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Cena

15

ar

Nowogródzki, Grodzieński, Suwalski, Poleski I Wołyński
Poważny

imcydemć

Jutro ekspose Mołotowa

mongolsko-mandżurski
molotów

TOKIO. (Pat.) Przedwczoraj doszło do poważnego incydentu na graaicy mongolsko - mandžurskiej. Od
dział mongolski,
złożony: z tysiąca
żołnierzy, przekroczył
pod
osłoną

broni zmotoryzowanej

i

samolotów

odcinku

granicę

na

dłuższej

walce

udało

tracąc

tylko

test

jeden.
Mandżurskie

ministerstwo

zagr. wystosowało

do rządu zewnętrz

z

energiczny

żądaniem

natychmiastowego

wycofania z obszaru
wojsk mongolskich.

spr.

pro-

pogranieznego

Niezwykła odwaga czy fantazja?

około 100
Nu-

mohan.
Po

mongolskieh,

no - mongolskiego

skich, które

TOKIO, (Pat). Agencja Domei do
nosi: Jeden z lotników japońskich,
odbywający w niedzielę lot nad teryto
rium Mandżurii, spotkał przypadko-

się woj

skom mandżursko - japońskim odeprzeć napastników, przy czym lotni
ty japońscy zestrzelili przeszło 20 sa

zewnętrzno-mongol

wo 21 samolotów

wschód

przeleciały granicę

od

jeziora

Buirnor.

na

Lotnik

zestrzelił trzy spośród tych samoiotów, zmuszając pozostałe do ucieczki.

jąc otwarcia V Kongresu partii Ludowej wygłosił przemówienie.

do

przymierza

BERLIN.

brytyjsko-

tureckiego, podkreślając, iż nie żywi
mo

żadnych

zamiarów

(PAT.) Gotowość FranAlek-

RYGA,

„Baltic

Inomus

|

‚ 00$6.

Sandżak

Aleksandretty, oświadcza

prasa, jest ceną, za którą „kupuje się
kie koła polityczne jako „jaskrawe zła | Turcję*. Berlin w sprawie Sandżaku
manie zasad systemu mandatowego'*
Aleksandretty w zupełności
podziela
zdanie Włoch.
oraz pogwałcenie przez Francję Arabów, walczących od lat o swoją wol-

„. Przechodząc do Francji oświadczył,
iż jedyną sprawą isiniejąc między Tur
ej a tym państwem był Sandżak Alek

propagandy

hitlerowskiej

ła dotychezas, cyfra ta w najbliższych

jeden z wybitnych
ejalistów

węgierskich

statystycznych,

dr

Niemców,

spe-

ludności
470.000.

Covaes,

podezas,

wykazał

ostatni

gdy

ich

spis

ponad

tylko

"miesiącach może

LONDYN,

(Pat). Reuter

donosi z

dzenie przewódców i wybitnych przed
stawiiceli arabskiej
„Partii Obrony*

Saw
umiarkowane).
dragi postanowili przyjąć

Brytanią.

Uechwałono

A NS

/

osoby.

Dla zapobieżenia
som

wynosi

LONDYN.

czas 2.300.000 ludzi, z czego milion

1.600.000

zabitych. 7 prowincyj znajduje się w
całości w posiadaniu Japończyków,

właściwych Chin) a 16 proc. całych
ca
z prowincjami
przyłączonymi.
traty Japończyków w zabitycłł wy-

Wincje: Honan, Szekiamg, Kiangsi i
Kwantung. Wyspa Hainan znajduje

noszą

którzy zajęli prócz tego częściowo pro

się również w całości w rękach
czyków.

Terytorium

chińskie,

zajęte

Japoń

60 tys. Japończycy

brzymie zapasy
m. in. 12 tys.

materiału wojennego,
karabinów maszyno-

i lokomotyw.

kilku

dokładnej

trójporozu-

(PAT.) Agencja Reutera do-

oficerów

złożył
skich.

w

konsul

japońskich
niemiecki

tej sprawie

protest

dokonało

w

Szanghaju

u władz

japoń
р

„Sobieski“ w Gdyni
į

GDYNIA.
wiec
w

m/s

New

(PAT)

Nowy

polski

„Sobieski,

który

opuścił

Casile

27

bm.

we wtorek 30 bm. rano.

wychodzącemu

tym

kreślił m.

pakt

in., że

minister

przybywa

motorostocznię
do

w

pod-

nieagresji

z

uspokojenia.

nego

Mówiąc na temat rzekomych gwarancyj dla pańtw bałtyckich minister
stwierdził, że w razie zaistnienia nie-

bezpieczeństwa agresji na państwa bał

tyckie możilwe jest, że zwrócą

się one

Niemcami oznacza obopólne obietnice
wstrzymania się 'od wszelkiej akcji

same z prośbą o pomoc do jakiegoś
mocarstwa, ale tylko do takiego, da

zbrojnej we

że
którego miałyby pełne zaufanie,
nie zamierza naruszać ich neutralno-

wzajemnych

stosunkach

i że propozycję niemiecką w obecnej
sytuacji międzynarodowej należy uwa

| ści.

Obsługa Opecjalna „K. W.* z Kowna

Rewizja układu handiowego z Polską
Dyrektor departamentu ekonomicz
uego Ministerstwa Spraw Zagranicznych p. Norkajtis zapowiedział w wywiadzie prasowym rokowania z Polw

sprawie

układu

handlowego,

Na

maj

miała

być

zwołana

Gdyni

nad-

zwyczajna sesja Sejmu celem uchwale

nia

noweli

do tegorocznego

budżetu.

Prace przygotowawcze nie zostały jed
nak dotąd zakończone i Sejm zbierze
się zapewne dopiero w połowie czer-

który

musi

związku

być

poddany

rewizji

w

z utratą przez Litwę obszaru

kłajpedzkiego.

Termin

rokowań

nie

jest jeszcze ustalony,
rozpoczną się
one jednak już w najbliższym czasie.

Z drugiej strony robione są daleka
idące oszczędności. Poza obniżeniem
poborów Prezydenta Republiki, człon
ków rządu i posłów na Sejm, również

przedłużenie o godzinę

dnia pracy

w

urzędach i instytucjach państwowych
tłumaczone jest koniecznością reduk-

cji wynagrodzenia,
czas za pracę
wych.

płaconego

w godzinach

dotych-

nadliczbo>

wca.
Zarządzenia te jednak nie przynioTymczasem Rada Ministrów przynadzwyczaj. | są prawdopodobnie potrzebnej sumy
jęła ustawę o podatku
nym, który obciążył wszystkie kate- i dla zbilansowania budżetu wypadnie, jak słychać, zaciągnąć pożyczkę
gorie płatników, z wyjątkiem rolnictzagraniczną. Zdaniem kół gospodarwa i urzędników. Podwyższono rówczych, w tym właśnie celu emisyjny
nież akcyzę na wyroby tytoniowe (w
Bank Litewski podniósł stopę dyskon
Litwie niie ma monopolu tytoniowetową z 5%/0 na 70/0 rocznie.
(n)
go).

Smutny los Litwinów w Kłajpedzie
Władze niemieckie odmawiają dotychczas zezwolenia na założenie litew
skiej organizacji kulturalnej, która by
posiadała prawo wydawania
pisma,

zakładamia szkół itd. Litwini kłapedzcy zamierzają wysłać w tej sprawie
delegację do nadprezydenta

rewizji statku.

Generalny

ol-

wych, 4 tys. dział, 600 czołgów i 2.300
|

į wagonów

przez |

zdobyli

miejscowy

nosi z Szanghaju: Japoński okręt wojenny
umusił do zatrzymania udający się do Szan
ghaju niemiecki siatek „Sauerlandć,
przy

km kw., to zn. pięć razy tyle, ile wynosi powierzchnia Japonii. Zajęte pro
wincje stanowią 50 proc. powierzchni

:
dotych-

eksce-

mienia

czym

japońskie,

wzmocniony

Pomimo

w rękach Japończyków?
kitu chińsko-japońskiego.
Straty chińskie wynoszą

został

dalszym

posterunek policji państwowej.

obszaru chińskiego
wojska

zh

WARSZAWA, (Pat). Dnia 28 bm.
we wsi Kuźmina, pow. dobromilskie
go wynikła bójka między miejscową

KSI

TOKIO. (PAT.) Japońska kwatera
generalna opublikowała bilans konfli

ё

ludnością na tle walki o kościół. W
wyniku tej bójki zostały ranione 2

rezolucję

z parzitią wielkiego

z

niemiec-

Walka 0 kościół

potępiającą akcję terrorystyczną w
Palestynie, która jest „finansowana
| przez pewne obce mocarstwa, utrzy-

mując łączność
„BiaJ muftiego“,

łą Księgęś za podstawę rokowań

Połowa

W.

prasie

:

Arabskie stronn. umiarkowane
- przyjmuje „Białą Ksiegę“
Jerozolimy, iż odbyło się tam zgroma

w

kiej przekroczyć milion.

.

Times*,

mil. litów.

Niemeów

których

żać jako krok zmierzający do obopól:

„„Jaunakas

Litwa łata budżet

Dzienniki piszą, że jeżeli propaganda niemiecka w dalszym ciągu w
takim tempie będzie zwiększała ilość
Niemeów na Węgrzech, jak to uczyni

w

Dziennik

Oderwanie obszaru kłajpedzkiego
od Litwy pociąga za sobą zmniejszenie dochodów państwowych o ok. 50

BUDAPESZT, (Pat). Zbliżone do , występuje przeciwko bezpodstawnym
rządu dzienniki „Pester Lloyd* i „Uj : insynuacjom propagandy niemieckiej
Magyarsag* przynoszą jednobrzmiące
która stara się przekonać opinię świa
artykuły
pt. „Legenda
o
750.000
tową, że na Węgrzech żyje 750.000
Węgrzech*,

(Pat).

z min Spr. zagr. Estonii

Tallinie.
W wywiadzie

ską

„AWałłowny przyrost” ludności niemietkiej na Węgrze
na

Pakt nieagresji — owszem

Żimas* zamieszcza wywiad, który udzielił po powrocie z Rygi minister
spraw zagr. Estonii, Selier,
pismu

sandretty, oceniana jest przez niemiec

agresywnych.

Metody

ismeć

cji odstąpienia Turcji Sandżaku

Wniosek taki został u-

chwalony.

Przemówienia
Mołotowa należy
oznajmił, iż grupa deputowanych wy
się spodziewać w Środę 31 bm. gdyż
stąpiła z wnioskiem, by Mołotow po
dziś z powodu dnia wypoczynkoweinformował izbę o polityce zagranicz
nej.
| go sesji nie będzie.

Wywiad

W Berlinie rozgoryczenie

Omówiwszy
działalność Ententy
Bałkańskiej,
prezydent Ismet Inonu

on wygłosić expose na temat polityki
zagranicznej.

ale...

samdretty, Sprawa ta jest już załatwio- | francusko-tureckiemu. Państwa te łą:
na i obecnie nie ma na świecie siły, | czy przyjaźń i zupełna wspólność iniektóra mogłaby zaszkodzić
zbliżeniu | resów.

ANKARA.
(PAT.) Prezydent Repuoliki Tureckiej, Ismet Inonu, dokonu-

przeszedł

prez.

ustawę o utworzeniu komisariatu budownietwa oraz o utworzeniu komi.
sariatów transportu samochodowego,
po czym
przewodniczący. Szwernik

|

oe
- turecki
Zbliżenie francusk
faktem dokonanym
Przemówienie

Mołotow, jak oświadczył Szwernik, zaznaczył, że jeżeli
obie
izby
wniosek taki uchwalą, to gotów jest

MOSKWA, (Pat). Na weozrajszym
łącznym posiedzeniu obu izb przyjęto

akcji

w

samolotów

100

o polityce zagr. ZSSR!

leitera Kocha
poruszy m. in.
tewskiego im.
go archiwum

Prus,

gau

władze niemieckie.
W najbliższym czasie ulegną zniemczeniu litewskie nazwy ok. 80 miejscowości na obszarze kłajpedzkim.

Od 15 maja zostały cofnięte wszel
kie ograniczenia w
Rzeszą a obszarem

w

ruchu
pomiędzy
kłajpedzkim, wo-

Królewcu. Delegacja bec czego wzmógł się napływ Niemkwestię gimnazjum li- ców, którzy wykupują masowo z rak
W. Ks. Wiitolda, które- | litewskich wille na wybrzeżu i inne
zostało zabrane
przez | nieruchomości.
(п)

Litewscy akademicy
w gościnie u studentów USB
27 bm. przybyła z Litwy do W4na wycieczka studentów Lit. Akademii Rolnej w Datnowie,
w
liczbie
110 osób.
Wczoraj o godz. 13 w lokalu Zw.
Zbliżenia

Międzynar.

„Liga*

gości li-

tewskich podejmowało koło rolników
studentów

USB.

W
wina

miłym

nastroju

przy lampce

goście spędzili kilka ehwil któ-

re były pierwszym zetknięciem się akademiekiej młodzieży polskiej i litewskiej. W przemówieniach studentów
Litwinów

przewijały

akcenty

dziwej serdeczności.
M

praw-

„KURJEK” (4823)

) SAPOPI

Diolone Świątki g Wiole pod znakien) zjaddów

MYDŁO

PŁYNNE

WZMACNIA WŁOSY: NISZCZY: ŁUPIEŻ :

10.000
Wielce Szanowny Panie Redaktorze!

pp.

iest w całości swej brutalną i karygodną
napaścią na tego o wszechświatowej sławie
o wielkim imieniu Polaka.

Kilka dni temu przeczytałem w „KurjeWileńskim z dn. 16 bm. oświadczenia
Kazimierza Leczyckiego

sza, spowodowane
mirskiego

ze

i

napaściami

Piotra

Lemie-

p. J. Wyszo-

karskie
prasy

obrzydliwie
polskiej,

ukrócenie

tych

zatruwające

może

wpłynie

ma

kuł p. J. Wysz,
zi
mi © arty
Chod

jaki

przeciwko

ostatnio

na, składającą
busów.

uważam za
publicznie

stosowanym

w

p. t.

Na okres świąt przybyło
do Wilna około

„Sło-

Łączę wyrazy prawdziwego szacunku
znanego powszechnie, bardzo zasłużonego i
powažania.
rieszącego się wielką poczytnością nie tyłko
(—) Zygmunt Ważyński.
w kraju lecz i za gramicą uczonego i filo- |
tofa polskiego, prof. W. Lutosławskiego —
Warszawa, dnia 24 maja 1939 r.

chórów

i nowogró

się z kilkunastu

W

auto-

ogśłem

odbywał się

z centralnej i zachodniej

Pol

czasie Zielonych

Świąt odby-

Włocławka,

Lublina,

Sosnow-

ca, Stanisławowa, Częstochowy, Kato
wic, Chorzowa, Łodzi i z szeregu pomniejszych miejscowości.
W drugim dniu w godziaaca ran
nych odbyło m; nadzwyczajue zelica
nie członków Zw. Księgarzy Polskich,

OSTRZA

na

a>

ii-

wał się jednocześnie w Wilnie VII ogólnopolski
ZJAZD KSIĘGARSTWA
POLSKIEGO
z udziałem delegatów z Warszawy,
Lwowa, Poznania, Bydgoszczy, Krakowa,

i

wy

ski. Zjazd zorganizował Wil. Zw. To
warzystw Špiewaczych i Muzyczn.
" Ogółem w zjeźdize wzięło udział
ponad 1200 śpiewaków.

dzkiego. Poza tym Związek .Propagandy Turystyki Ziemi Nowogródzkiej zorganizował wycieczkę do Wil-

wieć, obliczonym na niewybrednych i mało
krytycznych czytelników, a godzącym w dobre imię i sławę uczciwych, mniej lub więcej
znamych, Polaków,
Bamdzo byłbym zobowiązany Pamu Redaktonowi, gdyby zechciał opublikować w
Swym poczytnym piśmie nimiejsze oświadczemie.
>

dzieła

wydanego

metodom

wileńskiego

piłkarska

sług, jakie położył dla eałego księgar
stwa polskiego.

ZJAZD ŚPIEWACZY
chórów ziem wschodnich, z udziałem

huty „Pokój w liczbie około 500 оsób. Pociągi dyrekcji wileńskiej przy
wiozły kilkadziesiąt pielgrzymów z

blisko osiemdziesię-

już

zechce

popularnych,

przywożąc gości z caej Polski. M. in,

województwa

drużyna

tewskiego.
W dniach 28 i 29 bm.
w Wilnie

przyby pociąg popularny z Katowic,
zorganizowany
przez
pracowników

cioletni prof. Lutosławski zareagować na ten

któremu p. Wysz. nie usiłował nawet nadać
recenzji

sposóh

| ulicznikowski wybryk p. Wysz.,
swój obowiązek
zaprotestować

* — który
„Kim jest Wincenty Lutosławski?
uł tem,
Artyk
a*.
„Słow
ukazał się w nr. 109.pozoru

wy oraz kilka pociągów

dobrego imienia sędziwego uczonego.
Nie pnzesądzając więc sprawy, czy i w

Podzielam całkowicie stanowisko mapastowanych przez p. Wyszomirskiego osób,
a przy tej okazji nie mogę pominąć milczewiem i nie wyrazić swego oburzenia z powodu jeszcze jednego, mającego miejsce nie
dawno, wystąpienia tego samego paszkwiłisty w „Słowie, które mu niewątpliwie doorze opłacono.

i całej” Pol si<ś

wieszono flagę narodową państwa

Na okres dni świątecznych przybyło do Wilma kilka wycieczek z Lit-

do-

kówą, publicystyczną, ten nie może artykułu
p. Wysz. określić inaczej, jak nilcczemnego
paszkwilu, „pełnego obelg, zgryźliwości i niskich dowcipów, zmierzających, w bliżej nie
znanym celu, do podważenia autorytetu i

nadużyć.

ła się litewska

nich.

(na Śląsku, w Westfafii), nau-

przed wojną

atmosferę

nareszcie

Śpiewaciwa Ziem Pėnovno - Wschod

wychowawczo-społeczną,
polskiego
wychodźstwa

niosłą działalność
wśród
zwłaszcza

Z zadowoleniem stwierdzam, że to słuszae i moone stanowisko, zajęte przez wyżej
wspomnianych w stosunku do osoby p. Wyszomirskiego, uprawiającego, jak dotąd bezkarnie, swego rodzaju korsarstwo dzienni-

prof,

zna

Ktokolwiek

„Słowa*,

L., jego

W.

z Litwy

W czasie Zielonych Świąt odbyły|
0.000 OSÓB.
się w Wilnie dwa zjazdy ogólnopol- : Wszystkie a
i schroniska turysty
skie t. j. Pol. T-wa Botanicznego i! czne były przepełnione, Na gmachu
Księgarstwa
Polskiego oraz
zjazd, hotelu Georges'a, w którym zatrzynta

PISZĄ DO NAS,,,

rze

turystów

którym

na

wsiępie

nadan?

tiy'uł

członka honorowego Związku p. Kazimierzowi Rutskiemu,
księgarzowi

AW NSA

wileńskiemu, w uznaniu

Wa

wielkich

za-

Oficialne wyniki wyborów
efńńskiej Rady Miejski
|

3928. Wybrany został Stanisław BujBund.
Wybrany H*seł Rozenkrane
wid
(głosów 905).
Zastępcą został
(591). Zastępca Zelik Straż (588).
Michał Krukowski (857).
Poza tym bez mandatu: P. P. 5.
PPS. i Demokraci głosów ogółem
(2273) i Zw. Prac. (1008).
3064, Mandat uzyskał Jan Sadowski
OKRĘG VIII.
(755). Zastępca Stanisław Pszezołowski (7317.
Głosowało 2749 osób. Głosów waż
Lista narodowa
ogółem głosów
nych 7888.
6121.
Mandaty
uzyskali:
Tadeusz |
Chrześc. Blok głosów 1450
(bez
Kiersnowski (głosów 1515) i Otto Ry
mandatu).
szard Jasiński (1490). Zastępcy: StaPPS. i Demokraci
głosów 1583.
nmisław Jasieński (1469) i Adolf KoWybrany
Bronisław
Owezynnik
(526)
rościk (1435).

26 bm, Główna Komisja Wyborcza
zatwierdziła wyniki niedizelnego głosowania do Rady Miejskiej. Zasadmicze zmiany w przydziale mandatów
nie zaszły.
Oficjalne wyniki głosowania przed
stawiają się jak nasiępuje:

OKRĘG I.
Głosowało 2548 osób. Głosów waż.

`

nych 7480.

Lista Chrześc. Bl. Gosp. Rozw. m.
Wiilina otrzymała ogółem 2820 głosów.
Mandat radziecki otrzymał Władysław Lemanowicz (930 głosów). Zastępcą został Andrzej Ci*siun (864).
Lista PPS. i Demokratów otrzymała 4683 głosy. Wybrany został JóZastępcą
zet Piwowar (672 głosy).
Jan Grodzki (669 głosów).

brany Edward
PPS.

Głosowało 3350 osób. Głosów waż-

Chrześc. Blok głosów 5730.
brani inż. Franciszek Walieki

Wy(gło

Stanisław Wiśniewski

sów 1051 ) i

Lista Nr 3 bez mandatu,
ogółem 212 głosów

zostali:
Zastępcami
(głosów 1037).
Maciej Kiełmuć (1008 głosów) i Eugeniusz Rakowski (791 głosów).
PPS. i Demokraci: ogółem oddano głosów 4683. Mandat uzyskał Leon Radziwanowski (933 głosy). Zastępca Witold Byliński( (929 głosów).
Lista narodowa głosów 5745. Ra-

Głosowało
Chrześc

(1083 głosów). Zastępcami: Maria Go
dlewska

(1056)

i

Antoni

Grygiel

i

(1048 głosów).
OKRĘG III.

Głosowało 2811. Głosów ważnych
7396.
Chrześc. Blok (bez mandatu) głosów

1003.

Lista narodowa 2906 głosów. Wy
brani: Paweł Nakiesz (głosów 991) i
Antoni Łaszkiewicz (929). Zastępcy:
Jadwiga Wierzbieka (907)i Antoni
Redziewiez (31).
Bund.
Głosów 1928.
Wybrany
Morduch Jeffe (650). Zastępca M. Go-

žomb

Og. Żyd.
datu).

głosów

833

(bez

mandatu)

Blok głosów 726 (bez man-

osób.

Ważnych

i

. Blok

głosów

9277.

Mn-

daty uzyskali: dr Jadwiga Suszyńska
Kwasowcowa (2126), Antoni Symonowicz (1216) i Antoni Aleksandrowiez (1133). Zastępcy: Władysław Ko
neczny (1098), Józef Bessaraba (1068)
i Zofia Nowosielska (713).
PPS. i Demokraci
głosów 4866.
Wybrany
Kazimierz
Petrusewiez
(981).
Zastępca
Bohdan Zawadzki
(952 głosy).
Lista narodowa gło:ów 5965. Wybrany Justyn Cywiński (1189) Zastępca Miehał Iwaszkiewiez (1163).
Pozostałe listy bez mandatu.

OKRĘG VII.
Głosowało 3093 osób. Głosów
żnych

Chrzešc. Blok

(bez mandatu)

żnych 8203.
Chrześc.

2278
Blok

osób.

Głosów

wa-

głosów

2943,

Wy-

Blok

głosów

4789.

Wy-

(656 głosów).
Lista narodowa głosów 7006. WyOKRĘG IV.
brani: Gustaw Maławko (1430) i AleGłosowało 3552. Głosów ważnych
ksander Lachowicz (1386). Zastępcy:
13925.
Waeław Andrukowiez (1353) i WaeChrześc. Blok. otrzymał
głosów ław Gryszkiewież (1343).

19447,

žnych

6277.

Chrześc. Blok głosów 2400. Wy-

brany Stanisław Baturo (708). Zastępca Edward Stubiedo (606).
PPS. i Demokraci
głosów 2198.
Wybrany Stanisław Bartnicki (732).
Zastępca Adam CŚszkiel (718).
Lista narodowa głosów 1684. Wy
brany Walenty Zekin-Kompanowski
(548). Zastępca Wacław Odyniec (544)

Józef

Aronowiez

(1796). Zastępcy: Epsztejn, Sznejder,

Roz*nberg i Ran.
3 mandaty i 17880 głosów

Og. Żyd.
(2557)

zdobył

Blok, Wybrani: dr. Jakub

Wygodzki

(2739),

i Izrael

Abram

Michał

Kawenoki

Lubiński

Stu-

czyński (2434). Zastępcy:Mojżesz Zameczek, Mejer Zajdsznur
į Lejzer
Kruk,

S,
wa-

Wybrani

(2809), Mariem Rejnhare (2537), Jakub Grosman (2282) i Chaim Walt

ca Antoni Bocianowski (531),

OKRĘG XL

Wy-

OKRĘG XIV.
Głosowało 7692. Głosów ważnych
50068,
Mandaty zdobyli: Bund 4. Głosów

brany Zygmunt Różański (702). Za.
stępca Edmund Rodziewicz (700).
PPS. i Demokraci
głosów 3318.
Wybrany Gusiaw Pokal (398). Zastępca Józef Tomaszewicz (886).
Lista narodowa głosów 1942. Wy
brany Jan Tyszkiewiez (533). Zastęp

Głosowało 2162 osób. Głosów

brani Józef Sławski (745) i Władysław
Gaponik (701).
Zastępcy: Bronisław
Śniechowski (673) i Józef Bodziński

Og. Żyd. Bl. głosów 3822.

OKRĘG X.
Głosowało

głosów 2993 (bez

(739).
brany mec. Eliasz Rudnicki
Zastępca Abram Załkind (731).
Poalej Syjon głosów 3778. Wybra
ny Mark Dworzecki (1780). Zastępca I. Aronowiez (559).

gło-

Pozostałe

były.
Chrześc.
—

4664.

sów

listy

Blok

Lista

mandatu

głosów

mec.

nie

zdo-

4247.

End.

Czernihowa

gło-

747,
OKRĘG
Głosowało

żnych

XV.

dat zdobywa

Blok

głosów

wa-

1802. Man-

redakotor Józef Świę-

cieki (561). Zastępca
czewska (561),

Xodź

(973) i Mie

Bumd głosów

1415 (bez mandatu).

OKRĘG XVI.
Głosowało
žnych

2461 osób. Głosów

wa-

7269.

Ghrześc. Blok głosów 2350. Wybrany prof. Iwo Jaworski (735). Za«
stępca Edmund Kowalski (717).
PPS.

i Demokraci

głosów

1216

dr Karol Kisi*l (1189). Zastępcy: Felieja Pożaryska
„Mianowski

(1164)

i

Kazimierz

(58).

OKRĘG XVH.
Głosowało 7418 osób. Głosów wa«
żnych 50916.
Ghrześc. Blok głosów 8948. Man-

dat zdobywa ks. dr Piotr Śledziewski
(1298). Zastępca prof. Konrad Górski
(1236).
PPS. i Demokraci
głosów 2984
(bez mandatu).
Lista narodowa
głosów
21386.
Wybrani red. Aleksander Zwierzyński

(3075),

mec.

Witold

Jankowski

Mieczysław Żejmo (3016).

Zastępcy:

(3056), prof. Zenon Orłowski (3053) i

Lucja
Remiszewska
Skutkiewicz
(2992),

(3005),
Piotr
Józef
Siwicki

` (2985) 1 Feliks Żebrowski (43.

Bund głosów 9192. Wybrana Am.
na Rozental (1308. Noach _Wołkowjski Fajngold (906).
Og. Żyd. Blok głosów 8806. Man:
dat
zdobywa
dr Abram
Cymbler
(1177).
Zastępca
inż. Saul Trocki
(1001).
Powyższe oficjalne
wyniki wy:
borów nie wprowadzają
zmian
w
przydziale mandatów. Jak już donosiliśmy, mandatami

szczególne

podzieliły

ugrupowania

w

następujący:

Chrześcijański

spodarczego

Rozwoju

mandatów.

wy —

Blok

m.

się po-

sposób
Blok

Wilna

Wanda

Doba-

Go-

19

Katolicko. Narodo-

26, P. P. S. i Demokraci — 9.

Bund — 10, Og. Żyd. Blok Wyb. — 5
i Poalej Syjon

—

3.

HOTEL

2581 osób. Głosów

7611.

Ghrześc.

Zastępcy: Stanisław

czysław Szpakowski.

(bez mandatu).
Lista narodowa głosów 3703. Wy
brani; Kazimierz Luboński (1213) i

Fajnzylber (1734)
i Zarach Nanes
(1633). Zastępcy: Hirsz Kantor, Izaak
Nadel i Szłoma Gołub.

sów 404.

PPS. i Demokraci
głosów
1312
(bez mandatu).
Lista narodow głosów 3082. Wybrani
dr
Zygmunt
Fedorowicz
(1036) i Aleksander Wińcz
(1012).

(bez

byłi: mec. Józet Tajteł (1979), Abram

głosów 4448.
PPS. i Demokraci
Wybrany Franciszek Stążowski (936).
Zastępca Stanisław Zdybek (884).
Lista naródowa głosów 6144. Wybrani; Bronisław Żebrowski (1214) i
stępcy: Jan Drewnik (1187) i Maksy
milian Biažejewski (1174).
Lista Zw. Pac.

407

mandatu).
PPS. głosów 1608- (bez mandatu).
Lista narodowa głosów 3178 (bez
mandatu).
Bund głosów 9837. Mandaty zdo-

(1115).

wa-

18023,

Ghrześc.

(460).

PPS.

4561

Zastęp-

XIII. .

žnych 25216,

J. Milenkiewiez (1139) i Józef Juch-

i

Wy-

(117)

Głosowało 5547 osób. Głosów wa-

Głosowało 3407 osób. Głosów ważnych 17035,
Chrześc. Blok głosów 6099. Wybrani; Maksymilian Siuchta (1144) i
Zastępcy:
(1140).
Miehał Radziun
niewicz

(1110).

głosów

OKRĘG

OKRĘG IX.

uzyskała

VI.

LyszezarezYk

Og. Żyd. Blok

Szybowski (493).

1057.

głosów 20583.

Edward Biszewski

i

(1117 głosów)

OKRĘG

Ostrowski

zostali: Władysław

dnymi

głosów

6094.

mandatu).

ny Hirsz Żuk (557). Zastępca Samuel

Wybrany został Kazimierz Trybusiewiez (505). Zastępca Stanisław Minkiewiez (498).
Lista narodowa głosów 2814. Wy
brany
ks.
Aleksander
Lachowicz
(959). Zastępca Stanisław Januszewiez
(888 głosów).

OKRĘG IL.

(522).

Poalej Syjon głosów 1643. Wybra

(584 głosy).

głosów

Kossaczewski

cy: Michal Dudo (1094) i Antoni Gagis (1072).
PPS. i Memokraci głosów 2423.
Lista narodowa głosów 6404. Wy
brani:
prof.
Waeław
Komarnicki
(1267) i Michał Świerzbiński (1233).
Poalej Syjon głosów 2860. Wybra
ny Beniamin Bursztyn. Zastępca Izr.
"Trocki.

datu).

Staffa (530).

i Demokraci

Martyno

Blak

Stanisłayy

i Leon

Zw. Prac. głosów 376 (bez man-

Kulesza

Zastępca Marian

kowski (3868 głosów). Zastępcą została Maria Rudoszańska - Iwaszkiewiezowa.

nych 15888.

OKRĘG V.

Głosowało 2265. Głosów ważnych
6548.
:
Chrzešc. Blok głosów 2015. Wy-

został Antoni Żu-

Wybrany

głosów.

4).

Józef

Chrzešc.

brani:

Lista narodowa głosów 2836, Wy
brany Wojciech Gołębiowski (939).
Zastępca Czesław Tabortowski (911).

datu).

5475

otrzymała

narodowa

Lista

Zastępca

Lista Nr 3 (Pr. Umysł. Unia) otrzy
mała ogółem 812 głosów (bez man-

OKRĘG XII.
3784 osób. Głosów wa-

dowie
żnych 18188.

„ST. GEORGES"
w

WILNIE

Pierwszorzędny == Ceny przystępne
Telefony w pokojach

Kurjer

(4523)

Sportowy

Przed
W

Wspaniałe zwycięstwa piłkarzy Litwy
mecze

Fataime

WKS

młodzieniec

mecze i dwie przegrane.
dzień 5:2, drugi dzień 5:2.

і
2

szemy nie dlatego, że przegraliśmy,
ale dlatego, że WKS Śmigły zaprezen-

wili dodatnie wrażenie. Ze wszystkiego wynika, że przez nawiązanie stosunków sportowych z Litwą pozyska-

niżej swej przeciętnej
nie potrafił ani przez

liśmy bardzo silnego partnera. Trz
z nim podtrzymywać stale 14czn«

łował

się fatałnie.

wać ogólnej

Drużyna

syluacji

grała

formy.
chwilę
na

po-

Zespół
opano-

boisku

i nie

dziwnego, że koniec był taki, że przegraliśmy oba spotkania. Gas WKS
Śmigły

nie zasłużyli

ani

rozegrywać

Smigłuy

stosunku

również

ałe

dosyć

najlepszych bramkarzy Polsk.i Mielišmy w roku zeszłym żal do p. Kałuży,
do. repre-

że

Bardzo
między

wym

a WKS

Gzarski

zentacyjnego bramkarza.

poprzednich

Czarski grał

jednego

gracza,

Zbliża

szych

i

spokojnie mógłby skierować piłkę do
bramki przeciwnika. Podania szły nie
dokładnie,
zhaos.

a

na

boisku

panoszył

się

Drużyna mistrza Litwy wykazała
imżo ambicji. Nie jest to zespół pierwszorzędny, ale w każdym bądź razie
silny i wygrać z nim jest trudno. Zwysięstwo w normalnych stosunkach lełało jednak w granicach możliwości

WKS

Śmigły.

Nie wiem

się stało z tą drużyną.

poprostu

Nie można

ło poznać Bukowskiego, który
czony był nawet do grupy
skiej, ale w czas skreślono go.
Bukowski ten ongiś doskonały

co
by-

wyznaolimpij.
Jakoby
pomoc

nik znajduje się w fatalnych warankach i nie może trenować.

Nie dziw-

nego, że gracz bez treningu

musi prze

chodzić

okres

spadku

formy.

Szereg

młodych piłkarzy o mało popularnych
Jeszcze

skach

na gruncie wileńskim

nazwi-

nie wykazał talentu. Ten szereg

młodych piłkarzy może grać będzie do

ale ze nzaikil
ik: a lat po usilnym treningu,

W drużynie WKS Śmigły sytuacja

jest bardzo trudna i skomplikowana.
Znamy

dobrze te trudnościi staramy
się wzde wniknąć, ale nie zmienia to

R zaa rozegrane mecze z
arzamiwodzeLitwyń. były
smutnych niepo
e s pasmem
>
łamywać

się

psychicznie,

a

tylko

wziąć się energicznie do RD 4 może
z tej mąki będzie jeszcze jakiś chleb.
ie szyjednak poważn
že
o
e
o wejście
kować się do rozgrywek
Ligi i kto wie czy nie warto

dotychczasowej taktyki
Zresztą nie nasze to
Przejdźmy do meczów.
z jeszcze jedna uwaga.

dziął

Spraw

zmienić

vy Klubie,
są już sprawy,
Otóż nasuwa
Dlaczego Wy

Sędziowskich

AZ „Po raz kompromitować

pozwala

się wyzna

kiczająę na sędziów liniowych ludzi cał
w

do

niepowołanych

tej roboty.

<zoraj przed trybunami biegał jakiś
AAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADBA

Teatr muzvcznv „LUTNIA“
Dziś o godz. 8.15 wiecz.
Premiera

BŁĘKITNA
Z udz, Kulczyckiej

MASKA
i Dembowskiego

TYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYS

ale

latach.

nieste-

tłumów jak w
Może

i dobrze,

się

coraz

bardziej

31

min.

dniach

czerwca

minie

dmi, a zawodnikom
tony.

pamiątkowe

W przyszłości organizacyjnie bieg
ten, mający 13-letnią tradycję trzeba

Trzeba

przyznać, że związek

sportowych

był na

ganizacją bardzo

gier

terenie Wilna

żywotną

i gry

koniecznie

otoczyć większą

towe w dużej mierze przyczyniały się
do ożywienia sezonu sportowego, da-

jąc

jednocześnie

sportowe.

ogólne

wyrobienie

-

Jubileusz

odbędzie

się w

dniach

2, 3i4 czerwca. W dmiach tych na
stadionie na ntokolu odbędą się mi-

strzostwa Polski
ku. Ponadto

pań w szczypiornia

odbędą

się bardzo

go programu jubileuszowego.

W mistrzostwach
Polski
szczypiorniaka pań
udział wezmą:
AZS
Lwów,

mistrz

Warszawy,

mistrz

dzi, wicemistrz Łodzi i WKS

Ło-

Śmigły

— jako mistrz Wilna.
Drużyny składają się z 7 zawodniczek, które grają na następujących
pozycjach:1 bramkarka, 2 obrony, 1
pomoc i 3 zawodniczki w ataku. Bo-

isko posiada rozmiary 50 X 20 mtr.
Bramka wysoka jest 210 emt, a długa 430 em.

Program gier jest następujący:
2 czerwca godz. 16.15 uroczyste

Krakowskie międzyklubowe zawo

molotów

w dniu 27 maja przy sprzy-

jających na ogół warunkach

ferycznych.
28

bm.

w pierwsz

atmos-

dniu. zawo-

dów „IX Lotu Bako.

Zachod-

niej Polski*, wystartowało z lotniska
cywilnego pod Krakowem o godz. 7.30

rano 21 samolotów,

reprezentujących

8 klubów lotniczych: gdański, lubelski, podlasko- poleski, pomorski, ślą

ski, warszawski,

wileński

i krakow-

a

fizycznego.

na

miano-

ma

de-

młodzieżą szkolną żydowską;
godz. 16.30 Łódź II — AZS Lwów;

piłka

koszykowa

panów.
4 czerwca

godz.

9 Łódź

I —

AZS

Lwów;
"
e
godz. 10.30 WKS Śmigły—Łódź II;

godz.
między

11.30 mecz piłki siatkowej
repr.

klubów

a

godz. 16.30 mistrz
Łódź II;

repr.

Mamų

—

godz. 19 mecz piłki koszykowej
repr. klubów — repr. szkół;
-.
godz. 20 uroczystość jubileuszowa.
Faworytem

mistrzostw

Polski

doskonała

czałtowy
Młodzież

sób,
25

szkolna

50

gr.

bę

groszy.

Związek

1

po

i

Piłki Ręcznej

w

Wilnie

liczy obecnie 11 klubów. Zrzeszonych
zawodniczek posiada 151, a zawodni-

ków 425. Jak widzimy jest to jeden
z najsilniejszych i najlepiej zorganizowanych
gowych.

w Wilnie związków

a.

cie otwartym, lot na orientację samych pilotów, lądowanie samych. pi„lotów
na ograniczonym
terenie z
przeszkodami.
Zawody w pierwszym dniu ukoń-

punktacji

zawody.

Ę

Francji

rundy

o

puchor

jugosło-

wiańskiej królowej Marii.
Zawody rozegrane będą na *ov.
tach poznańskiego AZS równs****nie
z półfinałami i finałam: tenisowych
mistrzostw Polski.
Niemcy przyślą na mecz powyż
szy najlepszy swój skład z Ullstein i
na
a.
Heine Miller (dawniej

we
zostanie
Tistka wyeliminowana
czwartek w czasie zawodów o mistrzo
następująspośród
Polski
stwo

Łuniewska.

cych trzech tenisistek:
Siodówna i Bemówna.

gdyż

Jędrzejowska

gra

oba

swoje

niewątpliwie

single,

zwycięstwie

a

o

wy-

ostatecz

dnia 30 maja

1939 roku.

niowa;

Mecz tenisowy

wyjadą

miasta

1 prowin

16,08

Wiadomości

gospodarcze;

16,20

Prze-

gląd aktualności
finansowo-gospodarczych;
1630 Recital kompozytorski; 17,00 Odczyt;
17,15

Pieśni;

17,50

17,30

Reportaż

„Z

pieśnią

Lecha

po

Beynara

kraju;

ze

Święta

Związku Osadników w Grodnie; 1800 Sylwetki sportowców; 18,05 Recital śpiewaczy
Mieczysława Worotyńskiego; 18,20 „Siostra
Aniela“

—

gawęda

łejki;

18,30

20,00

Czytamki

Odczyt

regionalna

Audycja

dla

wojskowy;

19,15

wiejskie:

Leona

Woł-

robotników;

19,00

Melodie

taneczne;

„Bartek.

Zwycięz-

ca* (dokończenie) fragment z noweli Henryka Sienkiewicza; 20,15 Koncert; 20,35 Audycje informacyjne; 21,00. „Opowieść o Moniuszce“ — recytacje; 22,15 Francuskie utwory skrzypcowe (Z Gdyni); 22,45 M. de
Falla: „La Vida Breve (Życie jest krótkie)
fragment z opery; 23,00 Ostatnie wiadomos
Ści
dziennika * wieczornego i komunikaty;
23,05 Zakończenie programu.

ŚRODA,

dmia

31

maja

1939

roku.

6,56 Pieśń; 7,00 Dziennik; 7,15 Muzyka;
8.00 Audycja dla szkół; 8,10 Program; 8,15
Muzyka poranna; 8,50 Odcinek prozy: „Smuga cienia“ — fragm. z powieści Józefa Konrada Korzeniowskiego;
11,00 Audycja dła
szkół; 11,25 Muzyka (płyty); 11,30 Audycja

dla poborowych;

11,57 Sygnał czasu i hejnał;

12,03 Audycja południowa; 13,00 Wiadomości z miasta i prowincji; 13,05 Chwilka Wileńskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzę
tami; 13,10 „Pożary lasów* — pogadan
kę
wygłosi inż. Bolesław Tekieiski; 13,20
Muzy
ka baletowa i operowa; 15,00 Nasz
koncert;
15,30 Mnzyka obiadowa w wyk. Ork.
Rozgł.
Wileńskiej pod dyr. Władysława
Szczepańskiego; 16.00 Dziennik popołudniowy;
16 05
pasa
ogspodarcze; 16,20 Dom j szka
ła — gawęda; 16,35 Recital śpiewaczy;
17,00
Odczyt wojskowy; 17,15 Audycja
KKO; 17,18
„Klaudiusz Achilles Debussy**
— feliet. muz.
17,55 Pogadanka aktualna;
18,05 Koncert
kameralny; 18,30 „Nasz język
* — audycja
W Opr, dr. Tadeusza Pizły; 18,40
„Echa m:
i chwałyć — recytacje;
18,55 Melodie Ri.
mowe 1 piosenki; 19,50
Pogandanka aktnal.
Sad20,00WO
na;
Poradn
,ik rol. Iniczy — prowadzi
Ro- :
20,05 „Przys;
rolnicze w służbie ochrony RS
ra
wygłosi Ryszard Kruszyńsk
i; 20,15
je
polska; 20,35 Audycje info
rmacyjne; 21,00
Koncert chopinowski w wyk
. Stamsława Szpi
nalskiego (fortepian);
21,30
ci o chłopach przed Rey „Polskie powieś
montem“ — sziki
literacki; 21,45 Wirtuozi
na gitarze; 22,00
A muzyk! współcze
snej: „Nowe obWAĆ
audycja w oprac. Stan
isława
30 Muzyka o morzu; 23,
Ostatnie wiadomości dzi
ennika wi
=
| komuniiikaty; 23,05 Zakońc
zeni eprogramu.

BARANOWICZE
WTOREK, dnia 30 maja
1939 r.
8.10 Program na dzisiaj. 8.15 Muzyk
a
poranna.
(płyty). 8,50 „Nowe kierunki w
dziedzinie odżywiania" — pogawędka
dla
kobiet prowadzi dr. Janina Rodziewicz
owa
18,20 Gawęda
regionalna Leona Wołłejki,
ŚRODA,

dnia

31

maja

1939

r.

8.10 Program na dzisiaj,
8.15 Muzyka
poranna. 13,10 „Pożary lasėw“
pogadankę wygłosi inż. Bolesław Tekielski. 15.30
Muzyka obadowa
w wykonaniu Orkiestry
Rozgłośni Wileńskiej pod dyr. Wł. Szczepań
skiego. 20,00 Poradnik rolniczy — prowa:
dzi Romuald Węckowicz. 20.05 Muzyka po
pularna. 21,00 Koncert chopinowski w wyk
Stanisława Szpinalskiego (fortepian).

TEATR

Polska—

z Poznania

na

mistrzo-

po nich wezmą

udział w

mistrzostwach Wimbledon'u.
We wszystkich wymienionych
skii Tłoczyński w dublu,
drzejowska — Baworowski
mieszanej.
Kao

z

pań

stwa Francji do Paryża Jadwiga Ję.
drzejowska, Baworowski i Tłoczyński.
Z Francji trójka naszych tenisis.
tów uda się na zawody tenisowe do
Londynu o mistrzostwo Queens Clubu, a zaraz

Wiadomości

TEATRi MUZYKA

Dziś rozpoczynają się w Poznaniu tenisowe mistrzostwa Polski przy
udziale
czołowych naszych rakiet.
Zawody te zakończone
zostaną
w
przyszłą niedzielę, a bezpośrednio po
nich

13,00

cji; 13,05 „,Jeszcze jeden jubileusz*
— repor
taż muzyczny; 13,35 Muzyka z płyt; 15,00
Wesołe opowiadanie dła młodzieży;
15,15
Występ londyńskiego chóru im. św. Jerzego.
W programie dawne pieśni; 15,30 Muzyka
obiadowa;
16,00 Dziennik
popołudniowy.

zdecyduje wynik

wy

i

L

oraz Jęw
grze
ia

MIEJSKI NA

POHULANCE.

—„Poprostu człowiek z występem Sawanał
Dziś, o godz. 20 Teatr Miejski na Pohulanee
gra w dalszym ciągu, cieszącą się dużym
powodzeniem sztukę w 5 obrazach Miguel

de Unamuno

pt. „Poprostu człowiek z wy-

stępem Z. Sawana
rą pp.: H. Łęcka,
Szczepańska,

Z.

(rola główna). Udział bioL. Korwin, Z. Ślaska, W.
Blichewicz,

St.

Jaśkiewicz,

St. Kępka, A. Łodziński, L. Tatarski. Oprawa
dekoracyjna — J. i K. Golusowie. Ceny popularne.

_ TEATR

MUZYCZNY

„LUTNIA”,

—

Jutro, w šrodę, o godz. 20 „Rejtan““
— Wystepy Kulezyckieį 1 Dembowskiėgo
„Błękiina maska, Dziś nowość repertuaru
„Błękitna maska* widowisko w 6 obrazach

pełnych

czarownych

melodyj,

dowcipnej

treści, malowniczych baletów. Oprawa dekoracyjna i kostiumowa zupełnie nowa, ory
ginałna w pomyśle.
Na czele zespołu Kulczycka, Halmirska,
Martówna, Dembowski, Szczawiński, Iżykow
ski ,Chorzewski oraz reżyser tej nowości M,
Domosławski.

S

i

a

Ak

aid

5 Jachtów na Trockich Jeziorach
28 bm. odbyła się rzadka uroczyna wodę

w

Tro-

u- | kach 5 jachtów. A to dwa przez W.

trzymują się na pierwszym miejscu
zespołowo i indywidualnie zawodnicy krakowscy.
W dniu 29 bm. rozpoczęły się dalsze

=

*

stość spuszezenia

czyło 20 samolotów.

dotychczasowej

szech.

Ka-

we Wło-

żej trzech turniejach zawodnicy nasi
prócz singlów grać będą. Baworow-

ski, do prób: lądowania w prostoką-

W

Montrealw

nadzie i Cortima d'Ampezzo

№етсу

Bilet ry-

będzie hurtem

WTOREK,

gry podwójnej.

na 3 dni kosztuje 2 złote,
szkolna grupowo, po 10 о-

wpuszczana

ku ubiegają. «e: Oslo,

nym

drużyna

Wstęp na stadion jednorazowo
zł. Młodzież

1g-

Mecz Polska—Niemcy pań zapowiada się bardzo interesująco. Szan
sa obu drużyn są mniejwięcej równe,

szkół

godz. 18.00 WKS Śmigły Łódź I;

dzie niewątpliwie
pań z m. Łodzi.

O

zimowych

W drużynie polskiej wystąpi prze
de wszystkim Jadwiga Jędrzejowska,
która grać będzie w grze pojedyńczej
i w doublu. Druga singlistka i dub-

19 finał turnieju jubileuszo-

—

Loudyn,

czele.

godz. 18 mistnz Warszawy — W.
K. S. Śmigły;
WOZPR

organizatora

pierwszej

Lwów;

godz.

Lozanna,

Atenyi Budapeszt.

W przyszły piątek sezpocznie się
w Poznaniu
trzydoowy
tenisowy
mecz pań pomiędzy reprezentacjami
Polski i Niemiec. Będzie to spotkanie

3 czerwca godz. 9 WKS Śmigły —

wego

miasta:

Detroit,

i Tłaczyńs<i — we
i Anglii

„IX. Lot Pol.- Zachodniej Polski“
dy lotnicze rozpoczęły się zlotem sa-

kwestyj,

Jędrzejowsk=, Baworowski

godz. 20 złożenie hołdu na Rossie.

cieka

we mecze między reprezentacjami klu
bów a szkół wileńskich. Dojdzie nareszcie do sensacyjnego meczu
młodzież szkolna — kluby. Mecz ten
będzie niewątpliwie gwoździem całe-

rb.
Mię-

rzysk © /mpijstich w tym samym ro-

troskliwo

ścią, a niewątpliwie zyska na tym do
bro propagandy sportu wileńskiego.

or-ej
spor-

sesja

sesji zapaść

mancat

godz. 10.30 Łódź I — mistrz War
szawy;
godz. 11.15 mecz piłki koszykowej
między repr. klubów żydowskich, a

łownia.

się

Wreszcie

jące

nić

prezesów, a więc: Józef Grzesiak, kpt
Kawalec, pp.k. Pfejfer, płk. Szeligow
ski, mjr. Piątkowski, mjr. Mierzejew
ski Czesław i ostatnio od trzech lat
stanowisko to piastuje Romuald Ho-

od 6 do 9 czerwca
odbędzie

ciekawych

=

AZS

sobie

dniach

niu wychowania

że-

godz. 16.30 Łódź 1 — Łódź II;
godz. 18.00 AZS Lwów — mistrz
Warszawy;

następujących, po

Program Londyńskiej Sesii
Międzynarodowego Komitetu

Po biegu płk. Parczyński po okolicznościowym
przemówieniu
wręczył| | pijskich w roku 1944. Przypominamy,
zwycięskiej sztafecie puchar przecho|
|że o mandat ten ubiegają się nastę-

Grzesiak. Warto jednocześnie wymie.
kolejno

Szul-

cyzja, komu
powierzony
zostanie
mandat organizatora Igrzysk Oliim-

10

ku Okręgowego. Inicjatorem zawiązania związku był kpt. Tadeusz Kawalec, a pierwszym prezesem Józef

Jarecki,

i Białkowski,

rego pucharu tej organizacji, ttóra
ma największe zasługi w propagowa-

05 sek.

otwrcie mistrzostw z odegraniem hymnu państwowego, przemówieniami
FL

lat

Gorączniak,

Szymura

2) Wniosgk 0 przyznanie złotego
medalu olw.pijskiego rajlepszema fil
mow., ja£. makręcony zostanie z prze
Licyu Igrzysk.
£) Wniosek o przyznanie wędrow

z

—

i Kle-*

+ wnotkacii.

termin

od chwili powstania w Wilnie Związ=

ani

który przytomnie

wdzów,

jubileuszu Wileńskiego Okręgowego
Związku Piłki Ręcznej.
W. pierw-

rowane sytuacje bez bramkarza Litwy
nie było

wy-

Koziołek,

czyński,

kilka

Wyniki przedstawiają się następująco: 1) AZS — 29 min 23 sek., 2)
WKS Śmigły — 30 min. 16,6 sek.,
PRS

Koss

wicie;
1) Wniosek o włączenie do progra
mu Igrzysk Olimp:jskich hokeja na

że tym razem zawiodła nieco publiczność bo i tak trudno było poradzić
organizacyjnie. Trasa była źle wyzna
czona. Biegnącym przeszkadzali wi-

3)

Schellin,

dzynarodowego Komitetu
Olimpijskiego. Porządek obrad
przewiduje

:

dzowie.

WILNO

się

Poznauczycy zawiadomili Berlin,Ś
że walczyć będą w składzie następującym:
Stempniewicz,
Czerwiński,

w Londynie,

10 łat pracy gier sportowych

przeciwnika. Były mu
kiedy

Śmigły, który tym ra-

sporo

Paskudnie
puścił pierwsze
Raczej statystował w bram
był ten z roku zeszłego sym
i pełen ambicji bramkarz,

ale cóż

i przesą-*

tegorocznego biegu.

ty nie było już takich

który przytomnie i szczęśliwie wyłapy
wał niemal wszystkie strzały. Czarski
zawiódł. Zawiedli również i inni. Nie
mamy dobrych graczy w ataku. Mieliśmy szereg bardzo dogodnych pozyw bramce,

prowadzenie

Zwyciężyli kandydaci na przysztych oficerów. W dniu zawodów w
ogrodzie po-Bernardyńskim zebrało
się

tyj pod bramką

o na-

ciekawa walka
stoczyła się
Policyjnym Kiubem Sporto-

jest co prawda talentem sportowym,
ale daleko mu jeszcze do miana reprefatalnie.
trzy goale.
ce. To nie
patyczny

sztafetowy

zem reprezentowany był niemal
iącznie przez „podchorąžakėw“.

zeniacji Polski, ale w tym roku, po tym
meczu wczorajszym jesieśmy zgodni
i twierdzimy,

znaczne

dziła o wyniku

Gzarski był uważany za jednego z

Kałużą

bieg

rb. odbyć

Olimpijskiego

Miejmy nadzieję ,że następne wizy
piłkarzy Litwy wypadną znacznie

lepiej.

grodę przechodnią AZS / zgromadził
na starcie tylko trzy zespoły, liczące
po 10 zawodników. Nagroda broniona była przez lekkoatletów AZS. Już
odrazu ze startu sztafeta AZS zdobyła

my się,

Ł p.

sąsiedzi z Kowna.

"Tegoroczny

mym
ekperymencie z wyznaczeniem
graczy rezerwowych
w poniedziałek
WKS Smigły zagra lepiej i że zrehapilitujemy się mistrzowi Litwy,
ale
cóż kiedy ten poniedziałkowy
mecz
wypadł jeszcze gorzej. Rozczarowaliś

Czarskiego

i nasi

berg, Gorczyca,
inholdermann.

W

Sztafeta AZS zwyciężyia

nie

można grać brutalnie i z piłki nożnej
robić ironii sportu.
Liczyliśmy, że po sobotnim nieuda

że nie wyznacza

a będziemy

2 czerwca

6.56 Pieśń; 7,00 Dziennik; 7,15 Muzyka;
nie obu miast rozegcane w roku ub.
8.00 Audycja dla szkół; 8,10 Program; 8,16
dało wynik remisowy 3:8.
Muzyka poranna; 8,50 „Nowe kierunki w
Berlińczycy wystąpią w spotka-$ dziedzinie odżywiania * — pogadankę dla
kobiet
prowadzi
Janina
Rodziewiczowa.
niu
powyższym
w
następującym
'11,00 Audycja dla szkół; 11,15 Zespół kameskładzie (w kolejności wag):
ralmy; 11,30 Audycja dła poborowych; 11,57
Tietzsch, Schiller,
Graaf,
Nurn- ® Sygnał czasu i hejnał; 12,03 Audycja połurł

dem sportowym tak też-i organizacyjsedziowskim.

KET

na pochwałę

bramek,

mecze,

na przejażdżkę taksówką
nie każdy
sobie pozwoli. Słowem mecze zakończyły się deficytowo jak pod wzglę-

przez to korzystać. Korzystać powinni, ty

ani na usprawiedliwienie. Można bowiem mecz przegrać i to przegrać w
znacznym

często

dniu

ma w Berlinie międzymiastowy mecz
bokserski Poznań — Berlin. 3potka-

z brudną chorągiewką |
Dziwna jednak rzecz, że mecze z
wymachiwał wówczas gdy nie trzeba |pókarzami z Kowna nie obudziły, jak
Słowem identyczny wynik i prawie było. tego robić, Obowiązywać sędziów się zdawało, rekordowego zainteresobilźniaczo podobna do siebie gra, któ- powinien również strój sportowy. Nie wania. W sobotę mieliśmy zajętej tylra nikogo z wyjątkiem Litwinów nie można na mecz międzynarodowy wy- ko pół trybuny. Dało to około jednego
chodzić. w długich,
tysiąca widzów, a wczoraj było nieco
czarnych
powinna była zachwycić.
spodniach. Trzeba raz nareszcie sprawy te więcej — do dwóch tysięcy publiczMecze rozegrane z inistrzem Kw" uregulować,
ności. Fatalnie tym razem odbiły się
na, drużyną LGSF zakończyły się poLitwini
grali
poprawnie.
Walczyli
na
frekwencji stosuneczki w naszych
prosiu kompromitacją piłkarstwa wiambitnie.
Byli
bardzo
szybcy.
Pozosta
autobusach.
Stadion jest daleko,
a
leńskiego. Słowa tak ostrej krytyki pi-

Dwa
Pierwszy

RADIO

meczem boks” rskim
Poznań— Berlin

no

„KURJER*

K.P.

K.S.i
Tow.

W.i

jedną przez Wil.

i szeregu pomysłowych

inowacyj.

Wioślarskie.

Jachty zostały wykonane całkowi.
cie w Wilnie, ze suroweów miejscowych

Nie ustępują one w niczym wyrobom
zagranicznym, a nawet przewyższają
je pod względem estetyki, zwrotności

i

rękami

tut.

rzemieślników.

Winszujemy

p.

Brewińskiemu,

który mimo trudnych warunków stwo |
rzył tak poważną placówkę.
У

„KURJER“

4

RONIKA
Feliksa I Ferdynanda

| Dziś:

Mas

|

— g. 2 m. 55
Wschód słońca

30

i

i Petroneli

Anieli

Jutro:

|

— g. 7 m. 38
Poniedziałek | zachód słońca
2

WILEŃSKA
DYŻURY

APTEK.

szą (Piłsudskiego 30); Chróścińskiego i Czap
hńskiego (Ostnobramska 25); Filemonowicza
i Maciejewicza (Wielka 29); Pietliewicza i
Januszkiewicza (Zarzecze 20).
Paka
apteki:
Ponadto stale dyżurują

42);

(Antokolska

22).

(Wutoldowa

| Zajączkowskiego

10)

(Legionowa

Szantyra

KOŚCIELNA

I STOW.

i
71 monet niklowych niem. (20 dik)
dk)
(11
niem.
i
ros.
39 monet drobnych
zostały złożone przez naszą administrację
aa ręce Urzędu Wiojewódzkiego w dn. 27

ZEBRANIA

I ODCZYTY

zapisy

przyjmuje

państwowych,

kamdydatek codziennie od godz. 10—14. Egzamina

ta.

|

sapisy kandydatek codz. od godz. 10—2 na
podstawie świadectwa
ukończenia
gimnaujum ogólnokształcącego
lub
zawodowego
lub 6 klas gimn. starego typu.
Egzamina
wstępne rozpoczną się dnia 24 czerwca. Termin składania podań do dmia 22 czerwca.

5ю stojącego kolo domu

Funkcjonariusze
Subocz

Wydziału

w mieszkaniu

go. Napastnik zbiegł. Policja wszczęła
! poszukiwania.
(e)

14 tajny dom

Śled-

gry hazardowej.

Przy zielonym stoliku zastano
sób, grających w szmendefera.

kolorach

ciwko

12 oh

nadprogram.

Wiwulskiego

2

Ww

|

luna

*

Knight

Nadpiogram: DODATKI.

OGNISKO |

CASINO

Najsłynniejszy

Bartleff,

66

Szoke

komik

w

2-ej.

tym bare
na choro

PĘCHERZA,

WĄTROBY,
KAMIENI
ŻÓŁCIOWYCH, ZŁEJ PRZEMIANY
MATERII, na bóle artretycz=

ne czy podagryczne, wzdęcia

skłonność

do

NE

odbijanie
się
lub,
+ Pamięta, że nie”

będzie za późno, o ile używać беziół moczopędnych „D I URO L*
Gąseckiego, które zapobiesają gromadzenia
się
dla

kwasu moczowego
zdrowia substancji

nizm.

-

Dziś

jeszcze

piosenki!

|

Egzotyczna

pudełko

w loka-

i Chrześcijańskie

RESTAURACJA Dancing „Empire“,
Baranowicze, Szeptyckiego 49, tel. 268
Śniadania, obiady, kolacje.
Kuchnia
pod kierownictwem wyborowego kucharza. Bufet obficie zaopatrzony w
zakąski 1 napoje wyskokowe
oraz
chłodzące. Od dn. 20 maja br. ceny
zmiżone o 20%0
z powodu sezomu
letniego.

W rolach

Wspaniały

kino

- Oryginalne zioła

Nr.

27

polskiej

|

w Baranowiczach

gitarl Idealna

para

Atrakcja

osn. na

‚

Cudowne

W rolach głównych: Żelicnowska,
Jerzy Pichelski, Stępowski i in.

sprzedają

i kwiat

tle

4—t.

uł. Legionowa

DOM dwumieszkaniowy, skanalizowany
z okrodem owocowym do sprzedania. Adres
w Redakcji „Kurjera Wyleńskiego*:
OKAZYJNIE sprzedam Fiat 508. 4-0s0bowy w stanie b. dobrym. Wileńska 34 — 10.
Tel. 12-46, godz. 15—17.
zi

APARAT FOTOGRAFICZNY kupię po| trójny wyciąg z obiektywem symetrycznym
13x18 albo 9x12-i aplanat Е 5 ао Е 6
ogniskowa do 40 om.
Zgłoszenia: poczta
Dukszty Pijarskie ZP.

AAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAA AA AAA

LOKALE

3 pokojowe frontowe @
MIESZKANIE
kuchnią do wynajęcia — ul. Lipowa 1 róg
Sołtańskiej 29 (Zwierzyniec), Uwaga: Ogródek kwiatowy i owocowy.
m
2 POKOJE do wynajęcia bez mebli ze
wszystkmi wygodami z telefonem i używalw

salonu,

Ul. Mickiewicza

centrum.

8.
LETNISKO. Miejscowość wybitnie zdroładne spacery, dobra kuchnia, wygody;
książek

kąpiel,

Dowiedzieć

& zł

Utrzymanie

łódka.

25 m. 3 od

się Pańska

5.

4 do

STUDENT USB przyjmie wszelką pracę
umysłową na skromnych warunkach. Najchętniej w Wilnie, ale może być i na wyjazd. Udziela również korepetycji. Specjalność przedmioty humanistyczne i nauka pisamia wypracowań. Zgłoszenia proszę kierodo

Adm.

arcydzieło

i in

aktorstwa

pod

„Poszuku-

LETNISKO we dworze blisko Wilna, las
sosnowy, rzeka, poczta, telefon na miejscu.
Warunki do 21 maja.
Dobroczynny 2—4,
LŚ 1 czerwca, Mostowa 3-a m. 15 od godz.g/
— 17.
LETNISKO w Anielinie od 5 czerwca.
Miejscowość sucha, ładna, las sosnowy, rzeka. Odżywianie dobre. Adres. Poczta Gudogaje, Anielin Downar-Zapolska.

RÓŻNE
YYYVYVYYYYYYYYYY
ZUPEŁNIE BEZPŁATNIE!M.. — otrzymasz klucz
do Nowego
Życia-Dobrobytu.
Światowa
sławall!
Studio
MediumicznoAstro-Grafologiczne „Paldini** rozwiąże zagadkę Twej przyszłości, wybierze Ci szczęśliwy numer, gwarantując wygraną. Osiągniesz

daj

produkcji

Muzyka, śpiew
scen

Wil.*

szczęście,

zadowolenie,

nej osoby, sposób zwyciężania

Wisły:

obrazy.

„Kur.

LETNISKA

ciek, anegdoty

polskich.

YYYYVYYYYYYYYYYVYVYYYYVYVYYVYVVVYVYYVVYVVYVYT

YYYVYVYYYYYVYYYVYFYVYVYYYVVYVVYVYV

tygodnio-

10

doberman

się —

sprzedaje

i aktualności

polskiej 1939 roku

„SYGNAŁY ”" i ; Ludzie

ziół

WPTYYY

rasowy,

PIESEK

—

wać

„APOLLO“

wspaniałe

aż
i sprzed
YTYYYYTYWYVYY

jacy*.

w. Baranowiczach
Dziś

Dziś. Cudowny dramat,
film arcypzieło produkcji polskiej

MAŁ LAAAAAAAARAAAADAAAANANAAE

no
Kup
лААА
wy

26 m. 6.

Zamkowa

bezpłatne.

pr7v-

Ceny

elektryzacja.

elektryczne,

Porady

stępne.

PANiENKA INTELIGENTNA
poszukuje
pracy najchętniej na wyjazd do dzieci star:
szych, chorej pani lub pomocy w gospodar:
stwie za skromnym wynagrodzeniem. Ofer:
ty kierować — ul. Trocka 194,
Janina
Wojtkiewicz.

| ys
jjKino

NN

odmładzanie
Kosmetyczny,
oraz Gabinet
wągrów, piezmarszczek,
cery, usuwanie
gów, brodawek, łupieżu, usuwanie tłuszczu
kremy odmł Izające,
z bioder i brzucha,

Ułan księcia Józefa

„PA N“

Grodz.

Ul.

i elektryzacja

(Zwierzyniec).

PRACA

głównych: Jadwiga Smosarska, Brodniewicz, Contl, Orwid, Sielański
Początki seansów o godz. 4—6—8— 10, w święta o godz, 1—3 —5—7—9

Kino-Teatr

„DIUROL“

Gąseckiego
(Z
KOGUTKIEM)
apteki i ekłady apteczne.

*=«rycznej

film produkcji

Akka

ADIUROL“
lego, a
przekonasz
slą o dodatnich skutkach działania, zalecać
będziesz swym znajomym. Sposób użycia na

opakowaniu.

ka

»

AAAAA,

Początek o godz. 4-ej
film awanturniczo-dżunglowy p. t.

Ostatnie dni.
Wspaniały

Sądu.

VVEKTWUYy!

i Ray Milland

Nadprogram:

obok

brzezina

leczniczy

masaż

humoru

filmie

muzyka!

Maja

AKUSŁERK

M.

godz.

Burza na morzu.
Śmiertelne zmągania ludzi z najdzikszymi bestiami.
Ulkryty skarb strzeżony przez iwy i tygrysy
Płonący sterowiec nad dżunglą,

i iw/,ch szkodliwych
zatruwających orga=

kup

3-gq

dziennie.

" „Zaginiona dżungla”

w "dnie targowe tj poniedziałki i czwartki każdew piątki w Lachowiczach

senorit
i śpiewających

uaknerowa

przyjmuje od godz. 9 rano do godz. 7 wiecz,
— ul, Jakuba Jasióskiegu la—?*
rop ul.

dużo

„Meksykańskie noce"
MARS

Baranowiczach

KIGDY NIE JEST ZAPÓZNO
brzucha,
A

dyktator

Dorothy Lamour

SWIATOWID|
REK,

prawdziwy

w egzotycznym

Egzotyczne

P. T. Rolników, iż z dniem 14 maja b. r. przystąpiła do skupu PŁÓTNA wiejskiego bielonego i niebielonego, płótna ręcznikowego. oraz WEŁNY owczej myłej i niemytej.
Skup będzie dokonywany w Baranowiczach przy ulicy „Szosowej 220

go tygodnia, oraz we środę w Mołczadzi,
lach skupu zboża dla spółdzielni.

Kraj pięknych

HELIOS|

Żelichowska,
o

AKUSZERKA

Wara

wa,

« -«« Wesoły ordynans

Szakal!

Początek o godz. 4-ej w šwieta o 2-ej

i św.

AKUSZERKI

5 m.

program

francuski

i 4—8,

AAAMAAAAA AAA A AA AAA AA BAA AAA AA ADAM

nością

(ignace)

wiadomości

bę:

'

FEBNANBDELŁ

„,GRAWEICA:

myśleć o zdrowiu,
dziej
jeżelł cierpisz

Zarzy(e)

Potężne arcydzieło produkcji polskiej

Dziś.

przy elewatorze zbożowym

Szeptyckiego

Nr 8 przy ul.

domu

12—2

R

Wszyscy do CASINA
wspaniałego filmu bohaterskiego

Następny

Spółdzielnia Roiniczo-Handlowa
do

dla wszystkich

ės

Koncert gry gwiazd: Barszczewska,
Zofii Nałkowskiej
Pichelski, Samborski, Cwiklińska, Cybulski i inni
Pocz, seans. о 4-ej, w niedz,
UROZMAICONE DODATKI

podaje

Jakuba.

„Burza nad Bengali"

powieści

Nadprogram:

KOŁAMI

znaleziono dziecko w wieku 6 mies.
Podrzutków
odesłano do lzby
mań.

docho-

Dziś ostatni dzień

ASZ

Przyjmuje

wsnny

z

Reprorentaozjno о С@ ЛМ е

naturalnych

|

oraz Michael

go

wszczęto

Uždanis,

PODRZUTKI.
:
Na klatce schodowej przy ul. Piłsudskie24, znaleziono chłopca w wieku 4 mie-

stęcy.
Koło

(e)

- RA

„CZAR

ZNICZ

wg głośnej

organizatorom

Dziś. Film tętniący życiem, pełen werwy naładowany temperamentem

Kolejowej

Jėzefę

przewiozło ją do szpitała Św.

dzenie.

nieustraszon!
Rodziny

|

Wśród graczy powstała nieopisana
panika.
Nazwiska wszystkich grających wciągnięto do protokółu. Prze-

przy ul.

przy ul. Ostrobramskiej

SAMOCHODU.
Wczoraj na trakcłe Batorego przy zbiegu
ul. Złoty Róg samochód ciężarowy pazejechał Bronisławę Wojdak, lat 40 (kol. Olechino, gm. worniańskiej). Włościanka pada jąc
ma bruk doznała ciężkiego uszkodzenie czaPog. Rat.
szki oraz złamania lewej nogi.

Bohdanowicza do szpitala Żydowskie-

ЁБ «в @ «н Й # ея

KINO

POD

i moczopłciowe

3, tel. 20-74.

Smiaiowska

nieprzytomną

trucizną.

skórne

Szopena

AKUSZERKA

zatrutych do szpibała Żydowskiego.

Wykrycie spelunki gry
czego wykryłi

przewio-

_ Przy ul. Szpitalnej 10 uległa zatruciu się
Sz. Pružam,
W obu wypadkach Pog. Rat. skierowało

Polic ja...

Piękny film dla wszystkich
całkowicie
wykonany w

Kolorowy

Nr 4 przy

wyjął błyskawicznie z kieszeni nóż i
ugodził nim w szyję Bobdanowicza,
_ Ranny stracił przytomność. Wezwa
ne Pogotowie Ratunkowe
przewiozio

perfumerie.

bramie domu

znaleziono

bliżej

BEATS

szerwca. /
, —Liceum Handlowe Żeńskie im. Filomatów
w Wilmie, ul. Żeligowskiego 1 m. 2 przyjmuje

Ratunkowe

która, jak stwierdzono, zatruła się nieznaną

ul. Wėjiowskiej Kazimiėrza Bohdanowicza podszedł nieznany osobnik, któ
ry po słowach: „co, ty taki mocny*

Klimeckiego.

„» WF UJAŁ**

W
11

Porachunki...

najuporczywsze

Składy apieczne,

Pogotowie

TRUCIZNA.

E
=||| MNK:

WILNIE

15

dnia

do

podań

składania

Termin

17 czerw

się dmia

rozpoczną

wstępne

usuwa

M. żaurman
weneryczne,

Chor.

zło turystkę do szpitala Św. Jakuba.

Pierwszorzędny
Ceny przystępne
Telefony w pokojach. Winda osobowa

PIEGI

LDOKIOR

gdzie zostali poranie-

ai: Jan Ryczyūski (Obozowa 26), Zygmunt
Kilewicz (Trakt Batorego) oraz Jan Robzanow (wieś Połdiniaki).
Ponadto poraniono nożami 7 osób, w
tym 2 Żydów, a mianowicie: E. Rasmana
(Prywatny 22) '
Lichtsona (Szawelska 8).

Weżwane

EUROPZJSKKi|
w

ЧАУИ

ZASŁABŁA W KATEDRZE.
y
; dzień świąt w Bazylice wiĮ
|
zasłabła 17-letnia Jadwiga Chilewska
|ew ołkowyska.

br. znany krytyk i teoretyk literatury Karol
W. Zawodziński wygłosi odczyt pt. „Liryka
polska w dobie jej kryzysu, Odczyt ten wywołał duże zainteresowanie ze względu na
osobę prelegenta.

Hotel

LEKARZE

ŚWIĄTKI*.

ul. Obozowej,

Ka

—370 Środa Literacka. W dniu 31 maja

.

AAAAAAAAAADAAKAAMASALAAAAAS

Tegoroczne Zielone Świątki przeszły w
Zanotowano 11
Wilnie niezbyt spokojnie.
nalęży wywiększych
Z
bójek i awantur.
mienić:

70. dic.);

SPRAWY

gimnazjów

„ZIELONE

„Rytas“ i Tow. Rolniczemu, których działał
ność została przez władze arlministracyjne
reaktywowana.

— Ks, arcybiskup wznowił wizytacje. —
Wczoraj JE. ks. arcybiskup metropolita Jałbrzykowski podjął dałszą wizytację archidietezji wiłeńskiej, wizytując w tym dniu parafie: w Puszkach i Widzach.

SZKOLNE
Filomatów
im.
Żeńskie
Gimnazjum
—
w Wilnie, ul. Żeligowskiego 1 m. z prawami

ZWIĄZKÓW

Z TEKI PGLICYJNEJ

FON

Zebrane pnzez dzieci szkoły powszechnej w Murowanej-Oszmiance:
265 monet miedzianych rosyjsk. {1 kg

litewskie
towarzystwa
*— Rozwiązane
najbliższych
W
działalność
wznawiają
dniach zostanie wznowiona działalność rozwiązanego w swoim czasie Litewskiego Klu
bu Sportowego. W tym celu Klubowi temu
przekazany zostanie majątek, który dotych
|czas znajdował się pod opieką specjalnie
wyznaczonego kuratora.
Poza tym kuratorzy przekażą majątek
vozwiązanym Ww swoim czasie towarzystwom

Mańkowi

S-6w

33);

(Mickiewicza

jundziłła

następujące apteki;

dyżurują

Dziś w mocy

ZE

Ne

(4823)

zaraz

datę

urodzenia,

miłość

pożąda

wrogów.

załącz

jeden

Po-

złoty

znaczkami na koszty przesyłki. Adresować:
Studio „Paldini* Kraków, Tomasza, skrytka 652.

Wynajem

motocykla

(prawo jazdy zbędnej. Nauka na miejscu —
S. Stankiewicz, Rzeczna 8 m. 3
(Zakret),

i reportaż
Zbigniew Cieślik — kronika zamiejscowa; Włodzimierz Hołubowicz — sprawozdania sądowe
Władysław Abramowic z — sprawy kulturalne litewskiei wiadomości z m. Lidy;
ińska
prasy;
przegłąd
—
Leczycki
Kazimierz
kobiecego";
świata
„Ze
t.
p.
dział
—
Masiejewska-Kobyl
Eugenia
telef.)
i
(depeszowe
lityczne
„Specjalnego wysłannika”; Witold Kiszkis =» wiad. gospodarcze i po:
— kronika wilefska:
Swianiewicz
Eugeniusz
książek;
recenzje
—
Romer
Helena
sport;
—
Nieciecki
Jarosław
kulturalne;
sprawy
humor,
literacki,
felieton
=
Mikułko
Józef Maśliński — recenzje teatralne; Anatol

REDAKTOFZY

DZIAŁÓW,

Józet Święcicki == artykuły polityczne, społeczne I gospodarcze.

AI

TI

REDAKCJA

SIT

i ADMINISTRACJA

Konto P.,K.O. 700.312. Konto rozrach. 1, Wilno |
Wilno, uł. Biskupa Bandurskiego 4
Centrala.
Redakcja: tel. 79. Godziny przyjęć 1—3 po południu
Administracja:
Drukarnia:

TATTOO

NST

Oddziały: Nowogródek, Bazyliańska 35, tel. 169;
Lida, ul, Zamkowa 4/7, tel. 73; Baranowicze,
Ułańska

11;

Łuck.

Przedstawicielstwa :

od godz. 9.30—15,30
Redakcja rękopisów nie zwraca.

tel. 99—czynna

tel. 3-40,

TT

TITAN

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

Wojewódzka

Nieśwież,

5.

Kleck,

Słonim,

Stołpce, Szczuczyn, Wołożyn, Wilejka, Głębo-

kie, Grodno, Pińsk, Wołkowysk, Brześć n/B.

CENA
miesięcznie:

PRENUMERATY
z odnoszeniem

ITS TTT S INT
KITI
S
TTT
TI,
CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem 75 gr., w tekście GO gr., za tekstem

30 gr, drobne 10 gr za wyraz, Najmniesze ogłoszenie drobne liczymy za 10 stów. Wyrazy
tłustym drukiem liczymy podwójnie. Zastrzeżeń miejsca dla „drobnych* nie przyjmujemy

do

Przydział ogłoszeń do odpowiednich rubryk zależny jest tylko od Administracji. Kronika
Do tych cen dolicza się za ogłosze
redakc. i komunikaty 60gr za wiersz jednoszpaltowy.
nia cyfrowe tabelaryczne 50%, Układ ogłoszeń w tekście 5-lamowy, za tekstem 10-Iamowy

domu w kraju —3 zł.. za graniса 6 zł, z odbiorem w administracji zł 2.50, na wsi, w miejscowościach, gdzie nie ma urzędu
pocztowego ani agencji zł, 2,50

Za treść ogłoszeń i rubrykę „nadesłane* redakcja nie odpowiada.

sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje

miejsca.

Ogłoszee

nia są przyjmowane w godz. 9.30— 16.30 i 17
— 20.

—
Druk.

Administracja zastrzega

zastrzeżeń

STAI

SESI INS

TT NASA ITT ISI

„Znicz, Wilno, ul, Bisk. Bandurskiego

TAI

TAI

ASTA

4, tel, 3-40 uocz. u E. Kotlarewskiego, Wileńska M

