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Nowogródzki, Grodzieński, Suwalski, Poleski I Wołyński

Mita, kliy_ (Porozumienie Angli, Francji ZSRR
przewiduje

pownień nfąpi

p

LONDYN, (Pat). Propozycja brytyjska w sprawie paktu z Sowietami
przekazana została
wczoraj
przed

ezenie

strategiczne,

dem francuskim, ambasadorowi brytyjskiemu w Moskwie.

Szczególnie zna

w

wypadku

kon-

ne tej operacji politycznej są tak bar
fzo widoczne, że może się
nasunąć

pytamie, czy owe dolegliwości nie rów
noważą, a może nawet nie przewyż
szają

plusów

Nota

sukcesu.

w duchu „monachij

1: centralnej perspektywy dalekoidącej
przyjaznej współpracy
stały
otworem.
Po aneksji Czech,
Anglia
i
Francja wzięły ostry kurs
antynie-

już dość wyraźną

ko-

wszystkie

ujemne

równoważą

następstwa

nie

wywołującą

te

konsekiwencji.
Ten ostatni

podkreślić

do

kosztów.

ocena

wniosku,

sytuacji

że min.

sali

Otóż

Ribbentrop

i Chwalkowsky

całkowitą.

nie

tym,

kapitulację,

4;
mógł
sobie

całą Czechosłowację, czyniąc z niej
Faktyczny protektorat, a nie budząc „|
Europie żadnych ostrzejszych sprzeciwów. Zresztą, jak wiemy, Chwalkow-

sky odbywał częste pielgrzymki . do
Berlina i okazywał się dość dyspozycyjny. Prawda, później polityka cze-

wacji.

można

w sprawie

i w sprawie

Sło-

nie uciekając

się

Ale te odruchy samodzielności
było tłumić

aż do okupacji Pragi,
gji

emancypować,

to mieliśmy dowody

lusi Podkarpackiej

Można było nawet zażądać likwida
armii

czeskiej i zastąpienia jej mi-

Bcją, czy coś w tym rodzaju.
nością acha i Chwalkowsky

Z pew-

nie odwa-

rżzylilby się odmówić,
Merytorycznie,
sytuacja nie różniłaby .się od obecnej.
dlatego inwazja zbrojna była środkiem przesadnie silnym, idącym dalej
niż wymagała konieczność. Błąd wyraźny, a jakże w swych skutkach cięż
M.
Być może brutalność operacji była
potrzebna ze względów wewnętrzno
politycznych.

Ale

i w

(Dokończenie

tym

wypadku

na str. 2)

w

Londynie

oznaj-|

ministerstwa
że generalissi

świątecznego

w poniedziałek wieczór

PARYŻ,

(Pat).

Charge

d'affaires

Franeji w Moskwie i ambasador bry
tyjski otrzymali instrukcję dokonania uzgodnionej demarche u Mołotowa celem wręczenia
mu oficjalnie
propozycyj francusko - brytyjskich.

BERLIN, (Pat). Ambasador R. P.
oraz przedstawiciel konsula generalnego złożyli kondolencje rodzinie Śp.

W kołach poinformowanych twier
dzą, że Woroszyłow zaproszenie przy
jał.
3

Brytyjskie

ministerstwo

szyłowem inni wybitni przedstawiciele

ministra

wojny

Hoare

jako gość na manewry

Belisha

armii brytyj-

również,

obcych

armii

że

po

zostali

cia zarzutów, że Niemcy
wchłonęli
znaczną ilość ludności obconarodowych. Przytoczywszy dane statysty-

czne, dotyczące liczby Polaków
w
Rzeszy, którą Niemcy stałe zmniej-

za

również

za-

mniejszości narodowych. Konwencja
ta była stale przez Niemcy gwałcona.
Polacy w Niemczech mieli prawa nie
słychanie ograniczone.
° W

podobnym

tonie zamieszcza

„Aube,

Bruecknera.

Data

nie została jeszcze ustalona,

„Żywe to: pedy"
WARSZAWA,
(Pat).
Marszałek
Śmigły Rydz otrzymuje
w
dalszym
ciągu listy,
których
szereg gorąco
miłujących kraj obywateli
wyraża
gotowość złożenia ofiary z życia na
ołtarzu ojczyzny, prosząc, by wciągnięto ich na listę „żywych torped".
Nadesłali dalsze zgłoszenia: Zygmunt
Brzozowski, zam. w Chełmie,
Józef
Balukiewicz,
zam.
w
Białowieży,
Edmund
Romanowski,zam.
we wsi
Smorze, pow. Stryj i Józef Izdebski,
zam. we wsi Zbuczyn, pow. Siedlce.

ar

Min. Mnnter< w Berlinie

któ

ry kończy swój artykuł
przekonaniem, że statystyka niemiecka z łatwością uzyska wynik, jaki sobie za-

kreśliła, a mianowicie zredukowanie
ilości Polaków w Niemczech do nie

wielkiej

Aleksandra

pogrzebu

Woro-

proszeni na te manewry.

tykuł dziennik katolicki

prof.

wojny

roszyłow zaproszony został oficjalnie

uchwaliła

Rada

|

RZYM,

Ministrów

go

posiedzenie Rady Ministrów.
Rada Ministrów przyjęła m. in.
projekt ustawy o stanie wojennym,
które zastąpi rozporządzenie Prezydenta Rzplitej z 1928 r. w tej samej
sprawie. Projekt powyższy ma na ce

lu wprowadzenie nowych przepisów
o stanie wojennym, wobec zmienione
go stanu prawnego przez konstytucję
kwietniową.
Następnie

Rada

Ministrów

ustawy

odpowiedzialności

o

karnej

przy-

szczególnej
w

sporu

Litwy z Watykanem

WARSZAWA, (Pat),
W dniu 26
bm. odbyło się pod przewodnictwem
ipremiera gen. Sławoj Składkowskie-

jęła projekt

Likwidacja

przypad

kach zbiegostwa
do nieprzyjaciela
lub poza granice państwa.
Projekt
powyższy ustala, iż w razie skazania
za pewne przestępstwa, wymienione
w kodeksie karnym wojskowym i us
tawie
o
powszechnym obowiązku

wojskowym, jeżeli sprawca zbiegł do
nieprzyjaciela lub poza granice państwa, sąd może orzec obok kar, prze
widzianych
za dane
przestępstwa,
szczególne kary dodatkowe. przena-

(Pat).

Rozeszła

cyfry.

BERLIN, (Pat). W dniu wczorajszym zatrzymał się na krótko w Ber
limie w przejeździe z Genewy do Rygi minister spraw zagranicznych Ło-

twy p. Munters.

cy Apostolskiej. W związku z tym na
leży wyjaśnić, że na tle sporu pomię-

dzy Stolicą Apostolską a rządem Ktewskim, co do wykonania konkorda
tu, posełstwo litewskie przy Watykanie kierowane jest od
sierpnia
1932 r. przez charge

d'affaires. Prze-

widują tu, że ewentualna normalizacja stosunków
litewsko . watykańskich obejmie przede wszystkim

wę akcji katolickiej
młodzieży.

Oba

dotychczas

te

i

spra

wychowanie

zagadnienia

głównym

dziedziczenia

i otrzymania

darowizn.

į kało

i klękając

odbywało

modły

za

W Kownie co raz bardziej doceniają
życzliwość

się tutaj

pogłoska, że rząd litewski pragnie os
tatecznie ułożyć swe stosunki z Watykanem i nosi się podobno z zamiarem zamianowania posła przy Stoli-

były

cerskich, omawia w ostatnim swym
numerze podróż gen. Rasztikisa do
Warszawy, nazywając ją historycznym faktem po nawiązaniu stosunków polsko - litewskich.

Sam fakt podtrzymywania stosun
ków, pisze „Kardas* musimy oceniać
dodatnio. Od czasu ich nawiązania aż
do chwili obecnej naród i państwo
polskie nie

i WF

w Grodnie
(Pat).

Zarząd

obciążają swoim

Główny

Ministra

Opieki

Społecznej

Mariana

| 27, 28 i 29 maja

1939

r. w

Grodnie.

Paderewski

liczy 79

lat

społeczeństwa

wywołuje

w nas uczu-

cia przyjacielskie pod adresem

naro-

du polskiego,

Niemcom

ła przed rozejściem

pana

zyty gen. Rasztikisa, pismo podkreśla: że „Ciepło, okazane naszemu głów
nodowodzącemu w Warszawie ze stro
ny sfer wojskowych, politycznych i

rządu

odbędą

protektoratem

W chwilach tych okazywano nam
nawet szczere współczucie i uczucie
ciepłej sympatii. Powracając do wi-

Czechosiowacji

i sum

pod

zobowią

w chwilach

aneksji

Związku Osadników organizuje uroczystość święta pieśni i muzyki oraz
święta wychowania fizycznego, które
się

dia Litwy-

Anglia nie ma zamiaru uznać

Święto pieśni, muzyki
GRODNO,

Polaków

KOWNO,
(Pat).
Dwutygodnik
zaniem naszych pozycyj
„Kardas*, przeznaczony dla sfer ofi- ; wažkich dla Litwy.

przedmiotem

Okoto. 16 tys., które przybyły na życie Paderewskiego, gdy wiadomość
LONDYN, (Pat). Ignacy Paderew- :
wyprzedany do ostatniego miejsca | 6 ataku serca została ogłoszona.
ski miał wczoraj wieczorem
przed
Pozostała część dalszego tournee
rozpoczęciem wyznaczonego na wczo- koncert, rozeszły się rozczarowane. ;
Wśród tych widzów były wzruszająkoncertowego w Ameryce została wo
raj wieczór koncertu, lekki atak secce sceny, albowiem wielu z nich płabee tego odwołana.
ca, wskutek czego koncert został odchwil

do

przez

Wzruszające sceny wśród 16.000 zebranych na koncert
Gstatniej

poniedziałek

stwierdza

Paderewski zasłabł na serce

w

w

mus Czerwonej Armii i minister wojny rządu sowieckiego marszałek Wo

dek majątku oraz utratę zdolnośri do , Zyndram Kościałkowskiego w dniach

Tse.

wołany

powraca

(Pat). Żywe zaintereso | skiej.

wywołało

(Pat). Prasa paryska za | aby dostarczyć,przede wszystkim argumeńtów, mających służyć do odpar

Prejekt ustawy
o stenie wejennym

i

do podporządkowania.
Hitler
z łatwością
podporządkować

p

PO-

Majski

Lomdynu. Lord Halifar ma również
powrócić do Londynu z week-endu

podpi

oddając

że są ludźmi

ska zaczęła się nieco

LONDYN,
wanie

Dziennik
„Epoque*
zamieszcza
szali w swych statystykach, autor oś
wiadcza, že Polska zdecydowana jest
obszerny artykuł
swego
redaktora
żeby jej rodacy byli
dyplomatycznego p. Donnadieu, któ- ; nie dopuścić,
prześladowani. Polska i Niemcy podry pod tytułem „Jak zanikają mniej
pisały 5 listopada 1937 r. deklarację
szości w Niemczech
pisze, że Rzesza
© wzajemnym
traktowaniu
swych
zarządziła spis ludności w tym celu,

w ręce Hitlera, to oczywiście

wykazali

W FORMIE

prowadzi

tylu konsekwencji.
państwo

AK-

wieckiego udzielona zostanie we wto
rek przyszłego tygodnia. Ambasador

Woroszyłow zaproszony
do Londynu
mienie
brytyjskiego
wojny potwierdzające,

mocarst-

czyna zaczyna okazywać coraz wię-|
ksze zainteresowanie dla spisu hudności w Niemczech i metod, zastoso
wanych przez władze niemieckie przy
tym spisie.

wykazał talentu dyplomatycznego, roz
grywając tę partię. Stosując metody
mniej brutalne można było osiągnąć
te same skutki realne, nie wywołując
Jeżeli Hacha

trzema

BEZZWŁOCZNEJ

PARYŻ—,
warunek

minimum

obiektywna

między

gwarancjami

ciężkich

należy z całym naciskiem. To właśnie
sztuka dobrej
gry
dyplomatycznej.
Tak jak w ekonomii — maksimum

komzyści,

eo do

Bruocka6ra

Jak „znikają* mniejszości w Niemczech

i jeżeli

tyle

2) Zgoda

wami

ŻĄDANEJ PRZEZ
TE
MOCARSTWA, KTÓRYM JUŻ UDZIELONA ZO
STAŁA
GWARANCJA
JEDNEGO
LUB KILKU Z TYCH TRZECH MO-

owych skutków, dla Niemiec korzystnych, nie można było osiągnąć inną
drogą,

mniej

3) Porozumienie
między trzema
mocarstwami:
Brytanią,
Francją i
Rosją Sowiecką, przewidujące natych
miastowe udzielenie sobie wzajemnej
pomocy w wypadku ataku na którekolwiek z tych mocarstw.

.CJI WOJSKOWEJ

alicję antyniemiecką, na którą parę
miesięcy temu nie była nowet projekki.
W tych warunkach aneksję Czech
można uznać za sukces jedynie wte-

dy, jeżeli osiągnięcia

zawiera

ma ©na nast. 3 propozycje:

skim, również w Europie wschodniej

miecki į mamy

brytyjska

gresjj w którejkolwiek części Europy.
Oczekują, że odpowiedź rządu so-

więcej 400 słów i składa się z dwóch
stron pisma maszynowego. Wysuwać

Po układzie w Monachium sytuasja Niemiec była szczególnie pomyślna. Mocarstwa
zachodnie
składały
ofertę współpracy

3) Klauzula przewiduje zachowanie zasad paktu Ligi Narodów i postanawia konsultację w wypadku a-

Spodziewać się należy, że jeszcze
wieczorem, lub najpóźniej dziś rano,
nota brytyjska
zostanie doręczona
rządowi sowieckiemu.
5

fiiiktu z Polską. Jednakże skutki ujem-

krajom objętym

CARSTW. POMOC TA MA BYĆ NATYCHMIAST
NA - WEZWANIE
PAŃSTW
OBJĘTYCH
GWARANCJĄ, o ileby stały się one ofiarami
agresji, której się czynnie przeciwstawiły.

południem, po uzgodnieniu jej z rzą-

Nie ulega wątpliwości, że okupacja
Gzech ma dla Niemców na dalszą metę ogromne znaczenie.

pomoc

Po śmierci Ś. p. prof. Aleksar dia

LONDYN,

mat stosunku
które

dawniej

czeskiego

(Pat). Izba Gmin odbysię debatę

na te-

się

dawnemu

nie wypłaci
rządowi

- słoi waekiemu, zostały przez czecho
skarb brytyj

W. Brytanii do ziem, , ski zablokowane i sum tych
tworzyły

czesko - słowacką.

republikę

Dyskusja spowo-

dowana była sprawą depozytu przesz
ło 5 mil. funtów, który złożony był w
baniku angielskim, a który guberna

żadne

wypłaty, któreby się mogły dostać do
rąk rządu niemieckiego,
nie
będą
czynione.

się przekazać z powrotem do banku
czeskiego w Pradze, oddając sumę tę

Co się
jednak
tyczy
depozytu
przeszło 5 mil. funtów, to złożony on
był w banku angielskim przez bank
wypłat międzynarodowych w Bazylei

w rzeczywistości do dyspozycji rządu

i był do dyspozycji tego banku. Rząd

niemieckiego.
. Kanclerz skarbu sir Jahn Simon,
odpowiadając opozycji, podkreślił że |

brytyjski nie ma żadnej sankeji, aby
mógł udaremnić zwrot tego depozytu
ze strony banku angielskiego hanko-

tor banku

Montagu

Norman

zgodził

rząd brytyjski nie uznał aneksji cze: | wi wypłat

międzynarodowych

w Ba-

zylei, który występował w tej sprauznać i dlatego depozyty, które znaj | wie z ramienia banku czeskiego, bę
dują się w Londynie, jako należące ' dącego właścicielem tego depozytu.
cho

- słowacji i nie-ma

zamiaru

jej

2

„KURJER*

Własna

obsługa

telefoniczna z Warszawy

Sprawa oddłużenia rolnictwa
S

i

zeza

będzie rozważana

IE

ERA

Stefan Witold Przedpełski

w Sejmie I Senacie w najbliższych dniach

Wczoraj w Sejmie grupa rolników z OZN z wicemarsz, Jedynakiem
na czele podjęła na nowo sprawę t. zw. oddłużenia rolnictwa, Gwałtownie
zwołano w tej sprawie komisję na wtorek 30 maja rano, a posiedzenie plenarne Sejmu na wtorek o 4 ppł. Wnioskodawcy chcieliby swój projekt,
przeciw

któremu

wypowiedział

się

stanowczo

w

swoim

Kawaler Orderu Virtuti Militari, odznaczony dwukrotnie Krzyżem Walecznych, Srebrnym
Krzyżem Zasługi, Medalem za Wojnę, Medalem Dziesięciolecia, Srebrnym i Bronzowym
Medalem za Długoletnią Służbę, francuskim Medalem De la Victoir,

czasie wiceprem.

Kwiatkowski przeprowadzić w przyśpieszonym tempie przez obie Izby jesz-

cze przed

(4821)

1 czerwca,

ponieważ

z tym

dniem

tych długów prowizorium.

upływa

istniejące

w

sprawie

zmarł nagle w Budsławiu w dniu 25 maja 1939 r., przeżywszy 45 lat.

!

O czym
O dniu

Z.Gdańska donoszą, że w ciągu ostatnich 24 godzin zaszło znowu kilka
wypadków wybijania szyb przez nieznanych sprawców w mieszkaniach
Polaków. Hitlerowcy działają dosyć gorączkowo, nie upewniając się gdzie
Polacy.

Wobec

tego

nprz.

wybito

wszystkie

szyby

w

U Wilno

i miejscu

pogrzebu

P. Prezydenta kopię obrazu
M, B. Częstochowskiej
OTTAWA,

(PAT). Wezoraj odbyło

się uroczyste

wręczenie

i poświęcenie

kopii obrazu
Matki Boskiej Częstochowskiej,
ofiarowany
przez Pana
Prezydenta RP
kaszubskiej parafii

Rewizja w organizacji niemieckiej w Łodzi Protektorat będzie m ał konstytaZ Łodzi donoszą, że z polecenia prokuratury

policja przeprowadziła
rewizję w lokalu organizacji Deutsche Volksverband i zajęła tam kilkanaście dokumentów. Dochodzenie w toku. Szczegółów ze względu na śledztwo
podawać nie można.
W tejże Łodzi „Der Deutsche Wegweiser" ogłasza list otwarty zjednoczenia Niemców o charakterze centrowo-katolickim, adresowany do hitleryzujących organizacji niemieckich w Polsce i ich prasy. W liście tym domaga się, aby do dnia 11 czerwca Niemcy zorganizowani w hitleryzujących
ugrupowaniach wypowiedzieli się wyraźnie w sprawie swojego
stosunku
do żywoinych interesów Państwa Polskiego, a m. in. w sprawie gdańskiej.

cję opartą na systemie
korporacyjnym

wie

z całą stanowczością

stwierdzik,

lė ofiary katastrofy znajdują się
rzęśei łodzi, całkowicie zalanej.
Akcja
Wieża

ratunkowa
w,

ma

obecnie

w

alusa*, wyraził się niezwykle pochlebnie o zachowaniu się załogi pod-

na

czas katastrofy. 26 marynarzy, którzy zginęli w katastrofie, prawdopo
>+ ARDO
si RO

вЫОр
F
as,

w Zutowie i Šwiecianach

Wydziału Spo.-Polit. M. Ja-

spraw

sińskiego udał się do Zułowa a następ

nie

przeprowadził

wa, komendy

lustrację

się

szczególnie

pracami

sprawności

udało się zmylić czujność straży włoskich
i ujść ma terytorium greckie, złoto jednak
zostało

wycieczka kajakowa
z Wina w Kownie
KOWNO,
wna

—
Belgii

wycieczka

młodzieży

złożyła

wieniec

Nieznanego Żołnierza.

Nowe

jego

)

—

w

piątek, na

rozgrywkach

strzostwo Europy

z

grała w składzie

Poza tym Litwa
grami 79:15, Łotwa

Polska

:

kompozytor,

Zygmunt

Sto-

kurację

w

domu

swoim

rezerwowym.

kilkudniową

żywym poparciu
ka na początku

29:22.

200 biesiadnikom
wypadek

I

gramów

wizytą

oficjalną

ks.

regent

prasy krakowskiej. Zbiórdała przeszło 93.000 kiło-

łomu.

EZSDETZZA

W

musiano

zatrucia,

przyjęcia,

zorganizowa-

,

przepłukać

opuściłi Kłajpedę z powodu
runków

pedzkim.

aprowizacyjnych

trmdnych wa-

w okręgu klaj-

żołądek

poprostu

POKOJE

i Europy.

przewidział.

Warszawa

Chmielna
Tel. 556-85

„Nasza

Bezpłatny

ck
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garaż.

—

Hotel EUROPEJSKI

Najsmaczniejsze

dy znaleźć można

i najtańsze

w „Naszej Stołow

ni* (Jagiellońska 3/5 — 3).

Obiady

wydają się od
godziny 13 do 17.
Wszyscy smakosze znajdą w „Naszej
Stołowni*
możność
zaspokojenia
swoich
gustów.
Proszę
przyjść
i

przekonać się.

IRUTY
oraz różne

OFCERSKIE
obuwie

Wiino,

Ostrobramska

25

z

góry

zgodziła

się, w razie

wojny,

ol wa-

Rumunię do Polski. Gdyby w czasie
wielkiej wojny państwa sprzymierzone posiadały Dardanele, wywalczenie
zwycięstwa

mogło

by nastąpić

z pew-

nością o wiele szybciej. A do tego doWARSZAWA, (Pat). P. minister dać należy, że postawa Turcji będzie
wyj wpływ na inne państwa bałkań.
Witold Grabowski podejmował człon

ków

kongresu

francuskiego

stwie

prawniczego

śniadaniem

polsko-

Minister Ribbentrop pogłębił jeszcze turecką klęskę „osi*, wysyłając.

w minister-

sprawiedliwości.

bardzo

Hiszpańscy generałowie

ostentacyjnie

min.

Papena

de

Ankary, Przyjazd uroczysty specjalne
go wysłannika Rzeszy na parę
dni

przed

wspamiałym

sukcesem

Ansfii

wypadł zupełnie groteskowo. Trzeba
było z góry obliczyć możliwości i unik

nąć ostentacyjnego połiczika.
Sukcesem osi jest niewątpliwie

Jn-

gosławia. Ale znając historię tej spra-

wy, wiemy dobrze, że osiągnięcie to
zawdzięcza się konsekwentnej i zręcz-

nej polityce

włoskiej.

Sukces

min.

gu wybitnych przedstawicieli władz
Ciano, a nie min. Ribbentropa.
hiszpańskich i dziennikarzy z szeferń ъ
Zestawiając to wszystko widzimy,
biura prasowego Gimenez Rosado na „że min. Ribbentrop nie ma szcześcia.
czele.
Błędy zawsze te same:

1)

urrzyzwoica

2) Zbyimia

dzenia

ordynacja

politycznej

pewność

partne

siebie.

minister, a jaką sam „Fiihrer*, ale
część min. Ribbentropa nie ulega wąt.
pliwości, Nie wykazał subtelności dy-

wyborów, przebiega

w zupełnym spokoju
nej propagandy.

psychiki

3) Nerwowość i gorączkowe sżukanie efektu.
„Nie wiemy jaką część winy ponosi

wej ordynacji wyborczej, w odróżnie

niu od dawnych

Nieznajomość

rów.

BUKARESZT, (Pat). Okres przygotowawczy do wyborów parłamentarnych, które odbędą się 1 i 2 czerw
ca po raz pierwszy na podstawie no-

Nowa

W. PUPIAŁŁO

nego przez miejscową lożę masoń. i mi. Około 30 osób uległo tak silnemu
zatruciu, że musiano odesłać je naką. przeszło 200 osób, które skorzytychmiast
do szpitala.
opuś
musiało
bufetu.
stały 7 zimnego

obia

było

rzyć Dardanele dla floty anglo-francu
skiej. Nie można dość podkreślić oł-

wybory

stotownia

można

bnzymiego znaczenia tego faktu. Dardanele to kluczowa
pozycja, a przy
tym droga do Rosji, Rumunii, a przez

Rumunia

.

A

Najgorzej wypadło z Turcją. Sukces W. Brytanii jest olbrzymi. Nie tyl.
ko Turcja przeszła całkowicie na stro
nę demokracji, ale — co ważniejsze

Yage, Solchaga, Garcia, Valino, Camillo Alonso, Martinez Campos. Oczekiwane jest także przybycie szere

Hotelu ROYAL

nie było

mała a przykra.
psychologii part-

grunt wybadać.

legionem niemieckim przybędą z wizytą wybitni generałowie hiszpańscy:

TANIE, CZYSTE i CICHE

się na tę odmowę

wodzenia.
Tym więcej w momencie
tak silnego napięcia i zaangażowania
się Niemiec. Odpowiedź musiała być
odmowna. Min. Ribbentrop tego nie

BERLIN, (Pat). Równocześnie z
powracającym z Hiszpanii do Niemiec

karskiej. Lekarze stwierdzili objawy
zatrucia źle przyrządzonymi potrawa

i zawezwać

Polskę

jadą do Niemiec

ELEGANCKIE, MOCNE i TANIO
TYLKO Z PRACOWNI

zebranie

chciano

się

Państwa północne prowadzą pol tykę bardzo ostrożną i opartą na zasadzie Ścisłej neutralności. W, tej połityce są ogromnie konserwatywne. Dla
tego, zasadniczo,
żadne
propozycje
cokolwiek naruszające
ową postawę
konserwatywną nie mają widoku po-

Kongres prawniczy
polsko-francuski

pomocy 'le-

cić

(Pat). Zdarzył się tutaj

masowego

czasie

bardzo

| była do Kowna grupa 26 roboiników,
którzy

Kawiarnia.

Niefortunna uczta masońska
JACKSON,

©

ku dni.

w

W Krakowie przystąpiono do energicznej zbiórki łomu metalowego na FON. Przy

wygrała z Węz Francją 45:26

ji Estonia z Włochami

Wybitny

i syn.

Paweł jugosłowiański i księżna Olga wraz
z ministrem spraw zagranicznych Markowiczem.

o mi-

odniosła nowe zwycięstwo nad Finlandią w stosunku 46 : 13,
aczkol-

wiek

pociągiem do Hagi.

— 1 czerwea © godz. 15 m. 30 przybędą
do Berłina na zaproszenie kanclerza Hitlera

Kownie

w Kownie,

bracia

jowski odbywa
Nowym Jorku.

koszykówki

męskiej

Poe trzydniowej wizycie oficjalnej w
królowa Wilhelmina
opuściła dziś

dwaj

zaś

zgodziła

nerów.

ustrzelił tego

Jeszcze po Monachium Polska wykazywała chęć lojalnej współpracy z

się woda

Greka

jowski, poważnie zachorował na serce. Sto-

zwycięstwo
Polski

na turnieju
W

na grobie

Identyczności

— Były obrońca Madrytu, gen. Miaja,
przybył do Meksyku gdzie już znajdują się

litewskiej z Wilna w liczbie 12 osób.
Wycieczka

skonfiskowane.

Bruksełę, powracając

(Pat). Przybyła do Ko-

kajakami

Jeśli

Dania

potrzebne.
Sprawa
Znów nieznajomość

zastraszyč,

niskiej

dostała

Narażanie

da zawiesi swą sesję na przeciąg kil-

;

kroczyć granicę zabierając z sobą złotą zastawę stołową wagi 21 kg, stanowiącą własność króła Achmeda Zogu. Zatnzymanemu

policji.

Polskę

temperaturze, przy czym ciśnienie na
tak znacznej
głębokości
wynosiło
wiele ton.

z Kłajpedy wciąż jeszcze
— Na granicy albańsko-greckiej zatrzy- į || — Uchodźcy
mano pewnego Greka, który usiłował prze- | przebywają
do Litwy. W tych dniach przy-

samorządu i zagadnieniami gospodar
czymi.
Podczas inspekcji p .wojewoda za
rządził alarm celem skontrolowania

chciano

Tylko

podpisać pakt o nieagresji, Szwecja i
Norwegia odpowiedziały
odmownie

poś-

zaatakować i to miałoby
byč preludium, to też posunięcie nie było zręczne. Zbudzono bowiem czujność Polski

Kronika telegraficzna

.

na

mieckiej.

samego była po raz drugi w ciągu paru dni.

starost-

sterunku P. P. oraz Zarządu Miejskkiego w Święcianach. P. wojewoda

nalegał

sto-

Ostatnio mamy
do zanotowania
nowe niepowodzenie dyplomacji nie-

Gikės

Co się tyczy remilitaryzacji wysp

powiatowej policji i po

interesował

niezałatwionych.

Ribbentrop

tym

tek, z którego nie łatwo będzie się wydostać. Obowiązkiem min. Ribbentropa było poinformowanie swego szefa
że tymi metodami z Polską
się
nie
uda. Ale minister się nie orientował

na myśli zdanie mówią-

tnera. Min. Ribbentrop

GENEWA, (Pat). Posiedzenie Ra | Alandzkich, to rząd sowiecki zdecydowany jest podtrzymywać swe żąda
dy Ligi Narodów zwołane zostało na
nie odroczenia sprawy.
3
sobotę rano, co wskazywało by na to,
Jest więc rzeczą możliwą, že Raiż istnieje nadzieja na zlikwidowanie

W dniu 26 bm. w godzinach popołudniowych wojewoda wileński Ar
tur Maruszewski w towarzystwie na-

mim.

znów meto

wprowadzając

sunki polsko - niemieckie w ślepy zau

ce o bardzo oryginalnych warunkach
złożenia
propozycji i podkreślające,
Że

niemiecka wybrała

dy brutalne,

to błąd był b. naiwny, bo wykazano
zupełną nieznajomość psychologii par

Dziś Rada Ligi Narodów

Wojaw. Maruszawski

czelnika

aa

cipnie. Mamy

ze str. 1)

macja

Sli tak można powiedzieć, bardzo dow

Jeżeli

26

K. O. P.

siała być diametralnie różna. Dyplo-

pełnie jasne. Ale, tak czy inaczej, par
tackie razegranie partii nie ulega kwe
stii

| eelu przeciągnięcie zatopionej łodzi . dobnie znajdowali się w części łodzi,
na płytsze miejsce, a następnie wyktóra została zalana z powodu niedobycie jej na powierzchnię.
marynarzy, znajdujących się jeszcze
domknięcia wentyla. Śmierć nastąpiw łodzi podwodnej „Squałus*. Nurko
Porucznik Naquin, dowódca „Squ
ła momentalnie,
ponieważ do łodzi
uratowanie

pułku

Niemcami, Jeżeli chodziło o zbliżenie
Polski i państw osi, można to było w
pewnej mierze osiągnąć, ałe droga mu

cena zapłacona jest zbyt wysoka. Min.
Ribbentrop
nie przewidział reakcji
Europy.
Poważny minus,
Z kolei — sprawa polska. Partia
nie jest rozegrana. Walka trwa. Jednak każdy
obiektywny
obserwator
widzi, że pierwszy atak niemiecki spa
lit się na panewce.
'Tu już błędy dyplomacji niemiec
kiej były kapitalne. Memorandum pol

Intencje Berlina nie są do dziś zu-

(Pat). Stracono

na

(Dokończenie

racy jnego.

Podjęto akcję celem wydobycia zatopionej łodzi
JORK,

Oficerski

skie wytknęło
to bardzo zręcznie i, je-

PRAGA, (PAT). Komitet wspólnoty
narodowej powierzył specjalnej komisji opracowanie projektu
nowej
konstytucji. Konstytucja ma być opra
cowana na podstawie systemu korpo-

„squalus" grobem 26 marynarzy
nadzieję

i Korpus

Minister, który powinien nią

w Kanadzie

Wilno w prowincji Ontario,

NOWY

w żalu

nastąpi oddzielne zawiadomienie.

otrzymało w darze od

mieszka-

niu, w którym zamieszkiwał główny inspektor ceł Krzysztoporski, obecnie
przeniesiony już do Lwowa.
Wybito następnie szyby w willi podmiejskiej, w której mieszka zast.
komis. generaln. Perkowski.
Nie orientując się w sytuacji, wybito szyby.
w mieszkaniu na parterze, które zajmuje konsul holenderski, podczas gdy
p. Perkowski mieszka na 1 piętrze.
W rezultacie przedstawiciel Senatią
Gdański.
naskutek protestu holenderskiego musiał przyjechać i przeprosić konsula.

wszelką

pogrążeni

Dowódca

Niemcy nadal wybijają szyby
w mieszkaniach polskich w Gdańsku
mieszkają

zawiadamiają

plomatycznej,

Tse.

bez demagogicz
BAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASAAA
AA

zabrania prowakampanii

Książka ZP
kształci, bawi, Pozwija
rozwiją

Czytelnia Nowości i

praso-

wej, jako też urządzania wieców wy-

borczych. Jedynym dozwolonym środ
kiem propagandy jest afisz.o niewiel

Wilno, ul. Św. Jerzego 3
OSTATNIE NOWOŚCI

kich rozmiarach z fotografią kandyktórej
odezwę,
data, zawierającej

Lektura szkolna
—
Beletrystyka —
Naukowe
—
Wysyłka na prowineję

100
wynosić najwyżej
treść może
ie
owan
atak
lone
jest
ozwo
słów. Nied

kontrkandydatów. Treść afiisza popozytywny
zawierać
winna raczej
program pracy w ujęci ukandydata.

Czynna od 11 do 18,
Kaucja 3 zł.

!

Abonament
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1.50 zł
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„KURJER“

słowiańską

ideę

„O

(4821)

„Ave Caesar, morituri te salutant”
Generał

Żeligowski

przedrukowujemy

ogłosił

artykuł,

który

w całości:

Bywają okresy w historii, kiedy
mad ludzkością unosi się duch dzie

jów. Zanikają wówczas wszełkie dro
bne animozje, konwenanse dyploma
wymiany
tyczne, nieistotne formy
.
myśli.
wa

nie

granic,

rewizja

tylko

się nie

Odby

obecny.

okres

jest

Takim

tylko zamiany doktryn politycznych,

Duch

в

i ras.

azczepów

ale

narodów,

tylko

nie

już

okresach

takich

w

dziejów

Upływa znowu przeszło tysiąc lat
»d owych czasów. Na terenie Europy

rody te znikąd nie przyszły, gdyż w)

«ury, nowe ideologie. Walczą ze sobą

>owstają

Oczywiście

nie udaje mu

pzeństwa. Jest ona jednolita, co też jest
rzadkim wydarzeniem
w
historii.

na terenie Europy.
Cóż takiego działo

się

na setki lat przed naszą erą?
Nastąpiła wędrówka ludów. Gotowie, Hunnowie, Wandalowie, Mon

wia duch dziejów narodu polskiego,
Jako przedstawiciela
narodów słowiańskich ; wszystkich wolnych na

nym

goli, Germani,
na zachód,

rodów na wschodzie Europy.
Nazwą tego wielkiego
napięcia

jest odwieczny
manami.
Znamy
wiaūskich.

domo

spór

Słowian

z Ger

Hieroglify,

pismo

ielu

Dalej

—

wykopa-

newoczesne wieków średnich i późniejsze. Nestor, Długosz, Karamzin,
Szafarzyk, Kolar, Lelewel,
Mickie-

wicz... W tych najbogatszych matemtałach szukamy
syntezy narodów,
które pod nazwą Wenedów, Sarma
tów, Polan ; Słowian, zostawiły

pę na wschód od Renu daleko, daleko
pa Wschód. Siedziały — jak mówi|

Pomnik

na

dziś

więk-

w

imperiów,

tworzenia

stoją u

progu

wscho-

szości mają bardzo małe doświadcze
nia wolnošci i jej odpowiedzialności.

Zawiści dla ich. ojców znaczyły więcej, aniżeli wolna dyskusja”.
Słowa,
surowe, lecz prawdziwe.
Na tych wzajemnych
zawiściach i
kłótniach słowiańskich narodów wyrosła potęga germanizmu. Dlaczego

ich narodów, zdołały w czasie długo-

tak się działo? Czy kłótnia tkwi w in

„trwałych najazdów, nieomal zniknąć
z powierzchni, inne urastają w potęgę. Najeźdźcy zachodni kończąc wę-

stynktach tych narodów?
Oczywiście nie. Począck tych kłót
ni sięga czasów, kiedy na areniach
rzymskich „gladiatorzy
zabijali się

wzajemnie

ze

di. Z dumą

germanizmu,

w lożach

a

od

południa

potęga

Od

islamu.
RT

TRS

SI

słowami:

„Ave

Cae-

sar!* Głladiatorzy ci, to prości Słowia
nie. silni fizycznie, a naiwni jak dzie

uporem walczą Polacy, Czesi, Serbo«wie, Na nich od wiieków uderza fala

TIT

ku czci Henryka

którzy

Słowiia-

szczyzny, żegnami przekleństwami. W
awangardzie Słowian z największym

'Te narody, które obecnie nazywamy słowiańskimi,
na
wiele lat
pnzed naszą erą, zamieszkiwały Euro

EAT

Nareszcie

mii dla słowiańskich gladiatorów. Te
rorysta Konowalec, pozostając na ob

ni Europejczycy,

drówikę ustępują powoli z pól Słowiań

wspa

miały ślad historyczny.

UMEDUKE CEZ RST

te

Wędrówki

Germanie!'* — dążą jednocześnie do
usunięcia z encyklopedii nawet słowa „Słowianie*, Słowo to usłyszy mo
że czasem dziecko w szkołach powszechnych, ale już później nigdy, do
końca życia się z nim
nie spotka.
Wiemy, że Polska była szlachecka,
że jest katolicka, ale nie wiemy, że

artykułów pisze: „Środkowi i wschod

dzie, a na zachodzie Germanów. Ci
ostatni, zwracają się wówczas przeKtóre
rzymskiemu,
ciw imperium
niszczą. Jednocześnie po śmierci Attyli upada potęga Hunnów. Słowiaswoją
nie zaczynają odbudowywać
z
Niektóre
cywilizację.
zniszczoną

bardziej

prace

z

umierali

dla rozpartych

cezarów.

tej pory

*

cała

polityka

euro-

zajęcie.
z przed

strony

protesty,

Ameryce.

które

do siebie wzajemnie

—

wystosowały

w sprawie serii

które
incydentów,
pogranicznych
miały miejsce między 18 a 22 maja
na granicy sowiecko - mandżurskiej.
W zajściach tych brały udział lotnictwo i czołgi, pociągnęły zaś cne ze

sobą śmierć w/elu żoinierzy japońsko
mandżurskich

oraz

WIEDEŃ,
porządzenie,

Powódź

sowieckich

(Pat). Wydano

cym

żołdzie,

Gdyni,

zabraniające

wykupy-

zamachów
na polskich dygnitarzy.
Hetman Skoropadzki
kształcony był
na hetmana Ukrainy niemieckiej. Os
tatnio
zamierzono tam wykształcić
wybranego
na
emigracji atamana
, kozaków.

być wolnymi.

z gladiatorem

czeskim

|

przez

mieszkańców

Rzeszy,

dawnych
kolonij niemieckich
powitała to zarząwiedeńska
Prasa
„Nasza kawa
dzenie tytułami, jak:

posiedzenia

pięciu

rabinów

i 4

dą na podstawie prawodawstwa mojżeszowego oraz talmudu.
NOWY JORK, (Pat).
Przewódca
związku
Niemców
amerykańskich

wystąpiły z brzegów

zalewając

okoliczne

Nie. Czynii to dlatego, że tak chce,
tym wykonuje swą dziejową mi-

że

sję. Kto chce, może

z okrzykiem

„bez przelewu kropli własnej krwi*.
o czym z takim patosem mówią dyk
tatorzy Niemiec.
Wreszcie się to wszystko urwało.

Polska powiedziała

jej dopomagać

i

Przejrzały

i

Jest

a obecnie

germanizmu.

zachodnie

cenić wolność,

Ongiś

Polska

dziś

wydają

ok-

wołając „My Niemcy

być wolnymi: ,,„Za naszą i waszą wolnošč“,
Slowiaūskie i inne narody
podzielone są geograficznie, politycznie,

niż życie.

sprzeniewierzyła

Gdy

panować chcemy
nad
całym Światem!* — to Polska podnosząc sztandar z Białym Orłem, woła do wszyst
kich Słowian i narodów, które chcą

kazał tęsknić do sprawiedliwości

i więcej

dziejowy.

z Czechami,

rzyk bojowy,

mocarstwa.

Entuzjazm i jednomyślność narodu
były potwierdzeniem decyzji rządu.
Duch dziejów kieruje losami świa
ta. On związał Słowian z ziemią, om

m

to mus

Germani, depoząc i oszukując
Słowian, jak to ongiś zrobili z Polską,

stanowczo, że nie

chce być gladiatorem

się

idei słowiańskiej, za co została ukarana tragedią
rozbiorów.
Sztandar
słowiaństwa obłudnie podjęli carowie
z dynastii Mongołów, łącznie z carycami z dynastii Germanów. Ta spółka zohydziła ten sztamdar, gdyż zamiiast haseł wolności,
wypisała na
nim „Samodzieržawie“ (Jedinaja, nie

religijnie

i kultumalmie.

Jednakże

w

tej wyjątkowej i uroczystej
chwili
dziejowej muszą zapamiętać, że Polska podnosi sztandar nie w imię imperializmu, dyktatury, lub totalizmu,
lecz w imię wolności i sprawiediliwo-

ści społecznej

wszystkich

narodów.

Lucjan Żeligowski.

dielimaja Rassija). Duch dziejów wy-

nie dotyczy.. kawy! — Sądy żydowskie stosują
„Zwykły złodziej” robił niemiecką propagandę

Lekkomyślny

Sportowiec.

tereny

stał
przewieziony natychmiast
do
Nowego Jorku, gdzie stanie przed są
dem za kradzież 15 tys. dolarów. Pro

—

Latająca

kurator Dowey oświadczył, że, jego
zdaniem, „Kuhn jest zwykłym złodziejem*. Prokurator stwierdził na-

stępnie, że Kuhn

ukrywał

poczta.

nera w .zatoce San Remo

na wysokoś

ci San Martin, jednakże

Werner

od-

mówiił przerwania swego wyczynu i
nie chciał wejść na pokład żaglowca.
Otrzymawszy tę wiadomość, kapitan

się przed

policją, a w ciągu ostatniego dnia ucielkał, nie wiedząc, że śledzony jest

portu wysłał na ratunek
Wernera
szybkobieżną motorówkę.
pnzez trzech detektywów.
RZYM, (Pat).
Mistrz
pływacki
u Po killkugodzinnych
poszukiwaFritz Waldemar Werner ogłosił przed | niach motorówka powróciła do San
kiliku dniami, iż przepłynie przestrzeń i Remo, nie znalazłszy śladu Wernera.
pomiędzy

San Remo

Jak przypuszczają, lekkomyślny pływak przekonawszy się o niemożliwoś
ci przepłynięcia tak wielkiej przestrze
ni na falach wzburzonego morza, zre
zygnowal ze swego wyczynu i zatrzy
mał się w jednym z maleńkich portów
wybrzeża.

a Wys-

ра Czerwoną (Korsykla), nadmieniając
że jeśli morze będzie spokojne, dow

60

go-

wzburzone

ciągu

—

w ciągu 75 godzin. Wernerowi miał
towarzyszyć niewielki żaglowiec, na
pokładzie którego znajdować się miał

mistrz generalny zaprowadził na prói West
bę w Stanach Pensylwanii
Vingimii „latającą pocztę*. Posługuje się ona kilku samolotami, które do
starczają pocztę i zabierają ją z ubez lądowania.
rzędów pocztowych
Poczta ta spuszczana jest na linie, za
bardzo
na
bieranie jej zaś polega
prosty msystemie zahaczenia worka

wien dziennikarz węgierski.
Wobec
tego jednak, że wczoraj morze było

wzburzone
wiec

nie

miejscu

i wiał silny wiatr, żagłostawił

startu.

się

na

spotkanie

Wiarner,

nie

w

mogąc

się doczekać żaglowca, około godz.
A1 popłynął sam bez eskorty.
Pierwsze meldunki o Wernerze na
deszły dopieró o godz. 18. Pewien ża

zawieszonego

glowiec sygnalizował, iż spotkał Wer

Komitet

Uczczenia
panów

FERDYNAND
została
W

między

sznurze

na.

drągami.

Ferdynanda

Ruszczyca

Wilnie

prenumeraiorów

miejscowych,

że księga

RUSZCZYC — ŻYCIE I DZIEŁO

wydrukowana

wydawnictwa

dwoma

Pamięci
w

zawiadamia

Poczt-

(Pat).

WASZYNGTON,

jeden z jego przyjaciół, lekarz i pe-

w

i będzie

czasie

tymże czasie nastąpi

od

24

do

odebrania

w

ekspedycji

maja

do 10 czerwca 1939 roku.
wysyłka księgi
prenumeratorom
Zamiejscowym.

Ekspedycja mieści się przy ul. Orzeszkowej 3 m. 2 (J. Bułhak)
i będzie

czynna

Fritz Kohn, aresztowany wczoraj, z0
i frysztackim,

fm udzielić jakichś koncesyj?

nie niepodległości, nie tylko utrzyma
nie się na Bałtyku. To zapomniana
od prawieków polityka narodów słowiańskich, które budzą się do nowego życia.

wyczynu

tysiące lat liczącemu ustawodawstwu
hebrajskiemu. Wyroki wydawane bę

cieszyńskim

pednosząc

nicznej Polski to nie tylko zachowa-

zaś będzie

go

powiatach

Czy

sztandar Słowiaństwa Połska żąda ja
kiejś pomocy czy wpłaty od innych
słowiańskich narodów? Czy: gotowa

odwodzie był jeszcze gladiator białoruski, kaukaski itd. Jakże wspaniała arena cyrkowa. A wszystko to

tego

przed którym sądzone będą spory ży
dów przez ich własnych rabinów.
Prasa anglo - amerykańska poświęca całe szpalty opisowi pierwsze

w

który leży zdeptany.

tewskiim, kozacki z moskiewskim. W

tYiko dla nas“.
2
:
NOWY JORK, (Pat). Otwonzony
tu został pierwszy trybunał żydowski

potoki

chcą

łączyć się z nią duchowo, ale ona i
tak pójdzie swoją drogą, chociażby
to była droga cierniowa.
Obecny program polityki zagra-

jeśli

nego

i

słowiańsktóre

dla odmiany: „Ave Hitlerl'*
Potem
miał się bić gladiator czeski ze słowackim, potem słowacki z węgierskim j znów polski z ukraińskim i li-

dzin,

20 tys. członków b. Korpusu Ochron

reki

narodów,

Teraz duch dziejów znowu zwraca
się do Polski. Wskazuje na sztandar

Konferencja w Monachium bardzo się przyczyniła do wyjaśnienia
sytuacji. Rozpoczęła się starym motywem, że gladiator polski ma się bić

kona

przybywających ostatnio' licznie do
Wiednia. M im. przybyło do Wiedna

z ulewami,

wy historii dla wszystkich
kich i innych

w Wiedniu przez turystów z Rzeszy.
Sklepy, handlujące klawą, otrzymały

Powyższe zarządzenie spowodowa
ne zostało masowym wykupywaniem

w Cieszynie

długotrwałych deszczów i gwałtownych burz

jakiś zastraszający wzór.
Eksperyment ten nastąpił na ciele
narodu
czeskiego. Nemezis dziejowa wybrała
go jako ofiarę. Był to dzwon alarmo-

Brani-

ówiczył się w

wania kawy w Austrii, a szczególnie

kawy

Wskutek

Berli-

robieniu

200 kim

tu roz-

od władz specjalne wskazówki. Przekroczenie tego zakazu grozi natychmiastowym
zamknięciem przedsiębiorstwa.

Pomnik ku czci znakomitego pisarza Hanyka Sienkiewicza, odsłonięty: ostatnio unoczyw

W

słowiańskim

borze powstało coś w rodzaju akade-

—
Anschluss
4000 lat.

TOKIO, (Pat). Rządy japoński i
sowiecki
odrzuciły każdy ze swej

Bałtykiem

dawnym

bo zdemoralizowane materializmem
zachodu — albo tkwiły w prymitywizmie. Potrzebny był wiełki wstrząs,

Ciekawostki politycznei nie polityczne...

Sienkiewicza w Gdyni

w

polskim

nie,

Kto miał go podnieść?
Do tego
nie dojrzał nikt. Wszystkie narody
słowiańskie były albo w rozsypce al

а

Dyplomaci mają
ustawodawstwo

$cie nad

zując caryzm moskiewski na zagładę

gladiatorów z już poszczególnych ludów słowiańskich.
Wielkie zasługi
pod tym względem mają różne dyna
stie Habsburgów,
Hohenzollernów,
Koburg - Gothów. Całe zgraje Metternichów, Stackelbergów, Bismarcków
wymyślały sposoby, aby skłócić Sło

wian i zohydzić ich nazwę.

wsłucha się w kakofonię polityczną
ubiegłego tysiąclecia, przyzna, że jej
motywem zasadniczym było:
„My
Germanie", „Drang nach Osten". Od
powiedź ludów pochylonych nad płu
giem i czyniących znak Krzyża Św.
brzmiała: „My Słowianie nie damy
riemi skąd nasz ród!*.
Najcięższym
grzechem Słowian
były kłótnie. Wybitny polityk angielski Winston Churchil w jednym z

ze wschodu

na wschód,

Mongołów

nie, odpierają

Miska, dzieła starożytnych ihistoryków
greckich i rzymskich, poczynając od

Herodota..

lat.

tysiąc

trwają

tysięcy lat.

klinowe,

najazdach.

rzyńkich

przesztošė namodėw
stoW tej dziedzinie nagroma

sięgających

z zachodu

na-

nawet wstydziła się przyznać. że jesteśmy Słowianami, a jednakże kto

niewytłumaczo

ciągną

i zohydzić

pejska polegała na tym, ażeby robić | trącił ten sztandar z obcych rąk, ska

wet nazwę Słowian. Gdy Niemcy naj
częściej brutalnie fałszując historię,
przypominają światu co chwila: „My

rodu nie odgrywa w naszym życiu
żadnej roli. Nasza inteligencja często

północy, z połudna. Wszystko to jak
szarańcza depce i rabuje słowiańskie
trwają na
które
rolnicze narody,
miejscu, nie biorąc udziału w barba-

ogromną ilość źródeł historycz

nych,

gnani

instynktem,

zniszczyć

rozwi-

jest słowiańska. Wielka tradycja na-

wówczas

Wskazuje to, že przemawiia instynkt
narodu.
Jak wówczas, tak i dzisiaj |...

aby

Germanie

knl-

orzeróżne

tego,

dynastie.

nowe

jają największą energię. Ich Fryderyki, Wiłhelmy i Bismarcki dążą do

się usprawiedliwić gwałtu nad narodem czeskim, lecz — jakolwiek to
się wydaje paradoksalne, trzeba się
zgodzić z tym, że istotnie należy sięgnąć do tych odległych czasów, aby
zrozumieć to, co się odbywa dzisiaj

W takiej sytuacji jesteśmy dzisiaj
1 my Polacy.
Wiemy, jaką jest postawa społe

państwa,

rosły na tej ziemi. Mają one wspėln:

go okresu.

vmusza wszystkie narody, aby kład
najgłębsze
ły na szalę historii swe
wartości duchowe i instynkt narodo-

nowe

pień mowy, wspólne potrzeby życia.
wspólny instynkt i umiłowanie rol
nictwa.
Tak,
w
prymitywnym skrócie,
wygląda prahistonia
narodów
słowiańskich.
Na kilkaset lat przed naszą erą,
rozpoczęła
się
wędrówka
ludów.
Kanclenz Rzeszy niemieckiej, motywując w swym przemóweniu, 23-g0
kwietnia b. r. okupację państwa Cze
chosłowackiego, sięga właśnie do te-

ale i nowy podział świata. Powstają
nowe myśli filozoficzne, nowe ideo-

logie,

Ptolomeusz — „między sześciu mx
rzami*. Był to potężny szozep ary,
ski, składający się z 104 narodów. Ni

Wszystkie

pisma

codziennie
dzinach 4—7

prócz dni świątecznych
po południu.

są proszone o przedrukowanie
zawiadomienia.

w

got

niniejszego

4

„KURJER* (4821)

Nożycami przez prasę

Pomnik

ku upamiętnieniu

wyzwolenia

0 600 milionów fronków więcej

Rygi

SAMORZĄDOWYCH
prasie

„kio

polskiej

jest

wne

zwycięzcą

dyskusja

w

na

wyborach

te-

tządowych?*. Warto przytem zaznaczyć, że
wszystkie obozy polityczne uważają się za...

ю

1

a

1 маё będzie do Polski przede wszystkim
| mochody

—

rów do rad miejskich (odbyte poprzednio
wybory do rad gromadzkich
mieliśmy
już okazję w swoim czasie omówić) najmandatów

bo

33,8

Nie

chcemy

spotykać

się

jest

a teraz

mamy

--

eałość

wyników

do

prawo

zapytać,

kto

Czy 15,9

skoro odpowiednikiem tych mas jest 10.6
proc. mandatów? Więe w imię zasad demokratycznych
należałoby
zbagatelizować wszystkich i podporządkować sp0łeczeństwo
wol owych 10 ezy też 16 proe
Panowie z „Robotnika i „Dziennika
Narodowego mieli raeję. Wybory same
raądowe pokazały jakie jest prawdziwe
oblicze polityczne społeczeństwa”.

SKRZYPIEĆ W HISZPANII

Niemcy dowodzą ciągle, że oś Rzym —
Beziin jest mumowana i że to tylko wrodzo-

sozdźwięki

tam, gdzie ich mie ma.

udamia jest korespondent
jra Warszawskiego.
Liezni

łem

w

mniej

Włosi,

z

Hiszpanii,
ze ewymi

Innego

hiszpański
którymi

nie

troskarai

„Kur-

rozmawia-

krył

się

bynaj-

1 obawami

na

ten temat. „Zdajemy
sobie doskonale
sprawę, rzekł mi kiedyś w Burgos jeden z nich, zajmujący. bardzo wysokie
stanowisko, „że wytworzy się dła nas
obecnie w Hiszpanii nad wyraz trudne

położenie.

Świat dziwi się, że z ciężkim

sercem oczekujemy ewakuacji wojsk naszych z półwyspu i że nie śpieszno nam
do niej. A któż pilnować będzie praw
naszych w Hiszpanił, gdy żołnierze el
odejdą? Któż strzec będzie pozycji, zdodzie nam

Któż

tysięcy Włochów?

bytej krwią

gwarantem

bę-

4 miliardów

owych

Hr, które utopiliśmy tutaj? Nićmcom

Hi-

szpania jest winna załedwie jedną 6smą
ezęšė tej sumy, a trzymają oni w swych
rękach 80 proc. hiszpańskiego handlu ragranieznego.. Jak | czym zapłaci nam
Hiszpania, skoro prawie cała jej wymiea będzie się znajdowała w
na
Myśmy tu w Hiszpanii
Niemiec?
rękach

nie potrafili myśleć ani postępować tak

realistycznie, jak Niemey, no

dziemy

prawdopodobnie

1 teraz odej

z kwitem*.

Ta niechęć i pretensje de Niemców
wszystkich

są „leitmotivem“

z Włochami

mów

słyszy się w

tych

w

roz:

niemal

Hiszpanii.

Wciąż

zarzut,

rozmowach

że

„w tym ezasie, gdy Włosi krwawili © wol
Hiezpanii,

nošė

Niemcy

robili

interesy

na ok
sobie intratne pozycje
1 zapewniali

rea powojenny”. Metody powyższe stosowane przez Niemców w Hiszpanii i cał

kiem podobne od tych, jakie stosują oni

wszędzie indziej, nie podobają się ani
Włochom ani Hiszpanom. Zarówno jedni,
jak 1 drudzy, podkreślają
€znie w rozmowach.
BAŁAGAN

„Nowy Kurjer“

to niedwuzna-

(Poznad) porusza spra-

gujących przytem ogrodniietwo polskie.
Sprowadzamy do Połski rocznie owoeów za czterdzieści kilka milionów złotych... Wywozimy z Polski owoców (świe
dwa miliony
żych i w puszkach) za...

złotych. Netto import kosztuje zatem oko
ło 40.060.000 złotych...
tej sumie

sa-

zaś Polska

do niepodległości

państwa.

Na

zdjęciu

24

zł.

w

handlo-

Gdyby

a Francją.

Stowarzyszenie

ra Związek

Gawęda - manifest obfitowała w
akcenty akituałno . polityczne, a za-

„Młodej Polsce*, członek bamdy

„Zie

kończyła

się

to

nia cześć

szaleństwa

parę słów poświęcić mówcy. O literatumze litewskiej wiemy już dziś wię
cej, niż zechciał nam powiedzieć Her
baczewski, wiemy inaczej, ale nie bę
dziemy się Śpierali © tego czy innego

autora,
nie będziemy
się śpierali
w ogóle. To co mówił i jak mówił tem
stary pam
nerwowej

o wolteriańskim profilu i
gestykułlacji nie należy do

świata dyskusji. Usłyszeliśmy nie wy
kład ami referat, ale coś pośredniego
między pogadanką a manifestem, coś
niezmiernie

żywego,

zmiennego,

za-

skakującego efektami nie naszej epoki. Cóż to za mieszamima, ten Herbaczewskii! Trzeba słyszeći widzieć jak

płomiennym

leży przeciwstawić
tońskiego

a la

się gestem

w

Przybyszewski

kończy

stylu Zdziechowskiego.

szałeństwom

na-

mózgu.

w uszach płatetyczne „kwestie* wiel
kiego repertuaru narodowego, słowa
te, i gesty i atmosfera miały pewną

migotliwość, chwilami niemal urzekającą. Gdy urok mijał myślało się:
—

tego człowieka

należy pokazywać

alktorom. Niech zobaczą,
że „takie
rzeczy* mogą istnieć nie tylko w tekście roli, że takimi nzeczami naprawdę ludzie żyli, wpijali

się.

Zwłaszcza

przyprowadziłbym na odczyt Herbaczewskiego tych „którzy mają grać
— harflaszy w „Lili Wenedzie“.
jim.

w tradycji ewangelickiej piękny zwy
Jest
czaj, że co roku w maju urządzane bywa

udekorowanej
ej,
wiarń, podniesionej temperatury no | wangelicko - refonmowan
gromadka kitkuspora
się
zebrała
kwiatami
jastylu,
w
dhetczyzny i to zastygłej
dziesięciu dzieci ой roku do kilkunastu
lat
wych zupełnie ambicyj, w których hu
pękami
z
Dzieci
”.
„mamusiami
swoimi
ze
gruźlicy
spałali się, dostawali

byle

się

stać

tylko

o- kwiatów w rączkach, ustrojone w papierowe

wyłm rozedrganym i samogrającym
instrumentem, arką, czy harfą przymierza „między dawnymi a nowymi

laty", Stańczykiem, który wywija teorbanem Wernyhory. Trzeba słyszeć

' 1 widzieć jak Herbaczewski — szłach

emyne kapelusze były głów
i fantastycz
diad
tym dniu, publicznością
wrami
akto
nymi
ich mamusie.
i
Po odšpiewaniu pieśni, po modłitwie

wyjątkach z Pisma Świętego dzieci wygłosiły

cie mówi o pisarzach chłopskich, jak
Herbaczewski — postromantyk mówi o naturaliźmie w sztuce.
port L. zw. południowych owoców: powinogron,
bananów,
marańcz, cytryn,
wają
dojrze
Nie
Ha, trudno.
brzoskwiń.
cytry
czy
ńcze
pomara
ie
klimac
w naszym
ny | trzeba je sprowadzać. Ale racjonał| zapobiegliwa hodowła sadownicza
na
ostatnich czasów coraz wyraźniej wyka-

(guje

że w naszym klimacie doskonale

owocuje i brzoskwinia i morela į winne
grono. Nie tylko w okolicach Załeszczyk,

obradować
W dniach od

27 do

Zjazd Księsię w Wiilnie 7 Ogólnopolski
garstwa Polskiego.
prac
Zjazd ten ma na celu konsolidację

i zawodowych
organizacyjnych

wierszyki, a midnowicie:
Jaminka Dawienasówna,

i Longinek Dawidenas.

Matki*.

„Święto

pod batutą prof.
kilka pieśni.

Chór

związku

gospodarstw

odśpiewał

Koło

Młodzieży

Piaseckiej

EDYTY RPO

TOR NEWYYTEOTA RE

wszystkich

uczestników

Centrośrub,

i eykl referatów na temat
u kul
rozwojwa
w rst
księga
a
oraz zadań księgarstww
są również zbiorowe

Trykobiel ani Kałboł, ani

takich nie należy

węg” to.. polski skład węgla.

Prawo względności
W okolicach bieguna spotyka się dwu
Eskimosów.
—A

państwo

dokąd

wybierają

wakacje?

się

na

S

wycie

— Wyobraź sobie, jaki Karoł jest bezczelny! Powiedział,
że chce mi coś szepnąć
na uszko

i w trakcie
tego

pocałował

mnie

w usta.

— No

wiesz.

Przy

twoich

ustach, to jest

rupełnie możliwe.

Pieczona

gęś do

muzeum

Jak nam donoszą w jednym z punktów
kontroli celnej na granicy polsko-niemieckiej, pewien obywatel niemiecki po kiłkudniowym pobycie w Polsce wracał do Niemiec,

wioząc

pieczoną

gęś.

Jak

się

okazało

obywatela niemieckiego, w
z oświadczeń
Niemczech żadną miarą nie można nabyć
trudności. dewizoWobec
pieczonej gęsi.
zachodziły, poł
wypadku
tym
w
wych, jakie
ski urzędnik celny, chcąc ułatwić Niemcowi

przewiezienie tego oryginalnego bagażu, wpi
sał Niemcowi do paszportu: „Jedna geś
„muzeum w...*
Nieszczęśliwy Niemiec po przybyciu

Rzeszy

zapłacił zapewne

bozem

koncentracyjnym.

dla
do

za swój apetyt

o-

„Uroda życia”
Policjanci angielscy,
bies“, są to przewaźnie
Robi

budowy.

tycznej

miss

OE ZOORZAO DAC

Harvey,

Hetty

Marlow

Bucks,

następuje:
— Mimo
gana

Sym milionera amerykańskiego Frederick B. Snite wskutek paraliżu płue musi prze-

bywać dła podtrzymania życia w stałowej klatce. Gdy wiedza Jekarska nie mogła nie
szczęśliiwemu
Loumdes

młodzieńcowi

błagać

Matkę

pomóc,

Boską

ojcee

przywiózł

go ostatnio

do

Francji,

— Frederick
o cudowne nieczenie. Na zdjęciu
w swej stalowej klatca,

aby

w

B. Smite

przez

tak zwami
„bobładni chłopcy, aile

woli,

skoro

każda

sex-appeal

przed

kobieta

ładnych

adwokat

Wood

z Quary

oświadczył

wra

nie małe

to widać

damach,

żenie na niektórych

_ nowej powieści

Cegłobet,

Polswęg. Pierwszy ma ozmaczać handel trykotami, drugi to sprzedaż kaloszy, a „Polė

„Tej,

co w Ostrej świeci Bramie', po czym rozpo

nie byle

l runik

psy-

takie

Wyrazy mają służyć do wzajemnego porozumienia się, powinny być więc celowe,
zrozumiałe i przystępne w swej treści. A do

od
Program zjazdu przewiduje gremialne

ż wkrótce
rozpoczynasny

Agromięs,

bolszewicka

wytwarzająca

Usta
I uszy

Wzeba raz wreszcie sikończyć.

im-

nas

-— Prawdopodobnie gdzieś na południe,
możliwe, że na Szpieberg, ałbo do Grenladiń

U mas żeż wisłen, czereśni, jabłek i gm
szek mile brakuje. Z bałaganem owocowym

28 milj. xł wynost

u

słów,

pol, Siatkopol, Skrzyniopol, Trykopoł itd itd.

i dr Mackiewi-

że u nas takie

chłopskich

skracania

trapol, Glazpoł, Gumpol, Guzpoł, Kartonpol,

dzieci

Gałkowskiego

zorganizowało

czną się obrady
stanowiska i roli
tury narodowej,
| dobie obecnej.
Przewidywane
czki.

się

Lėžpot. Metapol Papierpol, Radiopol, Baty-

wypowie-

czowej, prezeski Koła Pań.

hołdu

Lester Gaba

Wegložar, W6dkol itd.
Najrętnym złośliwym nowotworem są bez
naszemu
językowi
sensowne, a tak obce
przeone
Są
„poł*:
zakończeniem
z
skróty
Aptepol,
żydowskim:
wymysłem
ważnie

j
zonepaM. Reya przy niestrudpomocy

danie

Mr.

Śledzioryb, Tarbłoń, Trykodrut, Wodoszezed,

głosiły wierszyki Henryś Marvecki, Irka Gry
maszewska, Irka Leszkowiczówna, Lała Mac
kiewiczówna, a zakończyła deklamacja zbio-

storowej Jadwigi

przy-

Budoziem, Detartrol, Garbomart, Meblorat,
Matoszlif, Primadrzew, Przemgor, Szlifpraca,

dział ks. A. Piasecki, W drugej części wy-

im.

stala

dziwołągi:

Następnie przepiękne

owoce się nie „udają. A eztery i pół
miliona złotych, uzyskanych ze sprzedaży krajowych brzoskwiń czy winogron —
to dła właścicieli folwarków czy wlck-

szych

choza

Halinka Marzecka,
Basia Tchorzanka

przemówienie

i formie

„Święto”*

się

I tak jest le-

Czadapol, Dermapol, Diplopol, Dyktopoł, Fu

Człowiek o stalowych płucach

la; zbiory brzoskwiń czy winogron na
Mazowszu, w okoliey stolicy państwa, są
eoraz obfitsze, a owoce w niczym nie ustępują tmportowanym, za które płacimy
miln. złotych... Trze
1 pół o
rocznie ok4oł
przełaba tylko chcieć, trzeba wreszcie

pogląd,

w

się z dmia na dzień trudnoś-g piętrzącymi
od
ciami, które zwłaszcza dają się dotkliwie
han
1
ch
wydawnicży
czuć w środowiskach
lowych naszego księgarstwa.

nie tylko w rejonie południowego Podo-

tradycyjny

to nie jest takie proste.

mat. (ARP).
subtelnyc
cerze ją
nada

wiersza

zdaje

Skrėtv

FORVIL, który idealnie przylega do skóry,

rowa

nie

będzie za późno.

Modną

Słońce zaczyna mocno przygrzewać, nosek
m
pozosze
czoło
się opali, a zakryte kapelu
stanie białe. Co na to poradzić. Oczywiście
nosek. przypudrować, ale koniecznóie pudirem

treści

Gaba

trzeba będzie zamknąć w domu obłąkanych
wosku.
— jest zść
Bo idealna piękno

Każda z Pań pragnie być piękna, wszyst
kim się podobać. Zupełnie zrozumiałe i god-

w

Lester

piej. Gdy pewnego dnia piękna Cynthia szep

całej Polski
będą w Wilnie

29 maja br. odbędzie

Mr.

nie choć by słówko, a pierś jej w oczach
zakochanego towarzysza podniesie się odde-

Iato.--

Ale

Idealna

wiązywać
do tego znaczenia.

chem —

ne pochwały.

— w aptece
Jandziłła.

Piękność istótnie milezy, jak załcłęta kró
lewna.

Święto Matki

Sto procent szłachetności,
szlaki się wytworzył na początku stułe- „Święto Matki**, W dnim tym dzieci zbierają
i kwiatami
cia, w okresie gwałtownej intelektua- się ś czczą swoje malki śpiewami
eej
parafialn
sali
w
roku
tego
i
też
To
fizacji, ciągu do książek, sztuk, ka-

dzie
lub delirium

ж

idzie

oprawiony.
wyglądem
zwabiło

orbi, że znałazł ideal kobiety. Wysoka, smukła, hlondymka o złocistych oczach, piękna
ta pani nazywa się Cynthia. Mr. Lester Gaba
szozęśliwy jest, że piękność ta pozwala mu
towarzyszyć sobie wszędzie, ofiarować sobie
toalety, modne szmatki biełiśniane i pantofelki. Jest idealną towarzyszką w barze czy
damcimgu, i często wisłują mr. Lestera Gahę,
pochylonego ku pięknej towarzyszce i szepsącego coś do niej miłośnie.

przyjmują: F-ma „SPAUDA* —
Kaunas, Maironio 5-a; Księgarnia „STELLA* — Kaunas. Pre5 litów
numerata miesięczna

ten-

pięknie
książka

Mr. Lester Gaba z Ameryki głosi urłn et

W LITWIE zgloszenia na prenumeraię „Kurj. Wileńskiego*

Dla słuchaczy, wykształconych na
literaturze romantycznej,
mających

maniery cygana z przedwojennej kawiamni znajdują u niego raptem poimtę niemal wielkopańską, jak fraza

zaczęta

serca, które

autora zamiast
recenzii
;

Piękność

Aka-

fłodzieży

Polskiej

SET,
STTIS
IT
(ATETNT

hymnem

prasę”

b.

namczycieli związkowców)
(dzieci
skiego
30 zł (trzydzieści zł).
FON
na
wplacają

Jan Albin Herbaczewski, Litwim,
a jednocześnie
żywa pamiątka
po

zatarg,

przez

— powiem gdzie ją nabyć:
w składzie środków nasennych

przedmioiy

Młodzież Bursy Z. N. P. Okręgu Wileń

Ostatni wajdelota
postać tak ciekawa sama
w sobie
(jako taka), że zamiast pedantycznie
streszczać jego przemówienie wolimy

oraz

Szkolnej w
Polskiej Macierzy
demickiej
na FON
ofiarę
jako
wpłacił
Nowo-Wilejce

—prezydemt
Ulmamis w momencie wygłaszania

i... demonołog,

w

na

wiek

Środa literacka

Balonika'

Kobiet

członkiń

„nożycami

Nowy tom nowelek —
Chętnie, — gdy kogoś

i miedziane.

złotych 80,

tonego

pośród

pisał tylko:

Na tegoż

Ф®

w gotówce

nowele+

nie zmienia

stosunków

zebrało

złote, śrebrne

prnez
Na połach walk w miejscowości Pinki, pod Rygą został unoczyście odsłonięty
prezydenta Łotwy Ulmanisa pomnik dła uczczenia wyzwolenia Rygi przez bohaterskie
wojska łotewskie. Wyzwolenie stolicy krajuz pod przemocy nieprzyjaciela było hasłem

mać

OWOCOWY

wę 40 milionów wydanych za granicą i ruj

W

powyższa

Polską

Katolickie

FON

proe. „narodowedw“, esy 10,6 proe. PPS,
ezy 33,9 proc. OZN, a wraz z ugrupowaniami pokrewnymi 48,1 proc.? Czy można
mówić © konieczności „radykalnej mmiamy systemu pod naciskiem woli mas*,

„OŚ* POCZYNA

pomiędzy

Nowo-Wilejce

z zarzu-

reprezentuje wolę większości?

Ugoda

normałnych

Mea

dn. 24 maja 1039 r.
No

elektryczne,

Na autcra

Człek rozsądny
— choć nowelista i dramaturg
Pisał sztuk rozmaitych i nowelek masę;
Nie wpadł by jednak z swym talentem

proe.

datów,
PPS — aż 10,6. To już nie są
To

surowce.

wych

tem zagarniania eudzych zmiohbyczy dla
siebie. Nam wysłarczy tych 83,8 proe.
Porównajmy tę cyfrę s wynikami uzyska
nymi przez innych. Drugie x kolel miej
sce zajęli Żydzi, zdobywając 17,8 proe
mandatów. A „masowe stronnictwa pol
skie? Ste. Narodowe ma 15,9 proe. manfragmenty.

1 maszyny

w niezym

otrzymał OZN. Ugrupowania pokrewne,
na których współpracę OZN może liczyć,
zdobyły 14,3 proc. mandatów. Razem daje to 48,1 mandatów. Umyślnie wyodręb
niilśmy grupę mandatów OZN od manda
tów innych grup idących z nim ręka w
rękę.

lektury”,

ko z nich. Operacja ta sfinansowana będzie
"Według
przez t. zw. „Assurance Credit“.
tyehże samych informacji Francja eksporto-

Z pretensjami do zwycięstwa partyj opa

ilość

Pytałem Huszczę — poetę, Шегайа —
O pewne wyjaśnienia do literatury,
Odparł, machnąwszy ręką gestem desperata:
— „Nie wiem, wstręt czuję do wszelkiej

dla każde-

franków

milionów

500

wysokości

:

sycyjnych rozprawia się w artykule wstępmym „Gazeta Polska“,
Według zestawienia wyników wybo-

większą

Na kalamburzystę

Z kół francuskich informują, że w wyaku ostatnio osiągnięto porozumienia fran
oba państwa będą mogły
cnsko-polskiego,
urealizować dodatkową wymianę towarów w

|
!|

samo-

„ASZKWILE

zabi

W
mai

naszych

towarów
Francuzi

zakupią

JESZCZE © WYBORACH

Pół żartem, pół serio

road,

sądem,

jest

co

pocią

chłopców.

—

Czyż można więc winić moją
kierowała nieostrożnie autem,

klientkę, że
gdy władze

tak

dorodnych

dobierają

na

policjantów

przedstawicieli płci, niesłusznie brzydką zwa
nej? Gdyby było mniej przystojnych polic
jantėw, pamie sędzio, to byłoby niezawodnię
mniej wypadków samochodowych.

|

„KURJER* (4821)

Him rwpozyma tniowę aistra rabinas

Wojewddzki Zjazd Kas
Bezprocentowych w Wiln<

Wczoraj odbyło się
posiedzenie | rok bieżący, pozostałe 300.000 mają | czych, z czego mniej więcej połowa
| ma powstać jeszcze w ciągu bieżącego
Prezydium Zarządu Miejskiego. Na po | być wypłacone w roku przyszłym.
| roku. Każda rodzima robotnicza osiadsiedzeniu tym rozważana była sprawa
budowy
w Wiimie
osiedli robotnido swego
Wzmiankowane osiedla, które za- ła w tej kolonii otrzyma
czych. Osiedla takie istneją w innych
początkują powstanie w Wilmie mia- | użytku 1/4 część hektara na założenie
który
będzie
steczka robotniczego, mieścić się będą ogródka wamzywnego,
większych miastach Polski, budowa
ich w Wilnie ma być rozpoczęta w
na specjalnie przeznaczonych
przez stanowił podstawę egzystencji.
roku bieżącym. Na cel ten Magistrat
miasto terenach o powierzchni blisko
40 ha przy ul. Zbožowej i Grochowej.
uzyskał
z Towamzystwa Osiedli RoRoboty przy budowie pierwszych
boimiczych
kredyt
w
wysokości
Na terenie tym ogółem wybudowadomków robotniczych mają się rozpo500.000 zł, z czego 200.000 złotych na
nych zostanie 114 mieszkań robotnicząć już w ciągu czerwca rb.

Bezprocentowych.

Kas

jańskich

Prze

wodniczył p. Prezes Edmund Kowal
ski w asyście p. Dyrektorów Jakubowskiego z PKO i Niemca z Izby
Rzemieślniczej. Stan bezprocentowej
pomocy kredytowej na Wileńszczyźnie oświetlił p. Sędzia Zaleski. W dy

wywiązała

jaka

skusji,

się, zabierali

klas bezprocentowych
głos delegaci
Związkowi
na prowimcji, składając
wyraza uznania za szybkie i sprawne
zakresie kompetencyjw
działanie

- Masło i żyto zniżkowały

nym. Zjazd obrał władze związkowe
w składzie poprzednim, za wyjątkiem
Edmunda Kowalskiego,
p. Prezesa

Na zagranicznych

który jest przeciążony pracą społeczną i prosił usilnie, aby go nie wybiewszedł p. Nagur-

którego

miejsce

na

ski Senior. Mandat p. Prezesa Kował
skiego objął p. Płk. Józef Słomski.

rach,

jednej z najstarszych i największych
kas bezprocentowych na Wileńszczyź
nie, p. M. Ladowski,

czenia

na

Dyrektor

P.

wileńskie.

województwo

reprezentował klasę bezpro

Ladowski

Musimy

mieć

pojęcie
pszeni-

nomóc

Czerwonego i Zielonego Sztrałła i Rudnickiefanty

go sprzedaż losów na loterię, której
stanowi kilkanaście dzieł sztuki, ofiarowa-

Obszar uprawy

że nie

talentowanych absolwentów Wydziału
Pięknych USB. Losowanie tej loterii

zwyżkowała,

pszenica lek-

owies

utrzymał

się,

żyto i jęczmień cokolwiek zniżkowały.

Żyta

zdaje się jest jeszcze w kraju

dość dużo, zapotrzebowanie jęczmienia po zakończeniu siewów znacznie
zmalało. Dzięki mocniejszej tendencji
na rynkach zagranicznych w zakresie
zarówno pszenicy, jak żyta poprawiły
się widoki eksportowe. Pozostałe ziemiopłody
przeważnie utrzymały się
kowały

lekko

pasze

słomiaste,

Sztuk
odbę-

dzie się dnia 31 bm. o godz. 17 w lokalu
„
o Sziralla“ dzieki uprzejmości p.

czny

stanie przy

bliżu

dworca

chorych

Wybory w Pińsku
przyn osły zwycięstwo Chrześcijańskiemu
Blekowi

większości żydowskiej. Chrześcijanie
wią zaledwie 30—35 proc. ludności.
Jednak jedmolitej akcji wyborczej,

mu,

ME INL

ubogich

do jaknajgorliwszego

poparcia

IMPORT KAWY

Surowe

tej imprezy

Stamosta grodzki ukarał weżoraj 5
motocyklistów

Kwostować można tylko honórowo

pracuiących obecnie
w rzemiośle

Przy udzielaniu
kwesty publiczne

na

maszynowego

karabinu

kwestarzy honorowych
Wynagrodzenie kwestarzy w drodze udziału procentowego w wyniku zbiórek pie-

za-

Wiłeńskich,

Ułanów

taczance

niężnych,

1

Po nabożeństwie w Bazylice, które rozpo
na

i

Wzywam

wszystkich

zapraszam

rze-

dzielczości”. 'W związku
„Dniem Spółdziełczości'*

(—) WIKTOR JANKOWSKI
Wiceprezes Komitetu Е. O. N. Rzem.
Chrześcijańskiego

Ziemi

tet Obchodu

Wileńskiej

Komitet

Były Wachm. Satab. 18-go p. Ułanów
ram
ЗА, №№

Teatr muzvcznv „LUTNIA“

BŁĘKITNA
Kuiczyckiej

po

Komitet

Spółdzielni

sie
ni

Spółdzielczości".

ustalił program
ostatecznym

ma

Obchodu.

usłaleniu

Prog

zostanie

wiadomości.

siedzibę

Rolniczych

w

i

lokalu

MASKA
STS

EEST

SET

KSOIMEESTTTTOS ZEE

Oskar

metałurg

że

wkrótce

wania

w

przystępuje
szerszym

zarówno

przemysłowiec-

Bach

zapowiedział,

przemysłu

do produko-

zakresie

nowego

nazwą

Ja się z łatwością barwić, jest o połowę lżejsza od
duraluminium, a dwa
razy od niego trwalsza.
Stal
ta według opinii ekspertów

pszyszłych

go

zrewolucjonizuje

szczególnie przemysł

Zawodo-

zorganizowało kurs

zarówmo

wykłady

teoretyczne

jak

i lotnicze-

te przemysły,

nauczyciel, 19) Paczkowski Jan dr med., 20)
Pawłowska
Rodziny

Władysława

Wojskowej,

—

21)

przedstawicielka

Piwowar

Józef

Spółdzielnia

Spółdzielnia

| wania

Poleska,

Wołyńska.

majstra

T-wo

Oświaty

płaca każdemu

szewc

—

Zawodowej

wy-

słuchaczowi

się na koszty

kursie,

a

50

gr.

przymusową

kursu
1 zł.

utrzymania

zatrzymuje

oszczędność

(Bund),

urzędnik

28)

Szłakmam

(Bund),

29)

Ar>n-

Brzeziński

Sławka — kupiec (bezp.), 30) Glejbmaa Ilia
— mgr. prawa (bezp.), 31) Lifszye Szmuel

—

buchalter

(syjonista)

kupiec

i

32)

Tenenbaum

(ortodoksa).

POHULANCE

Dziś o godz. 20-ej

POPROSTU

CZŁO .IEK

z występem

Sawana

Bramy mają być zamykane
o godzinie 23
słyszy się narzekamia lo-

nim zamykane są dopiero o godz. 23.
Obecnie czynione są starania o wprowadzenie tego zwyczaju również i w

ceglarskiego.

po 1 zł. 50 gr. dziennie, z czego

potrącą
na

—

Judel

Oddawna

| Nauka na kursie jest bezpłatna.

jako

ram

Teatr m. NA

cegły

tytułu

się

wy-

płacaną dopiero po ukończeniu kursu.
Kurs rozpoczął
się w dniu 15
maja,
zaś w dniu 23 maja
odbyło

PRZEKAZ

Na

ROZRACHUNKOWY

Wiilniie.

Jak słychać, władze administracyj
ne mają przychyłić się do tych starań
i wydać

zarządzenie zamykania

bram

nie godz, 22, jak to ma miejsce obec.
nie, lecz o godz. 23.

Remonty
w

świątyń

Wilnie

i adres

Trójcy.

|

PRZEKAZU

Nr. rozrachunku:

zastosowania te-

NADESŁANIA
ROZRACHUNKOWEGO

wpłacającego.

3

Odbiorca

Wileńsk
Ry: urjer
Ai
K

:

o

ь

is
1.

Poczta:

.

skupa

bandurskie,

P

wiłno

r

: I"
„KURJER WILEŃSK

.

go

Wilno,

с

Biskupa

Bandu:skiego 4,

I

Nr. rozrachunku:

1.

Nr. rozrachunku: 1.

Nr.

wpłaty.

оее
(podpis

przyjmułącego)

:

Na terenie miąsta niektóre parafie przystąpiły do remontów kościołów. Odnawia się
5 świątyń w tym piękną fasadę kościoła św.

DOWÓD

gr. EEE

zł

—

Mński Zygmunt — urzędnik, 27) Czertok Ab-

roku Spółdzielnia Lubelska,
r. Spółdzieln'a Lwowska —

a

lotniczy.

w kolejnictwie.

ski Władysław — kupiec, 14) Mercik Stanisław — dyr. gimnazjum, 14) Michałkiewicz
Marian — kupiec, 16) Muniek Mnniakowski
Jan — urzędnik, 17) Niżyński Jan Stanisław — robotnik, 18) Obuchowski Józef —

Lejb —

też i ówiczemia praktyczne.
Słucha- ; się unoczyste
otwarcie, na które
cze po ukończeniu kursu otrzymają | przybyli przedstawiciele władz i zaświadectwa,
uprawniające
do uży- * proszeni goście.

———

koncesję na produkcje tej stali, a sfery kolejowe w Indiach prowadzą stu-

go wynalazku

powstaje

1937
1938

wytwórców

ceglarski w kol. Orzedhownie
koło
Głębokiego. Na kurs zgłosiło się 19
kandydatów, z pośród których 9 osób
przybyło z innych
powiatów wojewódzbwa
wileńskiego.
Kurs trwać
będzie
od 2 i pół do 3 miesięcyw
zależności od warunków
atmosfe-'
rycznych. Program kursu obejmuje

—-

!

dia nad możliwością

Oświaty

R PE >
ORO
=

państwowych jak i ze sfer
automobilowego

stołarski,

Odbiorca:

Wynalazkiem tym zainteresowały
gatunku
,bachit*, która oprócz tego, że pozwa- _się już i inne państwa, pragnąc nabyć
stali nierdzewnej pod

z siedzibą w Łuc-

EEC.

iżejsze! od duraluminium

w Ameryce

Rady

Dziśnieńszczyzna kształci

Imię, nazwisko

Ameryka buduje samoloty ze stali
Znany

obecnie

nowej Wołyńskiej Spół-

Maliszewski
13) Mączyń-

Związku

bieżącym jest:
„Spółdzielczość buduje siłę społeczno-gospodarczą Polski".

WYYVYYYYYYYYYYYY

TEST

nowej

Aleksander-Marian — mistrz

dzielni Rybackiej

jęty statut

na, działaczka społeczna,
12)
Rajmund — zawiadowca stacji,

1) Dąbrowski Antoni — ślusarz, 2) Faust.

roku

w
w

nej, 11) Łyszczkowska Jadwiga — siarości-

Irena — działaczka społeczna, 25) Wysocki
Teodor — pracownik samorządowy, 26) Zie-

Zarobkowo-Gospo

darczych, Jagiellońska 3.
Hasłem „Dnia Spółdzielczości" w roku ,

i Dembowskiego

YYTYYYYYYY

UTE TTT

ten

„Dnia

podamy do ogólnej

ы

Dziś o godz. 8.15 wiecz.
Premiera
z udz.

zbliżającym
czerwca —

dziela) odbyło się zebranie przedstawicieli
organizacyj spółdzielczych i społecznych w
Wilnie. Na zebramiu został powołany Kon

tę uroczystość.

na

ze
11

lud-

Kowałewski Bazyli — ył. nieruch., 10) Ku.
becki Ignacy — dyr. Ubezpieczałni Społacz-

przedstawia

Na zebraniu odbytym w dniu 19
maja zapadła uchwała i został przy-

wej w Głębokiem

— Przygotowania do Obchodu „Dnia Spół

młeślników, oraz byłych żołnierzy 18-go pułku Ułanów do jak najliczniejszego stawiennietwa

bądź też pensji stałej, jest bez-

Przygotowania do obchodu
„Dnia Spółdzielczości*

przerowizny. Następnie Ułami i Rzemiosło
na
czym
po
defilują przez ulicę Mickiewicza,

stąpi zakończenie.

większość.

Odbyły się w Łucku dwa zebra- | ku.
Zebrani zadeklarowali produknia rybadkie,
zwołane przez
Wo- ; cję wynoszącą około 500.000 kg. ryb.
łyńską
Izbę
Rolmiczą,
mające na
Poczynając od stycznia 1932 r.,
celu założenie Wołyńskiej Spółdziela więc od chwili powstania Wileńni Rybackiej — jednoczącej rybaków
skiej Spółdzielni
Rybackiej — zorganizowany
front
rybacki
systemarzecznych
i
stawowych, jeziorowych
województwa wołyńskiego.
tyczmie ogarnia całą Polskę: w 1933

Towarzystwo

będzie akt da-

gdzie dokonany

plac Łukiski

pochód

77 proc. tj. zdecydowaną

3) Georgiewski Dymitr — nauczyciel, 4) God
lewski Tadeusz — z-ca rejenta, 5) Gregorowicz Tadeusz — cukiernik, 6) Jakowicki Zygmunt — dyr. PBR, 7) Kalko Maksymilian

A HERBATY

względnie zakazane i pociągać będzie za sobą
surowe sankcje w stosunku do zarządów
stowarzysześ

konia 1 rzędem.

crnie się o godzinie 8.30 wyruszy

e

zezwoleń na zbiórki i
władze administracyjne

uzależniają udzielenie zezwolenia od udziału

4-go czerwca rb. Komitet Funduszu Obpony Narodowej Rzemiosła Ziemi Wileńskiej

kiego

wyso

ha terene miasta i spowodowanie wypadków z przechodniami,

Wileńskich

18 pułkowi

i 3 rowerzystów

kimi grzywnami za nieostroźną jazdę

Do b. Źołaeży 13 połku Ułanów

kupion y sprzęt wojenny — w posłaci cięż-

zna

Rybacy Wołynia organizują się

kary

za nieostrożną jazdę

zachęcą

| przez nabycie 2-złożowego biletu no loterię,
przyczynią się do ulżenia chorym w ich
niedoli.

doręczy

pod

+ rzeźnik, 8) ks. praw. Konobow Mikołaj, 9)

nanrczyciel, 22) Somolko Piotr — inżynier, 23)
ks. kan. Szczerbicki Fabian, 24) Szylłingowa

man

szczupłymi
szpitala w
częsta zmia
konieczna

niech nas

te-

stanęli do wyborów

Osobowy skład
się następująco:

Wiilno — Mickiewicza 22, Tel. 23-86

te wzgłędy

dzięki

kiem waśni partyjnych, rozbici na trzy obozy, — 26 mandatów, z ogólnej liczby 32, otrzymali chrześcijanie, stanowiąc w nowej

Radzie

JULIUSZ 4

7

dni.

Wszystkie

że Żydzi

stanoDzięki

datów. Frekwencja i zainteresowanie
ności — -zadawalniająca — 70 proc.

Dzień wpłaty

się

Komitet dysponujący badzo
środkami nie może zaopatrzyć
odpowiednią iłość bielizny, której
na w tamtejszych warunkach jest

po-

Do wyborów zgłoszonych było 118 kandy

musi sobie odmówić, a przecież one tyle
mogłyby się przyczynić do oderwania myśl
od cierpienia i skracania nadmiernie wlokących

w

Wybory do Rary Miejskiej w Puńsku przy
niosły zwycięstwo
Chrześcijańskiemu
Blokowi Wyborczemu.
Pińsk jest miastem o

ha. Dziś —

Połockiej Nr 6. Książka, gazeta, papieros,
maczek na list do rodziny są to wszystko

więksmość

ul. Sadowej

kolejowego.

nata-

EEST

Organizatorom tej lotenii chodzi o zebra„nie funduszu, celem przyjścia z pomocą, bied
nym chorym, leżącym w szpitalu Wileńskiego Komitetu do zwalczania
raka przy ul.

których

w wyDomu

Jak się dowiadujemy, budowla te-

Sriraliowej.

rzeczy,

Krajowego

go domu ma być rozpoczęta w drugiej połowie czerwca. Dom Turysty-

miast t. zw. pasze treściwe (otręby),
stanowiące
odpadek przy przemiale
zboża — odwrotnie — zniżkowały.

pszenicy

1.350 tys.

Gospodarstwa

wyasygnował Wiłnu pożyczkę
sokości 400.000 zł na budowę
Turystycznego.

na dotychczasowym poziomie. Zwyż-

wszędzie

wynosił | trzody chlewnej jest o dwa miliony
1.750
wyższe od poziomu przedwojennego
ha. Obszar uprawy żyta wzrósł z 5.000
(obeanie 7 milionów sztuk).
tys. ha do 5.750 tys. ha. Produkcja
ziemniaków wzrosła o 27 proc. PogłoCyfry te są czułym i wymownym
wie bydła rogatego wzrosła o 1,8 milio wskaźnikiem
wzrostu
naszego
rolnów (do 10,5 milionów).
Pogłowie nictwa.

i szereg u-

Hoppena

można

zwłaszcza,

w Polsce

nych przez wileńskich artystów małarzy: pp.
Profesorów Ludomira Śleńdzińskiego, Bronia
Jerzego

których

Bank

krajowym

Rozwój rolnictwa polskiero w cyfrach

Dziś w sobotę odbędzie się w cukierniach

Jamontta,

ko

zapowiadają się one gorzej. Tak na
przykład według otrzymanych wiadomości, urodzaj w Rumunii zapowiada

ehorum

ława

Na rynku

Damu

Tu ystycznego

się zupełnie dobry.

chociażby z tego, że nadwyżki

zbiorów,

w Brasławiu.

centową

zbożo-

utrzymała

cy, dła których Argentyna poszukuje
lokaty, obliczane są na 50 mil. Wobec
takich liczb maleją widoki poprawy,
związame ze spadkiem nadchodzących

Zjedno-

delegat

Chrz. K. B. w Warszawie

rynkach

mocniejsza

sportujące mają duże trudności z lokowaniem swych nadwyżek, o rozmiaą

dyrektor

był

obecny

zjeździe

Na

tendecja

się i w tygodniu ubiegłym przy cenach lekko zwyżkujących. Poza tym
większych
zmiam nie ma, kraje ek-

Borowskiego,

p. Witolda

oraz

rano

wych

. Budowa

|

obradował

STYYYYYYYYVYVVVYYVY*

Wilmie

Nr. wpłaty.
okręgu

w

zjazd wojewódzki Związku Chrześci

Stempel

wo-Handlowej

wpłaty

Przemysło-

Dzieu

Izby

sali posiedzeń

W

(podpis przyjmującego)

16 dzień ciągnienia 4-ej klasy 44-2j Loterii Państw.

°

58202 63 98 374 86 639 62 766 94
AI II CIAGNIENIE
58067 308 14 419.62 646 88
GŁÓWNE WYGRANE
60576 99 901 61196 223 325 75
1.000.000 zł. padł na nr. 160219 771 855 62081 156 65 266 309 495
542 63 74 731 46 906 21 683052
15.000 zł.: 160737
481 513 619 757 893 64031 81 224
15.000 zł.: 14744
323 410 538 661 700 914 65 65000
2001 33 66 323 440 86 692 3 718
5.000 zł.: 42850
12242
812
107763 66197 487 75 902 67027 102 332
9319 57962 62194 91114
384 778 848 68011 169 70 362 448
109544 156681
18 33 992 69255 60 395 650.
2.500 zł.: 22894 28080
56682 704
744 73 9 808 22 39 985
72925 77636 82514
84949 84245
70110 35 263 308 84 553 950 71035
94391 95357 119195 128222 147197 72 13 108 231 57 62 404 507 694 863
69 935 72195 305 448 584 95 709 963
148997
`
13003 219 403 506 19 687 760 96 940
2.000 zł.: 6296
10542
12361 74092
418 44 654 638 52 857 75209
14379 49658 49920
52786 92163 304 93 430 68 546 669 874 96 76108
101994 121275
125509
126630 29 49 58 245 341 535 95 819 77317
489 96 628 730 981 96 78019 192 206
139324 139551 153868
23 516 708 912 29 79134 71 89 230 45
1.000 zł.: 4764 5468 7417 13549 72 T11 939 80099 153 230 340 555. 75
31607 37134 42678 43098
48485 608 19 60 38 62 80 81015 111 29 86
52029 67622 68071 71594
74913 225 470 89 96 549 679 793 972 82082
102583 106500
110392
113250 266 337 555 78 768 69 866 81 97 83167
361 74 501 742 90 965 84028 44 148
126280 127877
130390
146621 342 53 Т4 548 626 747 812 981 85012
150903 154111
156646
157478 28 38 61 70 133 212 330 721 893 936
86021 185 571 85 669 88 802 42 68
163926 164291
80 878 310 17 315 97 570 737 808 90
WYGRANE PO 250 ZŁ. 920 88609 806 39 915 89437 67 618
84 90187 213 90 360 407
2 314 582 752 92 1001 42 52 249 147 847 907
503 38 966 91265 320 466 628
376 433 916 20059 129 419 508 91 21789 4188561 92046
954 30000 42 9 325 553 727 803 4023 61 93858 83 568333820 6375 78694189843 289928 47155
11 14 37 261 508 11 65 78 611 99
94 716 17 85 817 19 42 98 907 68| 570 601 38 56 94 95091 226 448 534
50 600 92 873 83 89 96127 56 313 707
75 5089 146 250 436 38 72 512 36 86
151 56 74 226 402 61
826 958 65 6083 120 369 462 90 744 73 87881 91 97018
851 84 979 7145 391 482 503 798 804 134 345 57569 489617 553715 9587 670808 8084 8998097
970 8156 227 460 619 725 48 57 969 936 99150 300 47 TT 573 74 45 825
858
9118 88 349 99 442 636 754 61. 10323 104150 70 84 627 760 68 89 876 101238
427 704 897 901 11159 236 34 63 560 472 793 899 102088 160 333 543 617
640 735 851 88 12091 400 40 651 70 912 22
13027 109 330 46 14014 28 166 339
103169 77 207
8 52 96 611
968
92 507 848 985 15138 283 836 37 104122 642 788 849 70 105009 76 355
16000 48 103 16 206 302 6 514 73 433 48 77 809 86 935 106308 69 613
88 923 17161 84 238 326 59 423 46 107028 324 93 544 83 780 811 910 33
639 777 18058 184 229 38 300 491 905 108075 215 437 90 779 815 109012
19161 62 208 9 370 451 668 96 766
98 112 365 430 549 916 38
20082 102 15 52 210 80 35 61 345 85 110133
438 593 686 111231 34 382
451 637 951 21001 190 240 98 887 500 722 823
112052
441
49
618
561 721 944 22039 77 123 43 48 98 113017
590 588 860 56 69 23036 57 181 209 114056 16120 68 107 555369 713465 82 688832 813
880 440 684 52 785 24052 96 163 115111 394 432 530 754 gl 831 78
49
87 294 356 98 255 56 97 694919 91 926
40 57 116090 93 220 66 354 567
25051 81 246 339 625 751 26084 141
298 385 632 72 27055 143 223 45 371 654 914 65 68 73 117031 508 88 675
27 410 672 971 74 28132 70 T1 238 878 95 118028 237 44 517 23 702 93
56 864 407 538 685 763 29220 45 98 878 913 74 119072 161 227 312 472
96 576 723 822 30118 681 974 31018 724 817 38 916 33
120171 325 472 862
971
121212
25 65 221 5664 636 823 938 32104 256
96 493 557 684 828 955 33008 295 733 858 22037 133 452 554 747 896
567 601 775 837 98 903 34028 57 198 955 123030 165 296 584 631 736 931
44 124086 393 425 40 75 681 95 723
258 415 507 760 72 809 83.
85235 846 488 505 667 724 907 86 899 125274 529 78 675 717 946
86025 94 528 60 1 705 42 805 75 126027 36 426 60 571 713 127172
714 823 932 94 128229
87024 32 177 221 70 79 88 437 482 302564 58 640
653 62 828 40 41 70 129025
562 663 827 925 38024 82 101 60 40
51 90 112 57 296 360 486 573 625 61
813 754 39052 112 248 711 910
19
743 865
40189 235 52 371 531 48 669 93
130274
381 509 659 76 800 58
800 11 977 89 41050 103 215 338 131021
153 70 219 694 706 58 818
63 445 504 634 753 873 949 42088 47 983 94
582 133198 343 54
136 205 390 60 40 68 8 86 966 557 95 656 132286
71 77 805 51 951 134079
43101 352 4 91 44029 112 351 521 170
222 367 485 563 75 94 609 764
746 88 952 45131 64 281 361 786 944 73
837 46047 205 444 73 595 709 986
185026 296 341 84 500 32 609 29 34
47116 70 362 678 791.
863 999
136338 455 514 775 836 929 81
48154 5 242 462 680 1 912 49076 42813
137399 420 51 515 138349 66 574 660
44 84 538 755 928 53
783 189022 82 453 602 823
140044
50249 365 468 987 51480 9 517 325 28 441 602 762 851 141219
20
991 52096 128 56 61 257 871 81 471 555 884 940 142087 150 94 648
411 54 67 634 796 865 53040 85 104 740 898 143101 412 569 144302 83 649
400 43 822 914 85 54816 403 88 145143 296 386 514 31 904 61 146324
666 855 961 55319 435 92 547 725 1175 878 779 92 147278 451 b56 719
806 911 63 85 94 56095 342 445 148200 322 60 401 510 57 709 149013
70
56 89 564 881 94 934 57092 181 173 424 608 21 18 32 832 911

908 37 431

549

719

806

927

88 150017 17 346 42 59 39 91 93 507 43

952 85 68192 222 313 21 82 578 94 618

41 836 45 924 40075

107

388

41040 183 289 568 777 42260 43096
121 641 861 935 62 44129 203 311 774
840 45188 98 432 788 906 46303 457
113 47076 95 169 96 241 342 402 565
96 48188 237 337 46 69 472 505
16
667 786 49075 134 99 345 424 580 97
662 708 22 869 943 84

| DRUKARNIA |

|
|
|
|
|

50212 374 611 771 51180 288
792
52063 149 51 244 323 58 473 565 734
85 92 815 925 53301 449 88 646 954
54011 120 200 50 455 55108 10 344
426 533 56087 148 358 746 812 57065
283 462 81 560 607 84 92 752
901
13 60 58031 64 69 578 624 916 59099
236 52 426 614 86 851 916 23 60091
286 462 685 874 904 61055 68 142 344
568 683 768 62387 -44 437 568
633
969 63068 82 92 464 64135 70
297
309 12 825 922 65028 298 678 88 944
66072 224 87 460 575 76 67021 115 35
45
58 975 68065 85 144
247
653
69174 202 26 361 68 501 46 554 678
722 951 70732 929
71066
460
858
72040 248 391 518 75 687 714 71 890
973 99 73052 98 104 25 25 74258 359
688 75197 250 544 76185 78 388 701
40 840 77185 267 380 545 96 683 963
78086 108 237 95 869 499 557
773
887 96 903 79280 502 847 954 80021
101 81006 241 560 660 745 82026 183
717 892 952 83387 88 648 704 33 59
938 84460 67 573 672 883 907 85373
416 510 689 86091 139 54 431
542
117 830 87114 85 801 71 408 87 789
88008 271 48 95 507 636 724 65 937
91 89001 58 524 706 842 65 950
78
9142 310 56 449 904 91038 143
"73
212 15 739 857 92290 468 685 716 81
93438 41 521 58 80 663 837 78 94251
900
68
362 511 95066 97 394 613
96061 252 584 828 97262 411 13 82
649 838 98 939 44 98010 22 53 442
525 80 855 99005 42 101 30 375 725
44 800
100134 297 415 671 711 19 101411
53 72 832 86 919 70 102078 229 437
103101 5 245 350 612 93 725 74 104102
68 242 382 419 647 819 60 98 963
105273 300 63 406 69 106194 410 690
96
889 936 107268 394 411 520 30
741 839 51 108041 66 67 174 272 81
311 76 767 872 957 63 109014 53 54
161 228 444 530 646 752 110817 910
111000 46 55 373 633 34 898 112016
34 432 77 562 113206 10 77 461 608
21 883 90 947 114033 159 228 80 445
79 115025 28 177 234 528 64 83 116019
232 691 787 948 117112 213 86 683
99 826 929 118115 612
742
44 94
119141 48 72 216 48 442
588
812
992 120026 80 136 240 87 415
519
140 12109% 209 333 428 602 738 816
84 955 122866 422 61
63
79
043
123056 218 441 813 124078 95 140 88
125238 315 49 503 650 126279 563 602
788 805 127765 911 128417 97 831 82
921 39 66 120354 724 68 820 66 973
180057 368 420 131017 62 85 432 38
16 94 565 768 44 891 132235 382 478
739 99 822 68 138222 313 23 94 670
710
838 906 18 134522 695 705 44
860 910 135388 408 88 570 136176
276 532 726 986 137052 132 440 517
84 724 930 89 138545
64 6 48
76
139137 371 432 94 634 97 722
854
140322 402 16 572 606 996
141172
335
43 503 37 660 81 936
142011

680

243 532 947

143201

83 360 836

INTROLIGATORNIA

„ZNICZ“
Wlino,

ul. Biskupia 4,

rodzaju

roboty drukarskie
WYKONYWA

Telefon 3-40
Dziela ksiąžkowe, ksiąžki
dla urzędów, bilety wizytowe. prospekty, zaproszenia, afisze i wszelkiego

— PUNKTUALNIE —
TANIO i SOLIDNIE

Кн

ace

loterii

622 899 980
151002
202 859
525 69331 444 689 800 918 47 70294 342
685 95 721 45 97 961 152123 303 40 495 97 774 71074 245 416 79 556 724
145 85 945
5T 153104
41 377 488 508 12120 45 82 323 544 641 185 73422.
962 154145 435 671 705 67 941 155036 85 70 99 734 49 58 830. 74519 789
43
49 388 569 609 36 156223 62 85 420 870 980 75135 56 281 631 925
543 677 81 799 157013 105 21
38 16078 214 69 562 715 959 77229 700
269
894 428 579 669 897 922 158004 99 874 928 78143 417 860 79038 324
162 443 92 506 90 613 818
159131
80134 886 916 81253 75 321 25 TT8
289 415 82 603 40 67 739 160602 816 828 67 995 82014 96 173 245 68 70
161151 353 456 620 702 16
162368 435 42 591 702 816 919 51 83160 61
4086 87 683 893 163012 178 201 374 943 84146 280 561 715 85099 381 89
519 82 828 97 920 25 164097 214 57 515 928 86347 469 88 547 87073 442
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151024

Przyjmuje obstalunki I reperaoje
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К urj er sportowy

HOTEL

„ST. GEORGES"
w

Sekcja Kolarska

WILNIE

towego

Pierwszorzędny = Ceny przystępne
Telefony w pokojach

Wiino — Niemenczyn

kolarski

Wyścig

Wojskowego

Klubu

Spor

organizuje w dniu 4 czer-

„Śmigły*

wca 1939 r. wyścig kolarski na trasie Wilno
—Niemenczyn,
Niemenczyn— Wilno.
Bieg ten jest zorganizowany pod nazwą
„Pierwszy wyścig kolarski
0 mistrzostwo
najlepszego kolarza wojskowego* o nagrodę

A. Ź. $. wierńy
traaycji

przechodnią WKS
Do

W

niedzielę 28 maja, o godz. 12, w ogro
dzie po-Benardyńskim odbędzie się tradycyj
ny bieg sztafetowy o nagrodę przechodnią

biegu

mogą

|

|

|

Śmigły.
się

zgłaszać

Konferencja prasowa
przed mistrzostwami Polski

zawodnicy

|

klubów cywilnych oraz członkowie P. W. i
kolarze niestowarzyszeni.
Zgłoszenia do wyścigu przyjmuje Sekretariat Sekcji ulica Kościuszki Nr 7 (była Ko
menda Miasta) sierżant Kozłowski Stanisław.
do dnia 30 maja 1939 r od godz. 13—15.
Start w dniu 4-go czerwca 1939 r. o godz.
10.30 na placu św Piotra i Pawła, meta pnzy
pałacu Tyszkiewicza róg ul. Zygmuntowskiej.

Litwy nie przyjadą

Motocykliści

Zapowiadany
przyjazd
motocyklistów
Litwy do Wilna na święta 28 i 20 maja nie
dojdzie do skutku: Litwini nadesłali list z
W ostatnich latach bieg ten odbywał się
ha stadionie Ośrodka WF, ale w tym sezo- > wyjaśnieniem, że wycieczka w tym terminie|
nie inoże dojść do skutku z przyczyn od nich
nie akademicy powracają do pięknej trady
nie zależnych.
mji i organizują
bieg w alejach ogrodu poWileńskie Towarzystwo Cyklistów i Mo
Bernardyńskiego. Nagroda przechodnia bro
tocyklistów w związku z tym postanowiło
nioma jest przez lekkoatletów AZS.
AZS.

zorganizować
ków

do

wycieczkę

pobliskiej

wyznaczona

została na godz.

Zbiórka

dzielę.

dła

ma

swych

miejscowości.

placu

człon-

Wycieczka

w

nie

Katedralnym.

10 rano

W

ten sposób Wii, T-wo Cykl. i Motocyklistów
wykorzysta przynajmniej częściowo wolny
czas, zarezerwowany uprzednio dla gości z
Litwy.

W piątek 2 czerwca w Wilnie roz- | Okr. Związek Piłki Ręcznej zwołuje
poczną się trzydniowe rozgrywki pił- | konferencję prasową, która odbędzie
ki
ręcznej
— szczypiormiaka o mi- | się w niedzioelę
godz. 10 min. 30 w

strzostwo Polski, Do Wilna przyjadą ' parku sportowym w szatni tenisowej
drużyny z Warszawy i Łodzi a może przy kortach. Na konferencję powyżi z innych jeszcze miast Polski,
szą proszeni są o konieczne przybycie
W związku z tymi zawodami Wil
wszyscy dziennikarze sportowi.

Dziś mecz

Wczoraj, o godz. 16 z minutami,
przyjechała do Wilna litewska drużyna piłkarska, która dziś,. o godz. 16
min. 30 na reprezentacyjnym stadionie
przy
ul. Werkowskiej rozegra
pierwszy mecz towarzyski z mistrzem

Wilna — WKS Śmigły.
Piłkarze Litwy
co

zmęczonych

Przecież
tygodnia.
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Polsce

dziwna,

w Grodnie,

już od

że najgorzej

gdzie przegrali

Z tych

krótkich zestawień cyfrowych, wynika, że jest to drużyna doskondła. Nie

ulega wątpliwości,

="

ki

Litwy

Piłkarzom

Wilna

powitaniu

st.

Goście po

sierżant Stefan Olechowski.
serdecznym

czas

cały

przez

piłkarski

działacz

znany

cieka-

po Polsce towarzyszył

podróży

ich

dworcu

na

przewiezieni zostali do hotelu Georges.
Spotkamie

rewanżone

odbędzie

się

również

na

w poniedziałek, 29 maja,

stadionie przy ul. Werkowskiej

niež

Śmigły.

0 godz.

zawodami

się coraz bardziej termin Meetin
gu Popułarnego Polskiego Związku Jeździe
ckiego. Zawody konne w Wilnie odbędą się
8, 10 i 11 czerwca na polu wyścigowym
na Pośpieszce.
Program meetingu przewiduje następują
ce konkurencje:
Dzień pierwszy 8 czerwca — pokaz konia wienzchowego, konkurs dla pań i jeźdź
ców cywilnych, konkurs otwarty im Dow.
OK III gen. Olszyny Wilczyńskiego,
bieg
myśliwski młodego pokolenia, bieg od pun
ktu do punktu — lekki, bieg na przełaj lek

że dzisiejszy mecz

należeć będzie do rzędu bardzo
wych spotkań towarzyskich.

Zbliża

m

zi

oni w

Przed

R

sm

z
.

Rzecz

na niemeczami.

szawie z Polonią zremisowali.

Lo
i
|

bawią

wyglądają
licznymi

2:4, a stosunkowo najwyższy wynik
uzyskali w Brześciu, odnosząc piękne
zwycięstwo 7:1.
Litwini zwyciężyli
również w Białymstoku 5 : 0, a w War.

e
8

xa

piłkarski z Litwą

i rów-

16 min 30 i z WKS

konnymi

Dzień drugi 10 czerwca: konkurs otwarty
im. gen. Rudofa Dreszera, konkurs dla pań
1 jeźdźców cywilnych (szybkości), konkurs
otwarty (szybkości), konkurs dla pań

Dzień

trzeci —

11 czerwca:

—

kónkurs

młodego pokolenia, konkurs otwarty (cięż
ki), konkurs dla pań Hendikap A, bieg od
punktu do punktu młodego pokolenia, bieg

od punktu do punktu — ciężki, bieg na prze
laj

im.

gen.

Piotra

Skuratowicza.

W
tegorocznych zawodach konnych w
Wilnie udział weźmie cały szereg znanych
zawodników

z

całej

Polski,

„KURJER” (4821)

KA
Dziś Bedy WDK.,
Jutro: Ześlanie Ducha Sw.

go,

Wschód słońca — g. 2 m. 59

|] Zachód słońca
— g. 7 m. 33
sposirzezenia Zakładu Meteorologii USE
w Wilnie z dn. 26.V. 1939 r.
Ciśnienie

760

?

Opad

najniższa

+

0

lekki

Uwagi:

po

cesja

pochmusemo,

poł.

pogodnie.

—

z

cechowymi

szten

Zjazd botaników.

27

Studentów

ku

1); Chomi-

(Wielka B).
stalo

dyżurują

apteki:

42);

Szantyra

(Legionów

(Witošdowa

Paka

10)

20).

z tym warto zwrócić uwagę
w mieście, grożące nie

aarne posiedzenie Rady Miejskiej zwo
tatnie posiedzenie obecnej

szeregu Spraw

miejskiej,
danie z

Miejskiej

Rady.

Na

z zakresu gospodarki
zostanie sprawoz
obecnej
Rady

w ciągu jej B-letniej

ka-

z jek OMISJA RADZI NAD BUDO:
WĄ

GMACHU

dzień

1 czerwca zwołane

SZKOLNEGO.

Na

zostało po-

siedzenie specjalnej Komieji pod prze

wodnictwem wiceprezydenta

Nagurs

kiego,
do budowy w Wiinie
gmachów szkolnych. Na wzmiankowa
- nym posiedzeniu
i
iu
omawiana
będzie
sprawa

budowy

wielkiego

gmach

obliczony

gmachu

szkołnego przy ul. Subocz.

częta zostanie jeszcze w ciągu lata robieżącego,

zakończenie

budowy

„ł oddanie nowego gmachu do użytku
nastąpi w roku

przyszłym.

SPRAWY

SZKOLNF

— Wezoraj wyjechał do Grodna pan
kurator Okręgu Szkolnego M. Godecki. W
czasie nieobecności
zastępować go będzie

naczelnik Lubojacki.
Prywat.

Dyrekcja

—

1 Głmna-

Liceam

xjum Koedukacyjnego im. ks, P. Skargi
Wiłmo, Ludwisarska 4, telefon 23-08 przyj-

muje wpisy uczniów (nic) do kl. I-III Gim.oraz do kl. I Liceum
mim

wnoszenia

humanistycznego.

podań

do

dnia

16

Ter.

czerwca

. do Gim, do dnia 17 czerwca do Liceum.
Podania wraz z dokumentami
przyjmuje

tancelaria codziennie od godz. 9—18.
Dyrekcja.

RÓŻNE.

tów

—

starego

Wycofanie

z obiegu starych

20-łotowych.
typu

koloru

pozknoty

bankno-

20-słotowe

szaro-zielonego,

opat-

przechodzi

organizacji
zarządu fnie
z pie
stą

innych

—.
członków zarządu.
— ZAKŁAD LECZNICZY DLA
miesiącami
Otwarty przed paru

DZIECL
Zakład

dzieci

przez

zwalniania

ich

z chwiłą

wy-

zące
zakładu.
chodz
MATURZYŚCI

MICKIEWI-

IM.

GIMN.

W dniu wczorajszym odbyły się eg-

CZA.

drużyny oraz wspólnej
wszystkich siraży.

OSZMIAŃ „KA
— NOWI MATURZYŚCI. 23 bm. w Gimnazjam im. Jema Śniadeckiego w Oszmia

wystrzałemz

Charakterystyczne,

že

Mieczysław,

szechnej

w

ocynkowaną

szkoła

we

szkoły

roboty

blachą.

nauczania.

części

Szkoła

to

*

ZĘ

wody

—

z

imienia

robotnicy

Ogólne

straty

runęli

z rusztowa-

wyno

ul. Rynek w Lidzie rawaliło się rusztowaa

QD 16 KWIETNIA

LETNI ROZKŁAD LOTÓW

nie,

na

którym

znajdowali

się

trzej

robot

nień. Najbardziej ucierpiał robotnik Antoni
Kuźmicz

(Szkolna

70),

który

został

prze

wieziony do szpitala państwowego. Pozostali
robotnicy

odnieśli

lekkie

fłet.

17,00

Nabożeństwo.

Rozgłośni

Wileńskiej

Szezemańskiero.

2010

Muzyka

„Kaskada

pod

20.09 ..Gospodorskie

20,35

Audycje in

—

Koncert

przerwie:
w

oprac.

rozrywkowy.

Wesoły

Ok.

Tygodnik

Saturnina

g.

21,50

Dźwiękowy

Nosali-Zgrzytoszczęc-

kiego. 23,00 Ostatnie

wiadomości

dziennika

23.05

Zakończe-

wieczornego i komunikaty.
nie programu.

dnia 28.V.

1939

r.

Pižsudskiego. 13.05 W

świetle rampy —

„Wśród

dramat w 3 aktach Kazimierza Brończyka,
t występem Sawana w roli króla Stamiisława
Augusta. W roli Rejtana — WŁ Surzyński.

—

pogadanka

dr Wiilhet-

mimy Iwamowskiej. 14,50 Wędrujemy po Łodzi — gawęda dźwiękowa w opracowaniu
Jama Łukasza Pągowskiego. 15 20 Echa prze
; szłości: „Oszmiańszczyzna
historyczna

Ceny po-

dyr. Kielanowskiego.

m
mne,

gwiazd*

fe-

13,15 Muzyprzyrody —

riemia*

pog. Witołda Norberta Ziete-

| niewskiego. 15,30. Audycja dła wsi.
1630
Stara i nowa muzyka włoska. 1700 „Wiatr

Ceny

„MAŁA

KITTY

I

wschodni

WIELKA

w reżyserii Ziemowita Karpińpopularne.

TEATR

z występem

MUZYCZNY

na

repertuar

większych

Sawana.

18.20

Koncert.

19,20

zagramicz-

publiczny

muzycznego

im.

Karło-

wicza w Wilnie ze współudziałem orkiestry
symfon
pod dyrek
Kazim
ierza Hariccją
zn
ej

dulalka odbędzie się dn. 28.V. w sali teatru
miej
na
Pohul
sk
ancego
o godz. 11.30. Ceny
ie
miejsc propagamdowe. Czysty dochód prze-

maczony na rzecz Bratniej Pomocy uczniów
Konserwatoriun.

Studiów.

1830

zespołu

„Uciecha*.

20,10 Wileńskie

BARANOWICZE
SOBOTA, dnia 27 maja 1939 r.
6,57 Pieśń poranna, 8,10 Nasz program,
8,15 Koncert poranny (kalejdoskop tameczny). 11,25 Muzyka z płyt (z Warszawy). 14,00
Koncert popołudniowy z płyt. 14,20 Wiadomości z naszych stron. 14,30
Dalszy ciąg
koncertu popołudniowego z płyt. 2060 Audycja dła młodzieży — recytacja: Lotniczy
wywiad — wyjątek z powieści „Eskadra*
Meissnera. 22.55 Rezerwa programowa. 23.05
Zakończenie programu.

Wyc'eczti dla rad ozłnehaczy

uczniów
M.

Bimra

wiadomości smortowe. 20,15 Audycje informacyjne. 20,55 Reportaż z Krzemieńca. 21,10
Melodie taneczne. 21 40 Lwowskie majówiki
literackie. 22.20 Melodie taneczne. 23,00 Ostainie
wiadomości
dziennika wieczormego
t komunikaty. 23,05 Zakończenie programu.

ui je również pnzychyłnie. Teatr nie szczę-

— Doroczny popis

słuchowisko,

Chwila

nych, pozwała przypuszczać, że i Wilno oce

Konserwatorium

—

audycja.

w wyk.

„LUTNIA”.

teatrów

zachodni“

Transmisja z Gniewkowa. 19,30 „Nie mów
hop nie przeskoczywszyl“ — wieczorynka

— W niedzielę dn. 29.V, o godz. 20 „Po-

pmostu człowiek'*

i wiatr

17,30 „Na Bielany** — wesoła

Uczestnicy niedzielnej wycieczki zwiedzą
28 maja wystawę małarstwa i grafiki Zespołu Artystów Wileūskich
przy uł. Orze-

szkowej.

o godz. 11. Udział w wycieczce bezpłatny.
Wstęp 10 groszy od osoby.
Wyjaśnień uczestnikom

Leo

Gawryn

Franciszek,

Zienowicz

dla gospodarstw

obrażenia

ciała.

podskórnej,

niektóre miejscowości

po-

studzien betonowysa z funduszów wła ych
i przyznanych na ten cel suLwencyj.

do użyt

niem na ziemię. Onegdaj w godzinach rannych w czasie pracy przy tynkowaniu przy

A

na

Aby przyjść z nomocą ludności Wydział
Powiatowy w Oszmianie rozpoczął budowę

Marszałka

Ponadto na szkodę dzierżawcy tar
Szapiry spalił się materiał tarty i

Trzej

Utwory

18,00 Sport. 18,05 Sobótka speakera Scrgiusza Kontera. 18,30 Audycja dla Polaków za
gramicą. 19,15 Koncert rozrywkowy Orkies

zbawione są całkowicie wody.

lidz

padł pastwą płomieni.
20 z nieustalonej przy
w tartaku, należącym
Stołpców. Spłonęły cał

część zboża w młynie.
szą około 30.000 zł

16,37

na nowoutworzone działki scalone. Wskutek
braku na terenie powiatu oszmiańskiego naturalnych źródeł i zbyt głębokiego zalegania

jedyna

kowicie zabudowania i urządzenia tartaczne, oraz znajdujący się przy tartaku młyn
parowy.
takn J.

Wiadomošci

łorolni zmuszeni są wynosić swe budynki

pow

powiatu

Józefa Piłsudskiego oddana będzie
ku z nowym rokiem szkolnym.
— Tartak i młyn
26 bm. o godz. 1 min.
czyny powstał pożar
do Soni Pasowej ze

16,08

tach akcją scaleniową wsi, gospodarze ma-

kiego dostosowana do najnowocześniejszych
metod

Kuncewiczówna

wicz Mieczysław.
— Studnie betonowe

budowlane

Będzie

wschodniej

Dziennik.

sealonych.
W. związku ge wzanożoną w ostatnich la-

publicznej

Lipniszkach,

1600

gosp. 16,20 Kronika lit. 16.35 Audycja KKO

Eugeniusz, Olechno Jam, Morawa Tadeusz,
Zubieł Antoni, Gimżewski Feliks i Paszkie

powszechna
im.
Marszałka
Staraniem gminnego komitetu

7-klasowej

dziwaczka“ — audycja dła dzieci. 15,30 Muzyłka.

kówna Wanda, Milejkowska Masza, Mecha
nicka Nachama, Borkowski Tadeusz, Galas

A£IOZKA
budowy

13,35 Wy-

Orkiestry Raymonde i Orkiestry Dętej
. W. O. Donnela. 1500 „Kaczka -

kadia, Dawidowiczówna Irena,
Sałacianka
Janina, Juszkiewiczówna Konstancja, Kirdzi

spow jakiie
samobójca podał równocześn
sób posiadał nielegalnie rewolwer, pragnące
w ten sposób usunąć wszełkie ewentualne
nieporozumienia.

— Szkoła
Piłsudskiego.

połudn'owa.
prowincji.

rzałości otrzymali wszyscy abiturienci i abi
tunientki, a mianowicie:

Samonielegalnie pasiadanego rewolweru.
ł
że
którym podał,
list, w awi
bójea pozost
pozbawia _ się życia z powodu nieporozu-

rodzimnych.

i

dojrzałości Na 16 dopuszczonych do pierw
szego egzaminu licealnego świadectwa doj-

Zołociejowo, gm. dere-

Jerzy
31-łetnigo,
czyńskiej, pow. słonimskie

mień

Mu-

"nie odbyło się uroczysie rozdanie świadectw

Z powodu nieporozumień rodzinnych.

Poźniak, pozbawił się życia

ratowniczej

działem instruktora powiatowego,

narodowości żydowskiej.

wsi

stęp

lietom Kazimierza Leczyckiego.
ka obiadowa. 1440 W świecie

skiego.

Manewry prowadzone
były pod przewod
nietwem naczelnika
głębockiej straży i z u-

m4
iczy
w czym
14 uemóów
dziale przyrodn

Mieszkaniec

akcji

11,25

Audycja życzeń dla dzieci słuchają

NIEDZTELA,

POLITYKA

na budowę pleba

szkół.

7,15 Pieśń por. 7,20 Muzyka. 8,00 Dziennik. 8.45 Program. 8,50 Wiadomości rolnicze. 9,00 Muzyka. 11,45 Sport bałonowy w
Polsce. 11,57 Sygnał czasu. 12,03 Poranek
symfomiczmy. 13.00 Wyjątki z pism Józefa

ratowniczej samodzielnie przez poszczególne

ści
w czym
7 uczniów
zdało egzamin dojrzało
t-ch narodowości żydowskiej, zaś na wy-

—

13,06

Manewry polegały na przeprowadzeniu
akcji

humanistycznym

wydziale

Na

występem
wieczorowe

nych, w których brało udział 102 strażaków i 15 strażaczek z okolicznych
straży.

i
państw. im.
w Liceum
zamimy dojrzałośc
Dou.
Nowogródk
w
cza
Mickiewi
Adama
puszczonych do egzaminu było 21 uczniów
i wszyscy złożyli z wynikiem pomyślnym.
Z odznaczeniem złożyłi uczniowie (według
Runga ZbigniewZofia,
lok.) Kopytówna
Sameewicz
Józef,
ch
Stankiewi
Wojciech,
Zdzisław, Stankiewicz Wacław i Gumener

Pimchos.

z

dla

dła szkół. 11.25 Mu

cych radia w szkołe Cioci Hai.

W

POHULANCE.

„POPROSTU CZŁOWIEK
Sawana!
Dziś przedstawienie

Audycja

Sygnał czasu.
12,03 Audycja
13,00 Wiadomości z miasta

kłopotyć.

dził pracy i kosztów, aby „Błękitna maska*
wypadła wspaniałe, dając temu dziełu świełstantynowie
zł. 1.000 i na budowę szkoły
ną obsadę ról (Kulczycka, Hałmirska, Marzawodowej żeńskiej SS. Niepokałanek
—
tówna, Dembowski, Domosławski Iżykowski,
2,000 zł.
—(Ohorzewski, Szczawiński i inni) nowe po— Monewry straży pożarnej.
20 i 21 bm.
mysły dekoracyjne i kostiumowe. Reżyseze
w Głębokiem przeprowadzone zostały nocne ruje
Liczne balety. Rewia
1 dzienne manewry rejonowe straży pożar

zgłoszeń

kolejności

miarę

w

NA

11,00

10.30 Audycja

formacvine. 20.55 Transmisja fragm. meczu
piłkarskiego,
oraz
wiadomości sportowe.

nawet

nii w Głębokiem
i Podświłu w kwocie złotych 5.000, na rozbudowę
kościoła w Kona

personelu. Miejsca w zakładzie będą więc
pnzydzielane

już dość dawno,

przyznana została dotacja

mieszkania

już

Muzyka.

zyka.

dyr. W.

go odbyło się posiedzenie Wydziału Powia
— Występy Kulczyckiej 1 Dembowskietowego, na którym m. in. uchwałono wysią
go. Dzisiejsza premiera. — Dziś wchodzi na
pić z wnioskiem
o wprowadzenie na tere
operetka Raymonda
najnowsza
reperluar
„Błękitna maska«, Wielkie powodzemie, z ja
nie gminy prozorockiej moey obowiązującej
kim spotkało się wprowadzenie tego dzieła
ustawy o nadzorze nad hodowlą bydła oraz

tylko 100. Dla nadliczbowych
jestjsc
mie
zy
— zajęto
pensionarius

Radziwiłłows-

— Obrady Wydziału Powiatowego.
20 bm.
pod przewodnictwem
starosty
powiatowe-

gdy

130 dzieci,

zarządu

SZIŚNIEŃSKA

kowy
w Nodla dzieci
Leczniczo- Wypoczyn
zakładzie

MIEJSKI

no-poliityczna

ją.
przeObecnie
wojjelni cieszy się frekwenc

w tym

8,00 Audycja dla szkół. 8,10 Program. 8.15

21,25

TEATR

.

SOBOTA, dnia 27.V. 1939 r.
6.56 Pieśń. 7,00 Dziennik. 7,15 Muzyka.

try

A

czasem owocują.

W związku z tym ustąpił 25 bm ze stano
owy
zarzą
prezes
wiska prezesa dotychczas
, wy
ski
o za sobą
eo pociągnęł
du K. Iwanow

ty

EZ
m

podwórzu

kiego, zaszczepione

posuwają się szybko naprzód.
Gmach w sta
nie surowym został już wzniesiony i pokry

KALWARII. Dorocznym zwyczajem Chrześci.
jńskie Rzemiosło
organizuje wieł

w

edn
w zarządzie.
pracy ich
ludzi do
odpowi

mone Getą 1 merca1 1 września 1920 roku,
zostały WYCOŃAE z obiegu. Bank Polski

będzie je wymieniał tyko 20 30 czerwca rb.

można

od kńłku miesięcy kryzys, wywołany bier-

Będzie to

na pomieszczenie

dwóch szkół. Budowa, gmachu rozpokn

wynosi już 860 zł 25 gr.
— GRUSZKI NA WIERZBIE... nie tylko
w przysłowiu, lecz i w Nieświeżu spotkać

iem i
owan
do tej organizacj
się
nym ustosunk
społeczeństwa chrześcijańskiego i brakiem

bywa

TEATR i MUZYKA

się-

go ściągania zaległości, a zadłużenie
obecnie

80

niemal

proc. wyznania mojżeszowego,

1 czerwca. Będzie to os-

jące w tej mierze przepisy prawne.

W rezultacie przystąpiono do energiczne-

Stowarzyszenie
— Z łycia organizacyj.
mośc
ka, i
liczą
m. Nowogród
Właże. Nierucho

w tym

WILNO

nego lustratora
p. Witolda Jurewicza w ce-

tym bardziej, że ruch uliczny jest tu dość
|
duży.

rząd Miejski projektuje najbliższe pie

Głowy

Piłsuds-

lu zbadania sytnacji. We wszystkich
oddzia
łach stwierdzono
że dużo miesięczników „Mo
rze” i „Połska
na morzu” zostało rozdanych
na kredyt,
a inkasowanie składek pozostawiało dużo do życzenia.

wyobrazić, jakie mogłyby być następstwa,

— POŻEGNALNE POSIEDZENIE
OBECNEJ RADY MIEJSKIEJ. Za-

Józefa

gającego sumy 2.923 zł 30 gr, które powstało
1 nieregulowania
długów, delegował specjal-

Pod tymi
go (urwistego) wzgórza.
spadziste
drzewami leży chodnik, cała ulica i wiszą

200 członków,

portretów

miego zadłużenia oddziałów gminnych,

bezpieczeństwem wywrócenia się. Nad ulicą
d,
kła
e ko
olbrzymi
zwisają
3 Maja naprzy
się
mary starych drzew, ledwo trzymających

ca ponad

łokalu

Marszałka

kuratora

z powrotem
zamieszczone w lokalu
Koła. W sprawie powyższej władze akademickie wydały wszystkie zarządzenia przewidziane przez obowiązu-

GIEŚWIESKA

ycz
zne.ne
Gdyby
i telefonic
przewody elektr

MIEJSKA.

kich. Na skutek wkroczenia

Koła portrety te zostały bezzwłocznie

— CZYSTKA
W L M. K. Nieświeski obwód LMK, posiadając
8 oddziałów w powiecie, oraz 711 członków,
na skutek oibrzy

stoszenia.

na niektóre drzewa

w

DTS WRODZONĄ? (—
EET TINIS
ITA
AEA
POE

tak jedno z tych drzew runęło, łatwa sobie

łać na dzień

w tymże

targ doprowadził do takiego stanu
rzeczy,
że gdy portrety te zostały
przez grupę studentów w lokalu Ko
ta umieszczone, usun.ęto je z: Ścian
w okolicznościach do t.j pory niewy

! jaśnionych, które są przedmiotem оktórego skład
sobnych dochodzeń władz akademie-

Dmowskiego przy równoczesnym bra

— Burze w pow. nowogródzkim. W sze
regu miejscowościach pow. nowogródzkiego
przeszły gwałto
burze, które
wne
w lasach

W związku

USB,

Prawn. St. USB

ostatnio | kiege oraz Marszałka Polski Edwarda
w spraŚmigłego Rydza. W konsekwencji za

wchodzą rozmaite ugrupowania polityezne, powstał ostatnio
ostry zatarg w związku z umieszczeniem w
lokalu Koła portretu ś. p. Romana

maja br. odbę-

NWOWOGROCZKA

APTEK:

czewskiego (W. Pohułanka 26); Miejska Wileńska 23); Turgiela (Niemiecka 18); Wi-

| Zajączkowskiego

wraz

y duże zpu
poczyniłych
l ogrodach owocow

(Tyzenhaurowska

Ponadto

orkiestrą

darami i ruszy pod pnzewodnictwem księży
do Katwari. Tegoż dnia powrót i rozwiązanie pielgrzymki również w Bazylice.

Dziś w nocy dyżurują następujące apteki:

lAntokołska

z

zajścia w lokalu Koła

wie usunięcia z lokalu Koła Prawników Studentów USB portretów najwyższych dostojników państwowych
Rektorat Uniwersytetu Stefana Bato
rego nadsyła następujący komunikat:
W łonie Zarządu Koła Prawników

опа dnia 18-go czerwca. O godz. 7-ej rano
będzie odprawiona Msza św. w Bazylice, po
czym sformuje się ustalonym zwyczajem prr

ciśn.

spadek

WILEŃSKA

wułskiego

się

gorszącego

związku z podanymi
prasę komunikiatami

Państwa,

Wiatr: półmocny
Tendencja banom.:

Sokołowskiego

Odbędzie

W
przez

godz. 12 w Auli Kolumnowej USB.

—

DYŻURY

do Kalwarii.

w Sprawie

dzie sbę w Wilnie zjazd Polskiego T-wa Botanicznego, połączony z dorocznym walnym
zgromadzieniiem. Otwarcie zjazdu nastąpi o

Temperatura średnia + 12
Temperatura najwyższa + 16
„., Temperatura
e

ką pielgrzymkę

Wyjaśnienie Rektoratu USB

|

Wielki Zjazd śpiewactwa ziem
pół ogna-wschodnich -

W dniach od 28—20 maja br. odbędzie
się w Wilnie pierwszy
- Wielki zjamł śpiewactwa

ziem

północno-wschodnich,

przy

współudziale chórów z pozostałych dzielnic
Polski.

Lekarze
preparatów

unikają
niemieckich

Ostatnie wydarzenia polityczne znalazły
u nas ciekawy odgłos na terenie lekarskim.
Przy zapisywaniu chorym specyfików lekarze coraz częściej unikają preparatów pochodzenia niemieckiego, które można zastą-

pić lekarstwami krajowymi albo też franeuskimi

i szwajcarskimi.

|
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w
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którego

oiwarewe

odbyło

się

w tych dniach.
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84 zamachy samobójcze w ciącu 20 dni
Według danych w ciągu 20 dni maja rb.

bądź

z powodu

zawiedzionej

miłości,

bądź
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(e.
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kańeów pobliskiej osiedli, którzy wspólnymi siłami odkopałi zasypanych. Wszystkich

Andrzej | zdołano

uratować.

(e).

„KURJER“

Jutro
Wielkie

Wielki

o

milionowej

wystawie

wspaniale _afilmowany
w olśniewających barwach

Natury

Realizacji Michael

Curtiza

twórcy

Burza.-Bengali
Nadprogram:
KINO
Rodziny Kolejowej

Wiwulskiego

NIEUSTRASZONYCH
z dnia 26

maja

wg głośnej

Żyto

1475

15.25

„
И
Pszenica jara jednołita | sk.

I standart

14.25
21—

14.15
21.50

%
Jęczmień

20.—
=

21—
re

16.50
16—

17—
16.50

14.25

15.25

0—30%
0—55%

2i.50
21.—
29.50
2650

22—
21.50
30.50
27.—

0—95%
0—50%

20.50
38.50

21.—
39,50

„ zbierana
I standart

H

„

EMR
Owies
Le
p
=

u

°

Gryka
Litai
”
H
,
Mąka żytnia wyciąg.
„ iA
»
s
Mąka

„
razowa
pszen. gat. 1

»
„

»

»

0—65%

37—

38—

S

„‚

й

50—60%

29.75

30.25

»

»

ll

60—65%

24.25

25.25

15

»

ГА

„

„

Mąka

Hi

65—70%

pastewna

ziemniacz,

17.50

18.50

1450

15,—

„Superior“

—

2
s
„Prima*
Otręby żytnie przem. stand.
„

17.25

11.—

He

„o

przen. śred.

—

-—
11.50 12:—

przem. st,

Wyka

12.25

1275

"19.50

20.50

9.75

10,50

50,—

50,50

Łubin niebieski
Siemię lniane bez worka

Ostatnie

HELIOS |

i Ray

„
grodzieūska
Targanie: moczony
2

1440.—
2480—
=

+

„

840,

74,

915,

Odjazd

1135

18,

z Wilna:

18.40,

10.05,

W rolach głównych:
Początki

19.10,

14.20;

20.15,

riaziłe chłodu

czołowych

marek,

lub deszczu

polskiej

osn. na

4—6—8-

Brodniewicz,
10, w święta

Jasińskiego
la—”
Maja obok Sądu.

róg

a

oraz

AKUSZERK?)

hrzezina

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

tle ciek, anegdoty

Gabinet
usuwanie

Mosmetyczuy,
zmarszczek,

Ul.

Grodz-

m.

BARANGWICKIE

stępne.

Porady

bezpłatne.

Zamkowa

26: m. 6.

AAAAAAAAAAAAAAAASAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AS

Kupno

1—3—5—7—9

i sprzedaż

MAGiEL-ELEKTRYCZNY
lem z powodu wyjazdu do
Dowiedzieć

się:

ul.

FWYYYVYYYTYPYTYV*YYYYYYYYOYY74TYYFYYWYY

wraz z lokasprzedania. —

Uniwersytecka

9

m.

PLAC

22.

przy stacji Luszcze,

R

STUDENT
umysłową na

PP

ce

złotych.

Bliższych

Baramowicze,

EBM „KORONA” "stem ba
BD. WA HREANY

chętniej

Wilno,

uł.

Frochka

17,

tel.

jazd.

Wilnie,

ałe

również

może

być

i

korepetycji.

na

wać

dora

do

Adm.

„Kur.

Wil.“

pod

Sawko,

zam.

procent.

Gwarantuję

giniewicz,

hipoteką.

—

Piotr

Zdzięcioł.

tylko
z wy-

znanych

za

„Royal-Enfield“, „Norton“,
„Rudge“, „Puch“, „TRIUMPH“

obecn. sezonu 150 c/c marki „Podkowa“

SAMOCHODY
GPONY

krajowe

„Seiberiing“

НО НО

Wilno, ivemiecka 37
(róg Rudnickiej). telefon 8-28

„Skoda“

i zagraniczne

zł

Skład Futer ŚWIRSKI

| innych,

-

5

„Duniop“

Mickiewicza

warunkach spłaty

Skład

24,

Baranowiczach

Darew

Ułańska

11.

Gotówkę

Dyskrecja

można

zapewniona.

Bufet obficie
+

chłodzące.

napoje
o

Od

20%

zaopatrzony

wyskokowe

dn.

20

z

maja

br.

powodu

w

oraz
cėny

sezonu

AAAŻAAAAA DAC A AAAA AAAA AAAAAAAA AAA AŁAAAAA

Kino

„APOLLO”
w

Baranowiczach

„SZEJK
Dziś.

Przepiękny

dramat

wschodni

Ramonem

Nawarro

TYVYYYYYYYYYYYVYYYYY YYYYYVYYYYYYVYTYYYVYVVYF

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAADAAAAAAAAAAAAAAAAA
JAS

Kino-Teatr „PAN“
w Baranowiczach
Dziś,
Cudowny dramat,
film arcypzieło produkcji polskiej

„ESBROCK-MHOTOR"
Wiimo,

ul.

z niezrównan.

przechowujemy
przez całe lato w
specjalnym lokaiu. Futra powierzone
nam obecnie do naprawy, przechowujemy darmo

marek

Re-

w

dla siebie.

zmiżone
letniego.

KTO POŻYCZY do 800 zł na najwyższy

EEE
TUTIS
DKD
oraz šwiatowych

charza,

„Poszuku-

YYYYYYYY

zasięgnąć
57.

—
RESTAURACJA Dancing „Empire“,
Baranowicze, Szeptyckiego 49, tel. 268
Śniadania, obiady, kolacje.
Kuchnia
pod kierownictwem wyborowego kuzakąski

|

RÓŻNE

F-24,

Warunki dogodrie,

NAJPOPULARNIEJSZE

,

|

jący.

i gabinetowych, oraz grzejników.

przy

wy

Specjal.

Rejtana

ska 7 oraz różne inne papiery i gotówkę
40 zł.
Laskawego znalazcę prosi się uprzejmie
o zwrócenia dokumentów pod adresem Oddziału Redakcji Kurjer Wileński w WBara-

ność przedmioty humanistyczne i nauka pisamia wypracowań. Zgłoszenia proszę kiero-

Duży wybór najmodniejszych żyrandoli, lamp biurowych
Ceny konkurencyjne.

w

Udziela

informacji
ul.

ZGUBIONO na rynku w Baranowiczach
dmia 19 maja br. dowód osobisty wydany
przez Starostwo Baranowickie na 'aię Teo-

АСА —

USB przyjmie wszelką pracę
skromnych warunkach. Naj.,

łuniniec-

malin, natychmiast okazyjnie sprzedam. Nadaje się również
do założenia przedsięb.
handlowego (sklep ant. spoż.). Cena 4 tysią-

zatrzymać

у

pow

ki, o powierzchni 1,3 ha. Dwa domki, chlew
i ogród owocowy,
124 drzewka,
plantacja

można

TFYTYYYYYYPWYTYCPYK”V

w wielkim wyborże poleca

statki w/g

3

DOKTÓR
spec. chorób uszu, nosa i gardła — przyj.
muje chorych w Nowogródku w niedzielę
i poniedziałek 29 maja w domu Pereseckiego róg
Zamkowej
i
wielkiego
Rynku.

odmładzanie
wągrów, pie-

gów, brodawek, łupieżu, usuwanie tłuszczu
z bioder i brzucha,
kremy ocinł izające,
wenny elektryczne, elektryzacja. Ceny przv-

części

do nabycia na dogodnych

8

ul.

Smiašowska

Conti, Orwid, Sielański i in
o godz,

RADIOWE

15-96.

Rzeczna

Jakuba
3-gx

M.

oraz
cery,

ODBIORNIKI

(prawo jandy zbędnej. Nauka na miejscu —
Stankiewicz,

Smosarska,

o gotz.

=

Wynajem motocykla
8.

ul.

NOWOGRODZKIE
YYYYYYYYYVYYYYVYYVYVYVYTYWYYWYYVYVYYYYYVYYVVYT

nowiczach,

dieczikamii.
Statiki są wolne pod wycieczki,
Wycieczki zbiorowe młodzieży szkolnej
od 30 gr od osoby do Werek i z powrotem.
Wszelkich informacji oraz wynajęcia statków udziela się
na I przystani
statków
J. Borowskiej w Wiimiie, przy ul. Tadeusza

Telefon

Początek o godz. 2-ej
film awanturniczo-džunglowy p. t.

—

do wynajęcia
24.
Dozorea

MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAAAAAAAAAAAAAAL

AKUSZERKA
Maria
LaKNErTowa
przyjmuje od godz. $ rano do godz. 7 wiecz.

RADBDADAAAAAAAAAA,

16;

dodaikowe

› Rozktadiu kiunsować mie będą

Kościuszki.

noce"

6a.

MIESZKANIE
2-pokkojowe umeblowane
z dostępem do kuchni do wynajęcia. Wiadomość — ul. Mickiewicza 22-a m. 41.

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

17.25,

16.50,

smc. „Meksykańskie

Polna

DO WYNAJĘCIE
luksusowe mieszkanie
z 6 pokoi, kuchnia gazowa — Mała Pohulanka 10, róg
"tnalnej, tel. 30-11.

AKUSZERKI

21.15*,

Uwaga*
—
Godziny
większej frekwencji.

W

Jadwiga

seansów

20.10*

13.40,

10.40,

TYYYYYVVY

ŚWIATOWID] «=» fan księcia Józela

Odjazd z Werek:
B.20*,

gitar

”

i śpiewających

EH ARACBUEE

Wspaniały film produkcji

1070.—

1620;

12.16,

GĄSECKIEGO
[Ro
w ogokowaniu higienicznym w TOREBKACH

DŽUNGLA“'

odwołania

do

święta

senorit

w arcyfilmie

ul.

MIESZKANIE 8 pokojowe
od 1 czerwca,
Mickiewicza
wskaże.

Żądajcłe szycinalnych proszków zo z. fabr. „KOGUTEK“

Smiertelne zmągania ludzi z najdzikszymi bestiami.
Burza na morzu.
Płonący sterowiec nad dżunglą.
(lkryty skarb strzeżony przez lwy i tygrysy

„PAN TADEUSZ i „SOKÓŁ kurstatków
Wenkami
a
Wiilnem
miiędzy
śaiacych
u przyst. w Pośpieszce, Wołokumpii i Kalna niedzielę
wamiii od dnia 21 maja rb.
i

DUNNE

Niemenczym,

AAAAAAANAALAAAASAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAS

jazdy

Rozkłed

polskiej

„CPR ANWIECA*

AKUSZERKĄ

IST PRBIIS

NSI

BITE TTT

produkcji

Zofii Nałkowskiej
Koncert gry gwiazd: Barszczewska, Żelichowska,
" Pichelski, Samborski, Cwiklińska, Cybulski i inni
UROZMAICONE DODATKI
Pocz, seans. © 4-ej, w niedz. i św. o 2ej.

'"ERYPA PRZEZIEBIENIE
BOLE GŁOWY, ZĘBÓW:t»

dla wszystkichI

i Irena

kraj pięknych

premiera.
Wspwitały

ARS

е
1480.—
2520—
—

1030.—

(lczta artystyczna

EOYER

Mililynci

1540.— 1580—
900,— — 940.—

ao'czy

Meksyk

Dziś
M

arcydzieło

m-ko

nieustraszonych

DLEJSAWY

PROGRAM:

iborothy

Len niestandaryzowany:
—
—
Len trzepany Horodziej
»
„Wołożyn
17,0.— — 1810.—
ы
s
Traby
Miory
=
5
Len czesany Horodziej
Kądziel horodziejska

dni..

Charles

UK

NASTĘPNY

Potężne

ostatni dzień

Batalia

JUTRO
PREMIERA
wielki
film bohaterski

bieżąca

Dziś.

Szoke Szakali
w Święta o 2-ej

POKÓJ DO WYNAJĘCIA na sezon ietniskowy z osobnym wejściem z używaniem
kuchni.
Las i woda na miejscu „Wiłlia*

rytet wagon st. Wilno. (Len ża 1000 kg f-co
wagón st, załadowania).
Dostawa
normaina taryfa przewozowa,

Juna Knight oraz Michael Bartleff,
Nadprogram: DODATKI.
Początek o godz. 4-ej

powieści

Nadprogram:

PORZUCONA

Geny za towar standartowy lub średniei
jakości za 100 kg w handłu hurtowym, pa-

W. rol. gł:

OLBRZYMÓW
Nieodwołalnie

1939 r.

koiorowy i aktualności.

„CZARDASZ“

2

OGNISKO |

BATALIA

Dodatek

Dziś. Film tętniący życiem, pełen werwy naładowany temperamenien

ZNICZ

Giełda zbożowo-towarowa
i Iniarska w Wilnie

Początek o g. 2-ej

CASINO dla wszystkich
—
Wszyscy do CASINA
„Wielki film bohaterski. Dzieje jednej z największych walk w Indiach

„ROBIN HOODA*

DRAMAT

|

5
Reprezentacyjne Kino Cel f | N

premiera

arcydzieło

film bohaterski

(4821)

j „SYGNAŁY "Ę

tei. 18-96

W rolach głównych: Żelich. wska,

Jerzy Pichelski, Stępowski I in.

części bogato zaopatrzony

(Zakret).

YYVYYVVVYYYVYYVYYVTYVYYVVVVYYVYYVVYYVY!
PETE

TYT

WAZNE

Т

=

Zbigniew Cieślik — kronika zamiejscowa; Włodzimierz Hołubowicz — sprawozdania sądowe
REDAKTORZY DZIAŁÓW,
Władysław Abramowicz — sprawy kulturalne litewskie i wiadomości z m. Lidy;
i reportaż
„specjalnego wysłannika”;
Witołd Kiszkis == wiad. gospodarcze i polityczne (depeszowe
i telef.); Fugenia Masiajewska-Kobyliūska — dział p. t. „Ze świata kobiecego"; Kazimierz Leczycki — przegląd prasy;
Józef Maśliński == recenzje teatralne; Anatol Mikułko = ielieton literacki, humor, sprawy kulturalne; Jarosław Nieciecki — sport, Helena Romer — recenzje książek: Eugeniusz Swłaniewicz «= kronika wilefiska:

Józef Święcicki == artykuły polityczne, społeczne i gospodarcze.

EE

CRZEj

IEA

REDAKCJA i ADMINISTRACJA
Konto

P.K.O. 700.312.

Centrala.

Wilno,

Konto

rozrach.

1,

Oddziały:
Wilno

i

ml, Biskupa Bandurskiego 4

Redakcja: tel, 79, Godziny przyjęć 1—3 po południu
Administracja:
„ Drukarnia:

tel. 99—czynna

tel, 3-40.

Lida,

Nowogródek,

Bazyliańska 35, tel. 169:

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

Ułańska 11; Łuck,
Przedstawicielstwa;

od godz. 9.30—15.30

Redakcja rękopisów.ńie zwraca. -

"ez СЕ

Wojewódzka 5,

Nieśwież,

Kleck,

Słonim,

Stołpce, Szczuczyn, Wołożyn, Wilejka, Głębo=
7 kie,

Groduo, Pińsk, Wołkowysk, Brześć

n/B.

CENA

PRENUMERATY

miesięcznie: z oduoszeniem do
domu w kraju —3 zł., za granicą 6 zł., z odbiorem w administracji zł. 2.50, na wsi, w miejscowościach, gdzie nie ma urzędu
| pocztowego ani agencji zł, 2,50

GENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr, przed tekstem 75 gr.,w tekście 60 gr., za tekstem
30 gr, drobne 10 gr za wyraz, Najmniesze ogłoszenie drobne liczymy za 10 słów. Wyrazy

tłustym drukiem liczymy podwójnie. Zastrzeżeń miejsca dla „drobnych* nie przyjmujemy

Przydział ogłoszeń do odpowiednich rubryk zależny jest tylko od Administracji. Kronik,
redakc, i komunikaty 60 gr za wiersz jednoszpaltowy. Do tych cen dolicza się Za ogłosze

nia cyfrowe tabelaryczne 50%,. Układ ogłoszeń w tekście 5-łamowy, za tekstem 10-łamowy

Za treść ogłoszeń i rubrykę „nadesłane” redakcja nie odpowiada. Administracja zastrzega
sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca. Ogłosze»

— 20.
tia są przyjmowane w godz, 9.30 — 16.30 i 17

TZT

Wydawnictwo

„Kurjer Wileński* Sp.z o. 0.

Druk.

„Znicz“, Wilno,

ul. Bisk. Bandurskiego

4, tel, 3-40 ter. u E. Kotlacewskiego. Wileńska 13

E

