla nau- 

doszedł do skutku, dzięki przychyl- 
nemu stanowisku p. Kuratora Okręgu 
Szkolnego M. Godeckiego oraz p. Dyr. 
P. K. P. Głazka, prezesa Kolejowego 
Koła Szybowcowego, które przyszło 
kursowi z pomocą techniczną 

W kursie uczestniczyli pp. profe- 
sorowie:  Obuchowski, _ Matowski, 
Loch, Puchałski, Lubowicz, Koria i 

Truchanowicz. 
W programie kursu uwzgiędnio 

Wezoraj w Warszawie odbył! się 

finałowy bieg narodowy z udziałem 
195 biegaczy z całej Polski. 

Na starcie zabrakło kilku czoło- 

wych zawodnkiów, a między innymi 

nie startował ani Kusociński, ani też 

Noji. 
Bieg rozegrany został na dystan- 

sie 7 km przy pięknej pogodzie w 
lasku Bielańskim. 

Zwyciężył Karwowski, nasz stary 

majomy z Grajewa. Karwowski jak 
wiemy startuje teraz w barwach Ń!ą- 
ska. Czas Karwowskiego jest niezły-— 
19.57.8. sa 

Litwa — 
Bawiąca w Połsce litewska dru- 

żyna piłkarska rozegrała w Brześciu 
mecz towarzyskii, 

Spotkanie zakończyło się wspa 
niałym zwycięstwem graczy kowień 

Niemcy — 
Wczoraj w dalszym ciągu rozgry 

wek tenisowych o puchar Dav'sa po- 
między Poiską a Niemcami rozegra- 

no grę podwójną. 
Para połska Baworowski — Heb- 

Dawno już nie mieliśmy w me- 
czach ligowych dwucyfrowego wyni: 
"ku. Rekord pod tym względem pol ł 
Ruch, bijąc Union 12:1. Cóż to mu- 
siai byč za mecz „ligowy“, kl*ry ża- 
kończył się tak fatalnym dla łodzian 

ilkiem. 
” Pozostłe wyniki: 
AKS — Warszawianka 1:0. 
Garbarmia — Wisła 1:1. 
Pog >ń — Warta 1:0. 

Kolejność drużyn w Lidse; - 
Ruch. 
Wisła. 

W meczu piłkarskim o mistrzost- 
wo Wilna WKS Śmigły pokonał zde- 
cydowanie Makabi 6:0 (3:0). Tym sa- 
mym WKS Śmigły stał się oficjanie 
mistrzem piłkarskim Wilna i repre- 
zentować będzie okręg wileński w roz 
grywkach o wejście do Ligi. 

Mecz był dosyć ciekawy. WKS 
Śmigły grał bardzo dobrze. Na uwagę 

W meczach szczypiorniaka o na- 
; grodę Ośrodka WF padły następujące 
wyniki: AZS — ŻARS 9:3, WKS Śmi 
gły — Jordan 4:2, WKS Śmigły — 

80 i 31 maja grać będzie w Wilnie 
doskonała drużyna gier sportowych 
US z Rygi. Studenci łotewscy roze- 

Kierownictwo Przystani Szkolnej 

Kuratorium Okręgu Wileńskiego za- 

wiadamia, że dziś rozpocznie się kurs 

nauki wiosłowania dła uczenic i ucz- 

" W. Londymie rozpoczął się międzynawo- 
dowy turniej tenisowy zawodowców. W pier 

wszym dniu turnieju Amerykanin Budge po- 

konał swego rodaka Tildena w dwóch se- 

tach 6:2, 6:2, a Amerykaniec Vines zwycię 
żył Niemca Nussłeina 5:7, 6:8, 6:4. , 

* ой 

Zakończone zostały w Atenach krajowe 
mistrzostwa tenisowe Grecji. W finałe gry 

pojedyńczej panów Stalios pokonał Argini- 

na 6:1, 6:0, 6:1, a w grze pojedyńczej pań 

Constantinidłg  awyciężyła | Calogoropulos 
8:6, 4:6, 6:1.   

czycieli szkół średnich m. Wilna. Kurs ; 

3 

Profesorowie uczą się latać! 
"no chwiejnicę, suwanie, skoki i loty 

, proste. 
: Zakończenie kursu zszczycił swą 
| obecnością p. kurator M. Godecki w 

| towarzystwie pp. instr. WF Czyżew: 

| mege i Pietkiewicza. 
i Pan kurator interesował się postę: 

| pami uczestników kursu i z zacieka- 

| wieniem przygiądai się ich lotom po 

| kazowym. 
i W wyniku kursu szybownictwa 
| zyskało niewątpliwie nowych gorą- 

cych krzewicieli tego sportu wśród 
młodzieży szkolnej. 

Karwowski mistrzem biegu 
narodowego 

Biegacze wiłeńscy, jak przewidy: 
waliśmy, zajęli dalsze miejsca. 

Zespołowo zwyciężył Śląsk przed 
Krakowem, Gdynią, Poznaniem i Le 

blinem. 

Wilno razem z zawodnikami Bia: 
łegostoku zajęło zepołowo przedostał 
nie miejsce. 

Jak widzimy wyniki dla nas są fa- 

talne. Na lekkoatletykę waleńske 

trezba zwrócić baczną uwagę i za- 

brać się energicznie do pracy, o rzym 

| mówimy obszerniej na innym miej- 
| seu. : 

Brześć 7:1 
į skich 7:1. pas 

Zwycięstwo to potwierdza wysoki 
, poziom drużyny Litwy, która 23 1 29 
| bm. grać będzie z WKS Śmizły w 
Wiilnie. 

Poiska 2:1 
"da przegrała 7:5, 4:6, 2:6, 2:6, z parą 
Henkel — Metaxa. 

: Prowadzą Niemcy 2:1. 

| | Dziś odbędą sę gry pojedyńcze, 
które zakończą mecz. 

Ruch — Union 12:1 
: Pogoń. 

Warta. 
Gracovia 
AKS. 
Garbarnia. 
W arszawianka. 

Union. 
Polonia, 

Z tego wszystkiego wynika, że 
' mistrzem wiosennym _— pozostanie 
Ruch, a Polonia z Unionem będą mu- 
siały oswajać się z myślą pożegnania 
się z ligowymi kolegami. 

W. K. S. Smigły — Makabi 6:6 
'Tumasz i Zawieja. Bramki dła WKS 
Śmigły strzelili: Biok 2, Tumasz 2, 
Kłoda i Iwańczyk. Sędzia p. Terlecki 
usunął z boiska za niewłaściwe zacho 

wanie się gracza Makabi Nicberka, a 
Aduńskiego po kontuzji zmiesiono 2 
boiska. 

Publiczności bardzo mało, okoła 
500 widzów. 

Mecze szczypiorn'aka 
: ŻAKS 12:2. W rozgrywkach prowadzy 
| WKS Śmigły przed AZS. Zakończenie 
turnieju nastąpi we środę na Pióro- 
moncie. 

U. $. Ryga w Wilnie 
grają mecze z AZS i WKS Śmigły. 
Zawody odbędą się na stadionit na 

Antokolu. > 

Kurs wioślarski 
; mi. Zapisy przyjmowane są codziennie 
j w kancelarii przystani Brzeg Amtokol- 
jski 5 od godz. 8 rano do 19. Tele 
fon 27-83, 

Sport w kilku wierszach 
* 

W. dn. 24 bm. rozegrany zostanie w 

Dortmundzie mecz piłkarski o charaktenze 

treningowym pomiędzy reprezentacjami Nie 
miec i protektoratu czesko-morawskiego. 

* 

W nadchodzący wtorek 23 bm. rozegra- 

ny zostanie w. Bremie międzypaństwowy 

mecz piłkarski Niemcy—irlandia. Drużyn 

niemiecka wystąpi w składzie: 

Jakob, Janes, Streitle, Kupfer, Rohne; 

Kitzinger, Lehner,  Hahnemann. Gauchel, 

Schon, Arit. 
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KRONIKA 
Dziś: . Julii i Heleny 

Jutro: Dzzedyrego B.M, 
MAJ 

21 
Poniedziałek | 

sposirzezenia Zakładu Meteorologii USE 

w Wilnie z dn. Z0.V. 1939 r. 
Ciśnienie 760 
Temperatura średnia -+ 16 

Temperatura najwyższa -- 21 

Temperatura najniższa + 10 

Opad — 
Wiatr: wschodni 
Tendencja barom.: wzrost ciśnienia 

Uwagi: dość pogodnie. 

PRZEWIDYWANY PRZEBIEG POGODY 

W DNIU 22 BM.: 

Chmurno.z większymi rozpogodzeniami 

ma północy. Na południu miejscami deszcz 

| skłonność do burz. Temperatura około 

łO st. Umiarkowany wiatr ze wschodu. 

   
  

Wschód stońca — g. 3 m. 05 

Zachód słońca — g. 7 m. 25 

WILEŃSKA 

DYŻURY APTEK: 

Dziś w nocy dyżunują następujące apteki: 

Sokołowskiego (Tyzenhauzowska 1); Chomi- 

szewskiego (W. Połulanka 25); Miejska Wi- 
leńska 23); Turgiela (Niemiecka 15); Wi- 
wulskiego (Wielka 3). 

Ponadto stale dyżurują apteki: Paka 

łantokolska 42); Szantyra (Legionów 10) 
i Zajączkowskiego (Witoldowa 22). 

MIEJSKA. 

— Wodociągi na ul. Letniej, Magistrat 

m, Wilna w najbliższym czasie przystąpi 

do zakładania wodociągów na ulicy Letniej 

— Płac pod halami zostanie uporządko- 

wany. Zarząd Miejski postanowił uporząi- 

kować plac rynkowy pod Halami Miejski- 
mk. Na placu tym znajdowały się stragany 

tniesione na początku maja. 

— Bezrobocie znniejsza się. W ciągu 

ubiegłego tygodnia bezrobocie na terenie 
Wińina uległo dalszej zniżce. W ciągu ty- 
godnia bezrobocie zmniejszyło się o blisko 

150 osób. 

botnych, w tym pokaźny procent pracow- 
ników umysłowych. 

— Lustracja piwiarń, Władze admini- 
stracyjne przeprowadziły ostatnio lustrację 

piwiań. Za antyhigieniczny stan lokali na- 

kazano zamknięcie kilku piwiarń w śród- 

— Likwidacja beczek asenizacyjnych. 

Zerząd Miejski postanowił w najbliższym 
czasie zlikwidować w Wilnie obecny, pry- 
mótywny sposób oczyszczania dołów oseni- 
kizacyjnych. T. zw. „beczki osenizacyjne”, 
które dają się „we znaki przechodniom, 

jawtępione będą autopompami asenizacyj- 
lymė. 

‚ ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Odezyt ks. prof. dr M. Klepacza o H. 

Rostworowskim. Dziś o godz. 19 na zebra- 
Zw. Pol Intel. Katol. ks. prof. dr M. 

wygłosi odczyt pt. „Hubert Rost- 

prorowski jako humanista". Goście mile wi- 

HOTEL 

„ST. GEORGES" 
w WILNIE 

Piarwszorzędny <= Ceny przystępne 
Telefony w pokojach 

  

Serdecznie witamy 
braci z Zaolzia 

W. dniu dzisiejszym przybywa do Wil- 
2 wycieczka robotników zaolzańskich. Po 

pierwszy nasi bracia śląscy zobaczą pra 

biały gród Jagiellonów, a w każdym razie 

pierwszy od chwili wyzwolenia 

Mamy nadzieję, że wilnianie 

eh drogich gości 

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

przyjmą 
z eałą tradycyjną 

      
  

  

„KURJER* (4516) 

Tragiczny wypadek w rodz:nie nżyn.era 

Ulińskiego 
Podczas kąpania utonęło 6 miesieczne dziecko 

W. sobotę późno wieczorem w mieszka- | O tragicznym wypadku powiadomiono 

niu inżyniera Ulińskiego przy ulicy Święciań | władze sądowo śledcze. 

skiej 11 wydarzył się tragiczny wypadek, > 

który wywarł w całej dziełnicy przygnębia- 

Jące wrażenie. 

Wezoraj p. p. w mieszkaniu swoich ro- 

й dziców przy ulicy Ponarskiej 9 zasłabł nagle 

Szwagierka inżyniera kąpała jego 6-mie- | 13-letni uczeń Cecach Ickowicz. Zanim na 

sięcznego synka i nie spostrzegła, jak dziec- | miejsce wypadku przybyło pogotowie ratub 

ko zachłysnęło się wodą 1 utonęlo. Kiedy : kowe chłopiec już nie żył. Przypuszczalnie 

ma miejsce wypadku przybył lekarz bylo | smart on wskutek ataku sercowego. Zwłoki 

Już za późno. Dziecko już nie żyło. Lekarz I zabezpieczono do decyzji p. wiceprokura- 

stwierdził, że zmarło wskutek utonięcia. | tora. (ej. 

  

' Oryginalna katastrofa samochodowa 

  

Niezwykle oryginalna katastrofa samochodowa wydarzyła się niedawno w Brooklynie 

(Nowy Jork). Mianowicie duży samochód ciężarowy, wymijająe wóz straży ogniowej, 

wpadł na dom mieszkalny, przebijając gruby mur i niszcząc urządzenia wnętrza domu. 
Na zdjęciu — właścicielka mieszkania przy szczątkach samochodu i urządzenia do- 

mowego. 

  

y KRZYK 
—W LI CY 
Reprenenacyje Kino CGJ INS | Ostatnie dwa dni 

komedia pod. kawe „POD GOŁYM NIEBEM" 
: : “2 66 a ma „COP—STALOWA WOLA 

Film o potędze gospodarczej i militarnej Polski 

HELIOS |... 'ouwie | Charies BOveR w swej nojnowszej ken 

UKOCHANY 
Nadprogram: Atrokcja „Powrót 3 świnek* i aktualności, 

  

Fenomenalna hiszpańska t śpiewaczka Imperic Argentina 

"= PPYRZESKLĘSA 
oraz, reportaż filmowy z caikowiiese pe RYMana DMOWSKIEGO 

Początki seansów o godz. 4—6—8— 10, w święta o godz, 1—3—5—7—9 

Dziś. Wspaniały komediodramt marynarski pt 

—=| BŁĘKITNA ZAŁOGA 
W roli śpiejącego marynarza Dick Powell oraz Doris Weston i Hugh Herber 

Nadprograta: UROZMAICONE DODATEL | Poez, seans. o 4-ej, w niedz. i św. o 2-ej. 

Chrześcijańskie kino 

ŚWIATOWID | 

  

KINO 
Rodziny Kolejowej 

ZNICZ 
Wiwulskiego 2 

MUZA 
ul. Nowogrodzka 8 

telefon 21-67 

Dziś. Rewelacyjny film pėlski o dziewczętach wielkiego miasta 

Dziewczęta z Nowolipek 
W rołach głównych: Barszczewska, Andrzejewska, Wiszniewska, Jara- 

czówna, Cwiklińska, Stępowski, Białosczyński i inni 
  

Początek o g. 2-ej. Ostatni dzień. Ceny popularne od 25 gr 
= !Znakomite arcydzieło L. Feuchtwangera 

)# «рай # алъ( 
W roli qłównej tytan ekranu — największy artysta Europy 
Conrad Veldt. Nadprogram; Dodatik 

TEATR I MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. 

— „REITAN“ — z występem Z. Sawana 

w Teatrze na Pohulancel Driń, da. 22 maja, 

o godz. 20, „REJTAN% — dramat w 3 ak- 

tach Kazimierza Brończyka, w inscenizacji 

dyr. Kielanowskiego. W roli króta Stanisła- 

wa Augusta wystąpi Z. Sawan. W roli Rej- 

tama — Wł. Surzyński. Dalszą obsadę two- 

rzą pp.: W. Alexandrowicz, H. Łęcka, Z. 

Blichewicz, A. Czaąplińska, W. licewicz, St. 
Jaśkiewicz, St. Kępka, A. Łodziński, Z. No- 

wosad, L. Tatarski, L. Wołłejko, A. Żukński. 
Przepiękna stylowa oprawa dekoracyjna 

i kostiumowa — K. i J. Golusowie. Ilustra- 

cja muzyczna — A. Żuliński. Ceny popu- 
łarne. 

— Jutro, 28.V.-30 r., o godz. 30 „Mała 

Kitty i wielka polityka”. 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA”, 

— Dzisiejszy koncert znakomitej śpie- 

waczki Htewskiej Vince Jonuskaite. Dziś 

© godz. 8 m. 16, wystąpi raz jeden tylko 

śpiewaczka litewska, primadonna opery Pań 

stwowej w Kownie Vince Jonuskaite. 

Koncert wywołał wielkie zainteresowa- 

nie wśród pubhczności wileńskiej. 

— Orłow. Jutro ukaże się jedna z naj. 

piękniejszych operetek współczesnych „Oz. 
low“ która zdobyła ogólne uznanie, w ro 

łach głównych J. Kulczycka i K. Dembowski. 

— „Błękitna maska'*. Najnowsze dzieło 

Raymonda „Błękitna maska*, operetka w 6 

obrazach będzie najbliższą premierą Teatru 

Lutnia — udział bierze cały zespół oraz 
wwiększone siły bałetowe. 

Z teki pol.cyjnej 
W. ciągu dnia wczorajszego zanotowano 

ma mieście szereg bójek. Na ulicy Nowo- 

świeckiej wynikła bójka muędzy staroobrzę 

dowcami, w ozasie której dwaj uczęstnicy 
bójki Tadeusz Trofimow (al Szkaplerna 61) 

oraz Jam Goszczenko (Majowa, 70) zostali 

powažnie ranni. Pierwszej pomocy poszko 

dowanym udzieliło pogotowie ratunkowe. 

Goszczence jeden z uczęstników bójki od- 

gryał dwa palce. 
* 

Wczoraj w pobliżu biur do głosowania 

policja sledcza zatrzymała kilku złodziei, 

którzy usiłowali w tłoku okraść głosują. 

cych. Zatrzymanych osadzone w areszcie 

centralnym. 
* 

Podczas bójek został dotkliwie pobici 
Antoni Walentynowicz (Wiłkomierska 138) 
oraz Mikołaj Gormnianow (Sołtańska 19). 

Pogotowie ratunkowe udzieliło im pierw 
szej pomocy. Walentynowicza skierowano 
do szpitała. 

* 

Przy ulicy Lwowskiej 41 

grzybami Aleksandra Konrymo 

dwoje dzieci. 

12 letniego Eugeniusza przewieziono do 
szpitała św. Jakuba. (ej. 

OAAADA AAAA AAA AA DAŁA AAA AAAA AAAAŁDADAŁAŁACA 

PRACA 
TVS " "F"VYYWWYYYYYYYYWY 

PANIENKA INTELIGENTNA poszukuje 
pracy najchętniej na wyjazd do dzieci star- 
szych, chorej pani lub pomocy w gospodar- 
stwie za skromnym wynagrodzeniem. Ofet- 
ty kierować — ul. Trocka 19—4, Janina 
Wojtkiewicz. 

zatruła się 

oraz jej 

DYREKCJA Państwowego Gimnazjum 
Koedukacyjnego na prowincji poszukuje 
wychowawczyni internatu żeńskiego, która- 
by mogła udzielać korepetycyj z języka nie. 
mieckiego, matematyki : łaciny w zakresie 
nowego gimnazjum ogólnokształcącego. Po- 
żądana harcerka. Oferty wraz ze świadect- 
wami nadsyłać pod adresem redakcji. 

  

BIURO POŚREDNICTWA PRACY dła 

Kobiet Pols. Kat. T-wa Op. nad Dziewczęta- 
mi, poleca: nauczycielki, korepetytorki, wy- 

chowawczynie, pielęgniarki, piastunki oraz 
służbę domową i pensjonatową. Gimnazjal.   

  

na 4 — od godz. 10—15. 
  

są A R s | Bziś premiera? 
Wielki film erotyczny z życia carskiej. Rosji 

„FEDORA“ 
wg głośnej sztuki Wiktora Sardou. Frcydzieło kinematografii światowej, 

Film mówiony i śpiewany w języku rosyjskim i francuskim. 

  

RADIO 
WILNO. 

PONIEDZIAŁEK, dunia 22.V. 1939 r. 

6,56 Pieśń por. 7,00 Dziennik por. 7,16 
Muzyka. 8,00 Amdycja. 8,10 Program. 
8,15 Muzyka. 8,45 „„Powracamy do zdrowia' 
— audycja. 9,00 100 Przz 52. 11,00 Ąu- 

dyoja dia szkół, 11,20 Chwilka operelki. 
11,30 Audycja dla poborowych. 11,57 Sygnał 
czasu i hejnał. 12,08 Audycja południowa, 
13,00 Audycja dla kupców i rzemieślników. 
18,30 „Orkiestra współczesna'* — audycja 
dla liceów. 14,00—15,00 Przerwa, 15,00 Teatr 

Wyobraźni dla młodzieży: — słuchowisko 
pt. „Tajemriczy ogród* (III cz.). 15,30 Mu- 
zyka obiadowa. Wykonawcy: Orkiestra Roz- 
głośni Wiłeńskiej pod dyr. Władysława 
Szczepańskiego. W programie muzyka wę- 
gierska. 16,00 Dziennik popołudniowy. 16,08 
Wiadomości gospodarcze. 16,20 Kronika 
naukowa. 16,36 Koncert kameralny. 17,10 

Pierwsze wynałazki — pogadanka. 17,25 
„Pieśni mazurów z Pojezierza Pruskiego* — 

audycja słowno-muzyczna. 18,00 Wileńskie 
wiadomości sportowe. 18,05 Pieśni i arie 
w wykonaniu Tatiany Kotłarewskiej. 18,20 
Z naszego kraju: „Rybacy z nad Wilii“ — 
pog. Aleksandra Jankuna. 18,30 Audycja 
strzelecka. 19,00 Czymnik religijny w życiu 
żołnierza na froncie — odczyt. 19,15 Kon 
cert rozrywkowy. 20,00 Czytanki wiejskie: 
„Piętaszek — fragment z powieści Daniela 
Defoe „Robinson Crusoe. 20,15 D. c. koncer- 
tu. rozrywkowego. 20,35 Audycje informacyj- 
ne. 21,00 Echa mocy 1 chwały — recytacje 
21,15—21,20 Przerwa. 21,20 Ludwik м, Be- 
sthoven — Transmisja z Londymu. 22.30 No- 
wości literackie. 22,45 „O kobietach żołnie« 
rzach'. (Druga Ochotnicza Legia Kobiet) — 
wygłosi Stanisława Smoterowa. 22,55 No 
tatki wilnianina prowadzi: Mik. 23.00 Ostat= 
nie wiadomości dziennika wieczornego i ko- 
munikaty. 23,05 Żakończenie programu. 

BARANOWICZE 

PONIEDZIAŁEK, dn. 22 maja 1939 r. ` 

6,67 Pieśń poranna. 8,10 Nasz program. 
8,15 Koncert poranny (płyty). 11,20 P. Laco- 
me: La feria - - suita hiszpańska (płyty x 
Warszawy). 14,00 Polska Muzyka baletowa 
(płyty). 14,20 Wiadomości z naszych stron. 
14,30 Koncert popołudniowy (płyty). 18,00 
Popularne melodie operetkowe. 20,00 Au- 
dycja dla kobiet: „Tuczenie drobin* — Te- 
odozja Chojnicka. 20,10 Wiadomośc idl ana- 
szej wsi. 22,45 Pogadanka aktuałna (z Wił- 
na). 22,55 Rezerwa programowa. 23,05 Za- 
kończenie programu. 

WTOREK, dn. 23 maja 1939 r. 

6,57 Pieśń poranna. 8,10 Nasz m. 
8,16 Koncert poranny z płyt. 11,15 Gwizd 1 
ongany Wurlitzena (plyty z Warszawy). 14,00 

i 2 14,20 Wiadomości z naszych 
stron. Koncert popołudni ty). 
15,16 Skrzynka ogólna — dr. zet 
powski (z Warszawy). 18,00 Piosenki udiye we z płyt. 20,00 Porady Rolnicze. 20,10 Wia' 
domości dla naszej wsi. 22,55 Rezerwa pro gramowa. 23,05 Zakończenie programu. 

AAAAAAAAAAAAA MAMAMA LA AAA AS AAA AAASAAAMAS 

LEKARZE 
i DOKTOR MED. 

Zygmunt Kudrewicz 
choroby wenery 'zne, skórne moczopłciowe 
al. Zamkowa 15, tel 19-60. Przyjmuje w godz, 

od 8—1 i od 3— 

AAMAAMAAAAA AL AAA AAA AA AA AA AAA AA AAA AAA 

AKUSZERKI 
TWYYYYYYYYYVYYTYTYTYTYYYVYVYYVYYYVYYYYYYVYVY 

AKUSZERKA 

Maria Laknerowa 
przyjmuje od godz. 9 rano do godz. 7 wiecz, 
— ul Jakuba Jasińskiego 1a—* róg uk 

8-8. Maja obok Sądu. 

BTEEOZRZORZE GZZEERE ORK ZWOREK 

MI6DY IE JEgr ZAPÓZKO 
myśleć o zdrowiu, tym bai 
dziej jeżeli cierpisz na chor 
bę: NEREK, PĘCHERZ 
WĄTROBY. KAMIENI 2: 
CIOWYCH, ZŁEJ PRZEMIAN: 
MATERII, aa bóle artretycz 

ne czy podagryczne, wzdęcią 
odbijanie się 108 

1 

  

brzucha, 
EU ak , że mło 

zie za о йе 
dziesz ziół moczopędnych „Ю URO M 
Gąsecktego, które zapobi gromadzenia 
šio kwasu 'moSzOwege 1 a szkodliwych 
dla zdrowia substancji zatruwających oz: 
nz т пшм jeszcze kup pdike złót 
” OL“ Gąsecki a 00852 
śię o dodatnich skutkach "Slataola, zalecać 
jedziesz swym znajomym. Sposób użycia ną 
opakowaniu. - Origitšias zioła „DIUROL“ 
Qqseckiego (Z OGUTKIEM) sprzedaja 
apteki i akłady apteczne 

TESTAI TBT TTT T E TTT S TRAIN 
REDAKTORZY DZIALOW: Wiadystaw Abramowiez — sprawy kulturalne litewskie i wiadomości z m. Lidy; Zbigniew Cieślik — kronika zamiejscowa; Włodzimierz Hołubowicz — sprawozdania sądowe i reportaż 
„specjalnego wysłannika"; Witold Kiszkis — wiad. gospodarcze I polityczne (depeszowe 1 telef); Eugenia Masiejewska-Kobylńska — dział p. t. „Ze świata kobiecego”; Kazimierz Leczycki — przegląd prasy; 
Józef Maśliński — recenzje teatralne; Anatol Mikułko — felieton literacki, humor, sprawy kwituratne; Jarosław Nieciecki — sport; Hefena Romer — recenzje książek; Eugenłusz Swłaniewicz = kronika wileńskat 

Józet Święcicki — artykuły polityczne, społeczne I gospodarcze. 3 
    

REDAKCJA i ADMINISTRACJA 

Konto P.K.O. 700.312. Konto rozrach. 1, Wiino | 

Wilno, ul, Biskupa Bandurskiego 4 

Redakcja: tel, 79, Godziny przyjęć 1—3 po południu | Przedstawicielstwa:  Nieśwież, { Kleck, Stonim, 

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

Drukarnia: tal, 3-40,  Redakcjarękopisów nie zwraca. 

Centrala. 

  

Wydawnictwo „Kurjer Wileński" Sp. z o, e. 

        

  

CENA PRENUMERATY 

miesięcznie: z odnoszeniem do 

domu w kraja —3 zł., za grani- 
cą 6 zł., z odbiorem w admini- 
stracji zł. 2.50, na wsi, w miej- 
scowościach, gdzie nie ma urzędu 

pocztowego ani -agencji gł, 2,50 

Oddziały: Nowogródek, Bazyliańska 35, tel. 169; 

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

Ułańska 11; Łuck, Wojewódzka 5. 
       
      

      

  

_Stołpce, Szczuczyn, Wołożyn, Wilejka, Głębo- 

kie, Grodno, Pińsk, Wołkowysk, Brześć n/B, 
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30 gi, drobne 10 gr za wyr: 
tłustym drukiem |= pod 

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed teksterf 75 gr., w tekście 60 gr., za tekstem 
Najimniesze ogłoszenie drobne lic: 

wėjnie. Zastrzežefi miejsca dla „dr. 
ly za 10 słów. Wyrazy 
lych* nie przyjmujemy 

Przydział ogłoszeń do odpowiednich rubryk zależny jest tylko od Administracji, Kronika 
redakc. i komunikaty 60 gr za wiersz jednoszpaltowy. Do tych cen dolicza się za ogłosze» 
nia cyfrowe tabelaryczne 50%/,, Układ ogłoszeń w tekście 5-Iamowy, za tekstem 10-łamowy 
Za treść ogłoszeń i rubrykę „nadesłane” redakcja nie odpowiada. Administracja zastrzega 
sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca. Ogłosze» 

: nia są przyjmowane w .godz. 9,30 — 16.30 i 17 — 20. 

DUETAS TR SNIKOS TS EST EISS ST AS, TIT TIT TKKITTIS 
>. Druk. „Znicz*, Wilno, uł, Bisk, Bandurskiego 4, tel, 3-40 tioca. u E. Kotlarewskiego, Wileńska


