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Pismo nie jest dałowane

WILNO, sobota 11 marca 1939 r.

naprzód

Cena 15 gr

KURJER WILEŃSKI
Nowogródzki, Grodzieński, Suwalski, Poleski I Wołyński

Zdecydowana

akcja Pragi

Votum

przeciw separatyzmowi Słowacji

dla przewodniczącego komisji
rolnej Sejmu
WARSZAWA.

wacka o
mienie z
zawarte
różnych

autonomii Słowacji, porozu
dnia 6 października 1938 r
pomiędzy
reprezentantam.
partii słowackich w Zylinie,

zaakceptowane przez rząd centralny
a znane jako „umowa zylińska* oraz
umowa pittsburska, na którą Słowa

cy w walee o autonomię
wołują

—

podkreślają

stale się po
zgodnie,

że

Czechy, Morawy i Słowacja tworzą
wspólne państwo federacy jne.
Przeciwko

tym

zasadom

w

ostat

nich czasach występowali w Słowacji prof. Bela Tuka i szef propagan
dy rządu słowackiego Sano Mach, któ
rzy opierając się na niektórych po

dejrzanych elementach
wykorzystywali słabość i niezdecydowanie pre
miera

rządu

słowackiego

Tiso

aż do późnych

starć pomiędzy członkami gwardii ks
Hlinki a żandarmerią, w wyniku cze
go jest kilku zabitych i wielu rannych. W związku z tym podniecenie
wśród Słowaków
wzrasta
z każdą
chwilą, tak że są możliwe dalsze star
cia.
+
`

zamieszki

powstałe

PREZYDENT.
REPUBLIKI
DR
HACHA USUNĄŁ ZE STANOWISKA
PREMIERA RZĄDU SŁOWACKIEGO
DR TISO, ministra gospodarki Pra
żyńskiego, min. komunikacji i robót
publ. Durczansky'ego oraz min. spra

wiedliwości dr Vanco.
Dotychczasowy wieepremier rządu słowackiego min. Sivak został mia
nowany premierem, zaś min. Steplan
sky zachował tekę skarbu.
Zmiany powyższe nie odnoszą się
do rządu centralnego, w którym na
dal zasiada minister rządu centralne
go i reprezentant rządu słowackiego
przy rządzie centralnym
dr
Sidor

Również

nie zaszły żadne

zmiany

składzie delegatów słowackich
sortach wspólnych*.

,

W

zakończeniu

komunikat

kreśla, iż powyższe zarządzenie pre
zydenta Hacha zmierzają jedynie do
utrzymania jedności Republiki Cze
skosłowackiej
oraz do zapewnienia
spokoju i bezpieczeństwa. Ponadto u
rzędowe koła praskie zaznaczają
z

naciskiem,

iż rząd centralny

Nagai

stoi na gruncie autonomii Słowacji:
W kołach poinformowanych twiet
dzą, jakoby na zarządzenie

rządu

cen

tralnego w nocy mieli być aresztowa
ni szef propagandy rządu «©
go Mach, prof. Tuca oraz niektórzy
przywódcy gwardii hlinkowskiej. B
premier Tiso ma znajdować się pod
„nadzorem policji*.
Twierdzą
rów

aież jakoby

w mocy „gwardia

* hlin

kowska' miała być w Bratysławie roz
brojona.

W

całym

szeregu

sko.

Z
W

BRATYSŁAWY

różnych

punktach

donosi
miasta

Anglia

Pat:

demon-

stracje ciągle się powtarzały i trwały

nadal

NYCH.
Równocześnie
wzmocnione
brytysjkie patrole morskie na
wo

dach

Morza

BRGB

Śródziemnego.

SCJY

‚

M

P

ъ

miejskiej

m.

rodowej

®

Ukraińskiego

praw

Kombatanta

praw

samego

kombatanta

faktu

wypływa

(b. HM

WARSZAWA.
(PAT.)
Minister
przem. i handlu Antoni Roman przy

będzie

pochodzące

z

polsko-angielskiej.

Pobyt

potrwa

w

Warszawie

WARSZAWA.

min.

Hud-

4 dni.

(Tel. wł.) Dowiadu-

jemy się, kto będzie towarzyszył min.
Hudsonowi w jego podróży do Polski.
Mianowicie: dwaj przedstwiciele an-

gielskiego Min. Spr. Zagr. pp. Hill i
Gwatkin, poza tym p. Layal z Min
Handlu.

Kongros parti w Moskwie
MOSKWA. (PAT.)
Wczoraj o godz
17.15 w wielkej sali pałacu na Kremlu
otwarły został w obecności Stalina i in
nych dostojników sowieckich 18. Kongres
Komunistycznej Partii ZSRR, Przemówienie
nauguracyjne wygłosił Mołotow.

WARSZAWA. (Tel. wł.j Ze Lwowa donószą, że wczoraj omaj nie doszło do
nówej bójki w gmachu uniwersytefu. Aka- |
damicka
młodzież ludowa
rozrzucala
ulotki, zawierające protest pizeciw bo::|
iówkom, poparcie dla zasady autonomił |

społecznych, które wyraziły sympatię z
powodu znanego napadu.
`
— № czasie rozrzucania ulotek wtargnęł

wszechnie

zajść, wycofała się z gmachu uniwersytetu.

do gmachu uniwersytetu bojówka z PoHtechniki Lwowskiej. Młodzież ludowa,

aby

nie

doprowadzać

do

podkreślają,

tylko

Spór

wojewodę

gorszących

dowodzą mapy
Min,

Koht

i dokumenty,
oświadczył,

iż

ekspedycja

zakończeniu

dym

OZN

szło do

PARYŻ.

(PAT.)

Posiedzenie

Izby De-

trzeba

Parlament

fran

swoich rękach, tak

jak Marty, krwi Francuzów.
Próby dalszego przemawiania

Na

wł.)

mło-

W

Warszawie

do-

tle zarzutów,

któ.

w

PARYŻ (Pat),
W
pałacu prezy
denta pod przewodnictwem prez. Le
bruna odbyło się posiedzenie
rady
ministrów. Po zakończeniu obrad min
Sarraut odczytał następujący komu
nikat przedstawicielom prasy: premDaladier przedstawił do podpisu pre
zydentowi Lebrun dekret, zwołujący
Zgromadzenie Narodowe na dzień 5
kwietnia w celu dokonania wyborr
prezydenta Republiki. Minister spraw
zagr. Bonnet wygłosił na posiedzeniu
rady ministrów expose na” temat sy
tuacji
zagranicznej.
Dyskutowano
również sprawę uchodźców hiszpań
skich

rze

Deputowanych

cuski musi wiedzieć, czy jesteś pan god]
ny, czy nie godny zasiadania na jego ławach. Słowa dep. Ybamegaray'a powitane zostały burzliwymi oklaskami
przez
całą prawicę a nawet część centrum.
Odpowiedź dep. Marty'ego
została
zagłuszona -przez wrzawę,
powstałą w
całej izbie po okrzyku dep. prawicowego
Yallat, który przytoczył słowa b. min, spr.
wewn. dep. socjalistycznego Marx Dor-

moy'a, że nie ma na

(Tel.

kiem,

niemiec-

Izby

wyjaśnić.

młodzieżowej

5 kwietnia wybór
prezydenta Francji

zatem mordercą — oświadczył p. Ybarnegaray — albo, jeżeli to jest nieprawdą,
fo oskarżyciele pańscy
są oszczercami.
Tę sprawę

Chmielewskiego

Warszawie

wczoraj

rozłamu.

„МАИ пга ЭВ0 оат

putowanych
poświęcone było interpelacjom w sprawie uchodźców hiszpańskich.
W czasie początkowej debaty dochodziło
ustawicznie do burzliwych incydentów mię
dzy prawicą a lewicą, które doszły do naj
większego stopnia napięcia przy porusze
niu przez deputowanego
prawicowego
Ybarnegaray'a sprawy dep. komunistycznego Marty'ego, który był komisarzem
brygad międzynarodowych.
, Dep. Ybarnegaray, zwracając się do
dep. Marty'ego, oświadczył, że żołnierze
brygad międzynarodowych w swych wspo
mnieniach, drukowanych na łamach prasy
I osobistych oświadczeniach, oskarżyli go
o rzeczy najstraszniejsze. Albo pan jesteś

spraw
wice-

re wysuwano już na Radzie Naczelnej
część
OZN, wystąpiła z organizacji
z kierownikiem
grupy warszawskiej
oddziału prasowego na czele, Rychli-

kiej nad wspomnianymi terytoriami antarktycznymi zostało uczynione we właści| wej formie prawnej.

posiedzenie

w

WARSZAWA.

sta

SETY ZEOW SC PROOZZEW ADO WT EZROPRE TACA

Burzliwe

lwowskiego

OŻN

min. Koht oświadczył,
suwerenności

(PAT.)
Minister
dotychczasowego

z organiżacji

norweska odkryła wspomniane terytoria
14 stycznia br. podczas gdy ekspedycja
niemiecka wyruszyła z Hamburga 17 grudnia 1938 r., wobec czego nie mogła ekspedycji norweskiej wyprzedzić.
W

po-

Wystąpienie części członków

na Antarktydzie

proklamowanie

regulaminu

następnym

Tadeusza na równorzędne stanowisko do
Lublina, na jego zaś miejsce dofychczasowego wicewojewodę krakowskiego dra
Plotra Małaszyńskiego, zaś na wicewojewodę krakowskiego dotychczasowego wicewojewodę lubelskiego Władysława Dłu
gockiego.

Bur

iż

na

komisji,

WARSZAWA.
wewn. przeniósł

norwesko-niemiecki

o terytoria

w

Zmiany na stanowiskach
wicewojewodów

Franco

że gdy

incydentu

myśl

głosowany

siedzeniu

tek wydostanie się poza
granicę 3
mil od brzegu, automatycznie wcho
dzi w życie przeciwkorsarski układ
nyoński, na mocy którego brytyjskie
okręty wojenne przyszłyby z pomecą zagrożonym statkom handlowym

z

OSLO. (PAT.)
Minister spraw zagr.
prof, Koht złożył za pośrednictwem Norjął ambasadora Kennarda celem omó
wienia szczegółów pobytu podsekreweskiej Agencji Telegraficznej oświadcze
tarza stanu Urzędu Handlu Zagranicz
nie w sprawie rewindykacyj niemieckich,
nego W. Brytanii
Hudsona,
który
odnośnie części terytorium antarktyczneprzybywa do Warszawy na zaprosze|
go, kłóre wedle opinii niemieckiej nie
nie min. Romana dn, 18 bm. dla nabyły
odkryte
przez
Norwegów — iż
wiązania kontaktu z polskimi sferami gospodarczymi oraz omówienia i wręcz przeciwnie, wspomniane terltoria
pogłębienia współptacy
gospodarczej
zostły odkryte przez Norwegów,
czego
sona

dynie

sprawie

opuścił posiedzenie.
Wniosek ten w

Objednania

gos, że statki handlowe, które dosta
łyby się w obręb wód terytorialnych,
będą ścigane i zatapiane nie znajdują
oficjalnego potwierdzenia w Londy
nie. Z drugiej jednak strony w Lon

uznania.

Wiadomości

generałowi

w

Po tym oświadczeniu pos. Dudziń-

Cezara Revaya. Również zostało wy
dane zarządzenie usunięcia ze wszyst
kich stanowisk rządowych
emigran
tów
ukraińskich.
Oczekiwane
jesi
również w najbliższym czasie oczysz
czenie siczy z elementu emigrantów,

Wilna

związku

ski zgłosił wniosek o votum nieufności dla przewodniczącego komisji
i

386 '

Min. handlu Anglii
przybędie do Polski
#

lenia

Decyzje

„We Lwowe aimosfera nadal naprežona

dla instytucyj

rady

nie pr<eyznaje

"O
TEP

i podziękowanie

przez gwardię Hlinki oraz do boju
o wolność
Słowacji, do utrzymania
porządku w naszej ojczyźnie
PRAGA (Pat). Wydane zostało te
tefoniczne przez rząd praski zarządze
nie rządowi Wołoszyna usunięcia ze
swego stanowiska prezesa Rady Na

LONDYN (Pat). Brytyjskie okrę
ta powzięta została w związku z oy
ty wojenne na Morzu Śródziemnym « Uisoncaičia przez gen. Franco bloka:
trzymały polecenie, by natychmiasi
dy portów Hiszpanii republikańskiej
czynnie reagowały wobec
wszelkich
Z otiejalnych kół brytyjskich wy
hiszpańskich okrętów wojennych, któ
jaśniono,
że uznanie rządu gen. Fran
re by zatopiły lub usiłowały bez o
eco
bynajmniej
nie pociąga za sobą
strzeżenia zatopić brytyjskie
statki
udzielenia praw kombatanta. W prze
handlowe
ZARÓWNO
W GRANI
CACH, JAK I POZA GRANICAMI Hi ciwieństwie do tego rząd hiszpański
SZPAŃSKICH WÓD TERYTORIAL | stoi na stanowisku, że sprawa udzie

miejsco

wości dojść miało do sporadycznych
wystąpień
„gwardii
hlinkowskiej*,
które zostały stłumione przez
woj

do

®

Wzywam

pr yjdą z pomocą zagrożonym statkom

re

pod

wileński zarządził wybory

®°

skończyły.

rządu słowackiego do obrony Słowa
cji i do obrony
granie słowackich

Słowacji wykazały, że historia
nie
nauczyła dotychczas prawie niczego
Praga używała wszystkich
środków
aby przez lat 20 niszczyć naród słowacki, cheąc go powalić ostatecznie

*

się

was, jako przedstawiciel prawowitego

Okręty brytyjskie na M. Śródziemnym

w

w

powrotnie

Dniem zarządzenia wyborów jest 14 marca rb., dniem zaś głosowania —
21 maja 1939 r. Dotychczasowa rada miejska urzęduje do czasu uprawo
moenienia się wyborów nowej rady miejskiej.

na

skutek słabości
rządu
słowackiegi
mnożą się ostatnio w Słowacji.
Z tego powodu UBIEGŁEJ NOCY

Generał, który obsa
dził wojskiem czeskim Słowację, na
tychmiast powinien być
postawiony
przed sąd. Praga musi wiedzieć, że
czasy jej panowania w Słowacji bez

Minister Durczanski wygłosił wczo
raj wieczorem w rozgłośni wiedeń
skiej przemówienie: w języku ‹
skim tej treści: Wypadki ostatnie w

W

Komisji Rolnej. Przewodniczący pos.
Frąckiewicz oświadczył, że nadal stoi
na tym stanowisku, że do bronienia
honoru całości instytucji jako takiej,
tj. Sejmu, powołany jest p. marszałek
Sejmu, do którego
zwrócił się po:
Malinowski z prośbą o obronę
swych
praw, Ponieważ p. marszałek oświadczył, że sprawę prowadzi i nada jej
właściwy bieg,
przewodniczący pos.
Frąckiewicz oświadczył, iż uważa dla
siebie sprawę za załatwioną.

| rząd słowacki.

sławie.

ы

niować, celem uratowania
ducha i
ważności praw 0 autonomii Słowa
cji.

Ponadto

był minister
słowacki
Durczanski
który uniknął aresztowania w Braty

21 maja
wybory do kady Miejskiej Wilna
Wojewoda

wyjaśnień

WIEDEŃ (Pat). Do Wiednia przy | na kolana. Praga usunęła nieprawnie

wieczornych,

Przez ulice przeciągały oddziały gwar
dii księdza Hlinki, śpiewając narodo
we i rewolucyjne pieśni słowackie i
wznosząc
okrzyki
antyczeskie. W
kiłku
punktach
miasta
doszło do

i kil

ku innych ministrów.
PROPAGANDA TA SKIEROWANA PRZECIWKO CAŁOŚCI PAŃST
WA CZESKOSŁOWACKIEGO osiąg
nęła w ostatnich dniach takie nasile
nie, że rząd centralny i prezydent Re
publiki uznali za niezbędne interwe

godzin

(PAT.)

z oświadczeniem
przewodniczącego
Komisji Rolnej pos. Frąckiewicza pos
Dudziński
przed porządkiem dziennym wczorajszego posiedzenia Komisji Rolnej zabrał głos domagając się

P:e:ydent Czechosłowacji złożył rząd słowacki — W Bratysławie wybuchły zaburzenia —
Wiedeńskie radio w Służbie k«nirakcji — Również w Karpatorusi zarządzono „czystkę*
PRAGA (Pat). Opublikowano tu
następujący komunikat urzędowy:
„Ustawa konstytucyjna czechosło

nieufności

dep.

Marty'ego
bezustanne

zostały

zagłuszone

przerywania

i

przez
okrzyki:

„morderca”,
wznoszone z ław prawico, wych i równie gwałtowne odpowiedzi 1
ław komunistycznych.
W

pewnym

momencie

zaczęło

się za-

nosić na bójkę na pięści między posłami
komunistycznymi a posłami prawicowymi,
której z trudem zapobiegli woźni Izby De
putowanych, tworząc kordon między obu
Iżącymi się nawzajem grupami.
Dep. Ybernagaray postawił ostatecznie
wniosek, aby izba utworzyła komisję, któ

ra by prezprowadziła dochodzenie w spra
wie oskarżeń, ciążących na dep. Marty,
po czym wobec wrzawy panującej na sali
posiedzenie musiało zostać przerwane,

„KURIER” (4746). |

2

Rewizję taryf
_ _ zdpowiedział
min. Ulrych w Senacie
Wczoraj
Seatu

na

po

pienarmym

dyskusji

nad

Ludwik Abramowicz

posiedzenių
budżetem

Min.

Komunikacji zabrał głos minister komu
„pikach Ulrych, mówiąc między in.:

NACZELNYM
BLEMU

ZAGADNIENIEM

WODNEGO

W

POLSCE

PRO:
jest

Kustosz Honorowy Muzeum Ikonograficznego Wilna przy Bibliotece Państwowej im. Wróblews..ich,
Wiceprezes Komitetu Towarzystwa Pomocy Naukowej Im. Wróblewskich,
członek-współzałożyciel Towarzystwa Przyjaciół Biblioteki

ra-

gulacja Wisły, Wiisły i jeszcze raz Wisły
(oklaski). To musi być kanon, obow.ązujący całe pokolenie,
wszystkie kolejne
rządy i wszystkich ministrów komunikacji
w szczególności. Jest to jedna« robota
bardzo niepopularna, bo przecież lata będzie ona trwała. Ten olbrzymi wysiłek fo
będzie tasiemiec o wiele większy,
niż
prace nad rozbudową węzła warszawskiego. Opinia publiczna będzie się denerwować, będzie pytać ile to już wydano
pieniędzy na ten cel, a jeszcze żegluga
nie odpowiada wszystkim warunkom, Jest
to robota długotałowa. Trzeba na nią cza
su całej generacji.
W

SPRAWIE

TARYF

KOLEJOWYCH

minister mówił: Dziś jestęśmy na punkcie
— muszę to jasno oświadczyć — nie nyzykowania generalnego podwyższania taryt. Natomiast studlujemy możliwości pod

zmarł dnia 9 marca
O tej niepowetowanej

Komitet

może

sza .rzecz,

Druga

wytrzymać. To jest pierw
—

to przystąpienie

da

przestudiowania jeszczę raz różnych ulg
przyznawanych
w taryfach
osobowych
celem pewnego opodatkowania szeregu
tych ulg na rzecz kolei. Następnie posławiłem zagadnienie zniesienia. serwiłutów
gotówkowych, ciążących na połskich kolejach państwowych. Nie odrazu, ale po
woli skarb państwa będzie zmuszony te
ciężary
przejmować.
Wreszcie
dalsza
rzecz bardzoi stotna i bardzo dużego znaczenia — zahamowałem
dalszy
rozwój
wig | serwitutów, skierowanych pod adresem Polskich Koleł Państwowych,

Posłowie ukraińscy złożyli
p. premierowi memoriał
WARSZAWA.
cji posłów
kowskiego

święcona
tym

w

(Tel. wł.) O audien-

ukraińskich u min. Składdowiadujemy się, że po-

ona

była

całkowicie

Małopolsce

samorządowym,

odby-

Wsch.

wyborom

Posłowie

ukraińscy

przedstawili premierowi memoriał o
różnych wydarzeniach, które towarzy
«zyły wyborom.
DR.

Julian

MED.

Foawińsk

przeprowadził się,
ul. Mickiewicza 20
(hotel St. Georges)
pokój 31, telefon 4t.
ROB

lat 60

zawiadamiają

Pomocy

Biblioteki

Naukowej

Państwowej

Towarzystwa

Przyjaciół

i

Weóblewskich

im.

Wróbiewskich

Biblioteki

—

W

ziona

K

besarabskiej wiosce Sagani wieś-

niaczka Eudoksja
przez

Ceirence

wściekłego

została ugry-

psa.

pokąsała

Kobieta

w

na ulicy 6

osób, sama zaś w strasznych cierpieniach
zmarła. Do Instytułu Pasteura odstawiono
prócz pokąsanych także 43 osoby, z którymi Ceirence byla w styczności.
— Odbyt sią w Galacu
(Rumunia)

crześj 40 Żydów,

którzy

poraucili

b. redaktor

juda-

izm,

przyjmując prawosławie.
— Przez most „międzynarodowy przeszedł do Francji syn. gen. Miaja, który
był jeńcem gen. Franco.
Młody Miaja
udaje się do Walencji, a następnie do

babki,

Skazany

on

został

na

karę

Q czym zawiadamia

WARSZAWA.

о @ ж Ёт

ABKAMOWICZ.

Członek Klusu Demokratycznego w Wilnie
Publicysta, niestrudzony bojownik o wolność, prawo i sprawiedliwość

szpi ga

(PAT.) Dnia 7,1 1939 r

został skazany na karę śmierci przez rozstrzelanie za szpiegostwo na rzecz jednego z państw ościennych, kapal rezerwy
Słomski Antoni, listonosz z zawodu, urodzony 25 lutego 1907 r. w miejscowości

zmarł dnia 9 marca 1939 roku
Oddając cześć Zmarłemu, wzywamy wszystkich członków Klubu Demokratycznego
do wzięcia udziału w pogrzebie
Zarząd Klubu Demokratycznego w Wilnie

Hurst Enschel, zamieszkały w miejscowości Rukoszyn, pow. Tczew.
Wyrok wykonano w Toruniu

В

LUDWIK

śmier

powieszenie,

Stracenie

1939 r. w wieku lat 60.

Nabożeństwo żałobne i pogrzeb z kościoła św. Jakuba na cmentarz Rossa

zderzył się okręt wojenny „Saint Delphine"
ze statkiem rybackim
„Aquamarine*.
„Sa
int Dełphine**
zatonął w ciągu 2 minut,
Spośród 16 ludzi załogi, 4 marynarzy rezer
wy utonęło.
— Przed sądem przysięgłych w Pradze
odbyła się rozprawa prźeciwko 29 letniemu
Petrziłkowi, oskarżonemu o zabójstwo włas
przez

Wileńskiego

odbędzie się dnia 11 b. m. o godz. 9.

wymienić g2 na Miguela Prmo de Riviera, syna zmarłego dyktatora.
— Na terytorialnych wodach angielskich

ci

„Przeglądu

zmarł w dn. 9 marca

Madrytu, Władze w Burgos zgodziły się

nej

Abramowicz

Ludwik

8 marca

1939 r.

Lwłoki prof. Wł.

SBA

8 budżetów
WARSZAWA.

(Tel. wł.)

Hładystaw arian Zawadki

resortowych

Wezoraj-

sze obrady Senatu o 8 budżetach minęły w wielkim spokoju. Izba była

jeszcze pod
mowy

sen.

wrażeniem
Prystora.

czwartkowej

Wielu

mówców,

którzy zapisali się do głosu, jak np.
sen. Bartel przy budżecie komunikacji
i sen. Miłaszewski przy budżecie Prezydium В. М.,
skreśliło się z listy
mówców.

gu bardzo

Dwa i pół dnia na ulicach Mad
rytu toczyły się
bezplanowe
walki
przy udziale
wolnych
strzelców, 0strzeliwujących ulice ogniem karabi

nów maszynowych z dachów,a czoł
gi gen. Miaja jeździły po ulicach Ma
drytu, broniąc gmachów rządowych
i siedzib ministerstw. W samym Mad
rycie rząd gen. Miaja uzyskał osta-.
tecznie przewagę

był

o

panem

i w czwartek

w

no

położenia,
Pa

łata
S PERO

ee

na
WY KE

pro

luźnymi oddziałami,

walki

ty

Komitetu

Obrony

zasnął w

ty Głównej Handlowej i b. profesora
Uniwersytetu
Stefana
Batorego w "Wilnie.

Panu

w Warszawie

duia

8 marca

Narodowej

mó

wią tylko o walkach £ o bitwach to
czonych z komunistami, a nie wspa
minają ani jednym słowem o wojs
kach gen. Franco, stojących z bronią
u negi £ oczekujących na dałszy roz
wój wypadków.

as

zawiadomienia

Ši ai i

Najstarszy
w państwach
RYGA.

t k AS S

o

nieu-

danym zamachu, dokonanym ub. nocy na
pociąg, zdążający
к Molodeczna
do
Wilna.
W pobliżu stacji kolejowej Soły, po-

lat 53,

ciąg najechał na ciężki kamień, wagi 60
kg ułożony przez nieznanych
sprawców
na szynach. Na szczęście maszynista, zauważył w ostafniej chwili niebezpieczeństwo i zahamował pociąg, zmniejszając siłę
zderzenia. W lokomotywie uległy uszko-

a

PROZA

człowiek

Na ziemiach wschodnich

hałtyc-ich

ziicytowano ostatnio
150 majątków

(PAT.) Osłatnio w państwach

bałtyckich poszukiwano najstarszego wie-

WARSZAWA.

klem człowieka. Znaleziono go w Litwie,

(Tel. wł.)

Według

w pow, wiłkomierskim I liczy 116 lat.

wileńskim, nowogródzkim

i białostoc.

kim sprzedano z licytacji ogółem 150
majątków ziemskich za sumę około

5.000.000

zł,

Wśród

licytowanych

dóbr niktóre należały od kilkuset lat
do znanych rodzin ziemiańskiej arystokracji.

dzeniu krany. Pociąg stanął po środku
pola. Pasażerowie odczuli tylko silny
wstrząs. Sprawcy zbiegli.

i minister

|

| 'leusz

30-letniej

(PAT.) Wczorajszy jubipracy

scenicznej

Lucyny

Messaj ściągnął do Fiłharmonii tak wiełże wszystkie

nione do ostatka.

odpra-

skarbu

inż.

Kwiatkowski,

ski, więeminister Dzierżykraj - Mu
rawski, b. premier prof. K?złowski
prezes banku
rolnego
prezes PKO dr Gruber,
Makowski,

b.

premier

Ludkiewicz,
rektor SGH
senator

Pry-

stor oraz liczni towarzysze pracy Ś. p.
min. Zawadzkiego.
W nabożeństwie
wzięła również
udział delegacja
uniwersytetu
wileńskiego w składzie: prof. dr Wila
nowski, dziekan Prawa i Nauk Spo

ekonomii poli

tycznej Swianiewiez, b. (asystent ś.p
prof.

Zawadzkiego.

Po nabożeństwie nastąpiło wypre
wadzenie na Dworzec Główny ora2
przewiezienie trumny ze zwłokami ś.
p. min. Zawadzkiego pociągiem do
Wilna,

gdzie

odbył

się pogrzeb.

uroczystości

pogrzebo-

wych w Wilnie jest następujący: dn.

Messal
WARSZAWA.

które

min. Roman z małżonką, min. Koś.
ciałkowski, prezes NIK gen. Krzemień

dnia

miejsca na par-

terze, bocznei na balkonach były wypeł-

(<).

nabożeństwie,

Program

Jubileusz Lucyny

kię rzesze,

Dwóch podejrzanych Za.

Na

wił b. kanonik Szmigielski byli obec
ni rodzina Zmarłego, p. wicepremier

relacji centralnych władz sądowych, | łecznych oraz
prof.
w ciągu ostatniego okresu w wojew.

Jest to niejaki Jan Dumsza, zamieszkały

Kto ułożył kamień na torze kolejowym? 2 pode rzanych zatrzymano
Informacje

wieku

rozsylanė nle badą

MOŁODECZNO — WILNO
ofrzymały

w

ŻONA, DZIECI i RODZINA
Osobne

Nieudany zamach na pociąg
Wilnie

r,

grzeb na cmentarzu Św. Piotra i Pawia.

- KOODRDIĘ:

Wczoraj rano władze sądowo-śledcze

1939

Wyprowadzenie zwłok ze stacji kolejowej w Wilnie do kościoła
św. Jana odbędzie się w sobotę dnia 11 marca r.b. o godz. 9 rano.
Po nabożeństwie w kościele św. Jana o godz. 10 nastąpi po-

między|

Cała Hiszpania republikańska po
grążona jest w chwili obecnej w zu
pełnej anarchii i wszystkie komunika

(Pat), Wczoraj o go

ła zostało odprawione nabożeństwu
żałobne za duszę š. p. b. min. Włady
sława Zawadzkiego, profesora Szko

opowiadającymi ;

się czy te po stronie gen. Miaja, czy
to po stronie komunistycznej, trwają

WARSZAWA

dzinie 11 rano w kościele Św. Micha

szawie, b. Profesor U. $.B., b. Dyrektor Wileńskiej Izby PrzemyOWOC
ao
Krzyżem Niepodległości, Krzyżem
rderu Odrodzenia Polski, Wielkim Krzyżem
Komandorskim

po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzony św Sakramentami.

wineji zostały przeważnie stłumione
tym niemniej na całym terenie Hisa |
panii republikańskiej

zawikłana.

zostały przewiezione
z Warszawy do Wilna

Orderu Gwiazdy Rumuńskiej,

pogrążona w zupełnej anarchii
PARYŻ (Pat), Sytuacja w Hiszpa
nii republikańskiej jest w dalszym cią

Ławadzkiego

b. Minister Skarbu, Proiesor Wyższej Szkoły Handlowej w War-

Hiszpania republikańska

w

w wieku

Kronika telegraficzna

Senat przyjął wczoraj

ey

smutkiėm

T-wa

Byrekcja

Zarząd

wyżki niektórych — tych, które życie go- | ałaku wścieklizny
spodarcze

stracie z wielkim

1939 roku

11

bm.

o godz.

9 rano

nastąpi

ja zwłok do kościoła Św.
Jana gdzie o godz. 10 zostanie odpra
wione nabożeństwo żałobne.
Pożegnanie przez uniwersytet wileński od
będzie się na dziedzińcu Piotra Skar
gi, po czym ciało zostanie odprowa
| dzone na wieczny spoczynek na cmeqg

tarz Św. Piotra 1 Pawła.

KRONIKA

"=

obywatelstwa honorowego
-_ m. Nowogródka
dla marsz. Rydza-Smigłego

Dyplom

9 bm. delegacja m. Nowogródka z bur
mistrzem

Piotrem Sianożęckim

wręczyła Panu Marszałkowi

na czele

Edwardowi |

śmigłemu-Rydzow. w Warszawie na spec
jelnej audiencji — dyplom

Dziś:

honorowego miasta Nowogródka
Panu Marszałkowi przez Nowogródzką Ra
dę Miejską w rocznicę obchodu niepodległości, tj. 11 listopada 1938 roku.

Jutro: Grzęgorza

Wielkiego

— g. 5 m. 13
słońca

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii USB

sy będą kursować w tym dniu z placu
Orzeszkowej do miejsca strzelania o godz.

obywatelstwa

Zachód

w Wilnie 4 dn. 10.111. 1939 r.

Zarząd

„„„Bawił w Nowogródku wizylalor Mini

skiego

Wileńskiego

znaczne

się wkrótce

zapowiada

Publicznego p. dr Stefan Śledziński, który
odbył konferencje z szeregiem działaczy
kulturalno-społecznych oraz uczestniczył
w zebraniu
zarządu nowogródzkiego

bowiem okazało są uczniowie w instytude przychodzący na lekcje z odległości

KRONIKA HISTORYCZNA:
1646. Zmarł hetman koronny St, Koniec
й
Polski.
1818, Przywiezienie awłok T. Kościuszki

18 km. Są to zamiłowanii niepospolicie

uzdolnieni śpiewacy i muzycy wiejscy.

0: Ó nopolskie obozy ietnie na Wileńszczyźnie
>.
2PM.P. ny „Orię”
przez delegałów Zjednoczenia &
Na odbytym
w lutym rb. w Łodzi Vil

wniosek,

SEERZYB

(>

dotyczący

EYE

organizacji

"TUE

WILEŃSKA
DYŻURY APTEK.

Wilna.

Dziś w nocy dyżurują następujące ap-

na :

ETD,

S

Krakowa.

do

ane
w miesiąObozy będą zorganizow
Jech
okolica
w
rb.
lipcu
|
Wileńszczyźnie wypoczynkowych obozów cach sierpniu
ichk. Pod+ rz. Żejmiany
letnich w 1939 r. dla zrzeszonej młodzie- zior Dubieńsk
ży pracującej. Wniosek ten był zgłoszo- ! brodzia.
łęty

teki: Jundziłła

(Mickiewicza

F.lemonowicza

33);

i Maciejewicza

29); Pelkiewicza

(Wielka

| Januszkiewicza

Nadzwyczajne
wydarzenia na

rodowym

(Zarze-

ćwiczenia LA. Na
terenie międzyna-

skierowane

przeciwko

intere-

som Rzeczypospoliłej Polskiej žolnierz—
akademik ma jedną żołnierską odpowiedź
— stawienia się
w gotowości żołnier-

skiej do dyspozycji swego dowódcy.
Dla zamanifestowania

dnu

12 marca

12.1M.

godz.

tej gotowości w

we wszysikich

akademickich
ćwiczenia.
Zbiórka 1

odbędą
i 2

się nadzwyczajne

komp.

7,30

w

ośrodkach

Wil.

МА

koszarach

@та

| Bryg.,

skąd z bronią odmarsz na nabożeństwa
do kościoła św. Jana a stamiąd na parogodz:ńne ćwiczenia, Wyżywienie zostanie

wydane w czasie ćwiczeń. ^

Komendant Wil. LA.
— Zarząd
skiej Macierzy

Akademickiego Koła PolSzkolnej w Wilnie zwołuje

w niedzielę, 12 marca br. walne sprawozdawczo-wyboręze zebranie członków Koła, które odbędzie się o godz. 16 w pier
wszym terminie i o godz. 16.30 w drugim
terminie w lokalu Koła Chemików przy
ul. Sawicz 13 m, 4.
:
Na zebranie
Zarząd Akademickiego
Kola PMS zaprasza wszystkich spoleczników, oraz sympatyków pracy oświałowokulturalnej młodzieży akademickiej, zgru
powanej w Kole PMS.

między reprezentacjami
W dniu 7 marca odbył się w Kałowicach mecz bokserski
w stosunku 11:5, Na zdję
śląskiej
drużyny
zwycięstwem
zakończony
$iąskai Wiednia,
- diu obie drużyny. Reprezentacja Wied-nia — Picgler, Sevcik, Maethe, Worosta,

Kariz, Friesinger, Koehler i Blaette. Reprezentacja Śląska — Jas'ński, Jarzębek, Wel
Hiertel,

Paterck,

Kolonko

i Piłat.

Obecność członków Koła wg $ 9 Sta

1VI. WKS Smigły grać będzie z Litwą

tutu Koła

все

pogłoskom

o odwołaniu

L. G. S. F. rozegra ogėlem w Pol
5 зрой@й w następujących ter

|

lub ŁKS

w Łodzi;

Czwaviek, 1 czerwca ze Śmigłym

minach:

w Wilnie.

Po mistrzostwach

bokserskich Wilna
jest zawodnikiem, na wałkę
się z przyjemnością,

Wi.

skiego. Warto nadmienić, że Kulesza sta:

Okr.

Zw.

Bokserskiemu

i Elektritow:

W

wadze

półśredniej

trzeciej rundzie
tował w

wadze

przez

Kulesza

półśredniej,

mormalnie bije się w wadze

W

wadze

którego patrzy

poddanie

średniej

wygrał

w

się Borow

wówczas

gdy

lekkiej.

Unton

wygrał

przez

dyskwalifikację Bryla 1 WKS Śmigły.

W wadze półciężkiej Iwaszkiewicz WKS
Śmigły

pokonał Polakowa z Elektriin, a w

tiężkiej walkowerem mistrzem został Blun:
Przy okazji warto przypomnieć kto by!
mistrzem w roku zeszłym: Lendzin, Nowic

k

na minus. Mistrzami bez wałki zostałi: Malinowski + Blum. Nie ulega wątpliwości
ki, Kulesza, Śmitko, Talko. W pozostałyc':
Malinowski
w piórkowej, tak też i wagach mistrzostwa nie były rozegrame.
w nakej w wam
ara 01 ME |
W tym roku do mistrzostw zgłoszony:
w Wiinie bokserów.
Z tym niestety trze zostało 24 bokserów. Najwięcej tytułów m”
zgodzić sę Wolelibyśmy oczywiście wi
Заъеб w Wilnie pięściarzy nieco silniejszych

strzowskich zdobył

10 zawodników,

Elektrit,

wówczas

wystawiając

gdy WKS

Śmigły

wystawił 18 a zdobył tylko jeden tytuł mi
strzowski

przez

Iwaszkiewicza,

ną razem
z całą

16,05 wyjechał z Wil

reprezentacją

bokserską

Polski do Łotwy Stanisław Lendzin, który
już drugi raz zaawansował
do reprezentac
ji Polski,

Ledzin w Rydze powinien
odnieść zwy
cięstwo. Reprezentacja Polski
Łotwie będzie dwa razy,

walczyć

Zarząd

Związku

I STOWARZ

Federacji

Kolejowców

Polskich
podaje
do
wiadomości
członkom i sympatykom, że z dniem

swym
1 mar

ta 1939 r. lokal Zarządu znajduje się przy
ul. Stefaūskiej Nr. 30 m, 1 i że Zarząd Zw.
urzęduje każdy wtorek i każdą sobotę mię
dzy godz. 17—20.
— Zarząd Wileńskiego
Oddziału
Pol

skiego

Towarzystwa

Krajoznawezego

12 bm,
tolskich

wlokalu
w

Związku

Wilnie

przy

Zaw,
ul.

komu

Literatów

Ostrobramskiej

na

„Środa

no podaje do wiadomości:
W

niedzielę

12 marca

w godz. od 9 do

rb.

I następne

12 rano będą się odby-

wć na strzelnicy pokojowej
w
lokalu
związkowym (Orzeszkowej 11a m. 1) strze

lania z kbk. sporł., jako przygotowawcze
Jo

strzelania

z broni

wojskowej.

Broń

bezpłatną amun'cję dostarczy Koło.
17 marca

rb. (piątek)

o godz.

18 w

12

Poranek

bm.

o

Koła

administracji
dwóch
nowych
prenumeratorów (jednym z nieh

może być sam zgłaszający), 0trzyma premium w postaci ob
(barwna

reprodukcja

o

wymiarach 34,5 na 28,5 em) jednego z malarzy
wileńskich

Rou_

by lub innych). Kto zgłosi 5 nowych prenumeratorów,
otrzyma 3 plansze.

WPŁACAJĄCY prenumeratę po-

cztą winni na odwrocie blankietu rozrachunkowego

podać,

poświęcona

muzyczno-filmowy

godz,

11,30

w

sali

w

Kurs

Lidzie,

kierowców

Koncesjonowany

Kurs

TEATR

!

w

Kierowców

Samochodowych w. Strzeleckiego w Lidzie
organizuje
kurs
kierowców
samochodowych. Wpisy na kurs przyjmuje kancelaria
Gimnazjum Kupieckiego w Lidzie (Suwal-

ska 68) od godz. 10—12. Nauka teorii i ja
zdy wymosi 76 zł, płatne
powe 3 zł. Początek kursu

w 2 ratach.
20 bm,

na

czyją premię ich prenumeratę
należy zaliczyć.

Ja

skecz

TEATR | MUZYKA

„E

samochodowych

„Kurczę''”

21,40

rozrywkowy.

cert

rosława Nikitina.
22,00 Koncert rozrywkowy — transmisja
z Londynu. 22,40 — Muzyka taneczi: . 22,55
— Rezerwa. 23,00 — statnie wiadomości i
komimikaty, 23,05 — Zakcńczenie.

га w Lidzie odbędzie się poranek muzycz
no-filmowy z udziałem wojskowej
orkie
siry, Wstęp płatny. Bilety wcześniej do na
bycia w kasie teatru „Era“,
—

Audy

—

18,30

OPL.

ćwiczeniami

z

związku

cja dla Polaków za granicą. 19,15 — Koncert rozrywkowy w wyk. Ork. Rozgł. Wil.
Szczepańskiego i solist” w.
Wł.
pod dyr.
20,35 — Audycje informacyjne. 21,00 — oKn

„Erze

kino-teatru

Wiadomoś

—

16,08

ci gospodarcze. 16,20: — Kronika literacka.
16.35 — Najpiękniejsze kwartety i kwintety klasyków wuedeńskich. 17,20 — „Powtór
ki natury” pog. A. Stjerny. 17,30 — Audyc
ja KKO. 17.34 Duety Jana Brahmsa w wyk.
Zachertówny.
J. Radwan-Młynarskiej i H.
17.50 Gospodarstwo a wojna — pogadanka.
18,00 — Wileskie widomości sportowe. 18,05
Sobótka speakera — zapowiada J. Piekarludności w
dla
ska. 18,25 — Infonmacje

Wpi

— Walne zgromadzenie P. M. S. 12 bm
© godz. 17,30 w sali recepcyjnej starostwa
powiatowego w Lidzie odbędzie się dorocz
ne walne zgromadzenie członków Koła Pol
skiej Macierzy Szkolnej w Lidzie,

MIEJSKI

NA

POHULANCE.

—

Jubileusz

Haliny

Dziś,
alrze

w sobotę
Miejskim

11 marca o godz. 20 w
na Pohulance
odbędzie

Dunin-Rychłowskiej.
Tesię

uroczystość jubileuszowa
30-letniej
pracy
scenicznej znanej i cenionej w Wilnie arty
siki p. Halimy Dunin-Rychłowskiej. Odegra
na zostamie świetna
komedia w 3 aktach
Adama
Grzymały-Siedieckiego p. t. „Spadkobierea*

z

jubilatką

w

roli

Babci,

którą

można zaliczyć do najświetniejszych kreacyj artystki Reżyseria — Karola WyrwiczWichrowskiego. Udział biorą pp.: H. Buymo,

I.

Jasińska-Deikowska,

L.

Korwin,

WŁ

Nawrocka, W.
Szczepańska, A, Czapliński,
St. Kępka-Baje:.
xi, Wł. Surzyūski, L. Tatarski i L. Wołłejko, Ceny miejsc specjal
oe. Źniżki nieważne Oprawa
dekoracyjna
— Jan i Kamila Golusowi:.
—

Uwaga!

—

Po

przedstawiemu

odbę-

dzie się bankiet w salonach hotelu
Georges'a. Zgłoszenia do uczestuictwa przyjmuje
administracja Teatru Miejskiego na Pohulan
ce w godz. od 11 do 15, tel. 9-45.
—

BARANOWICKA

Jutro,

w

niedzielę,

dn

12

marca

o

godz. 20 „Spadkobierca*,
— Niedzielna popołudniówka!

Jutro, w
— Pożegnanie p. K. Ołdziejewskiego. —
wiedzielę, dn. 12 marca ukaże
się po raz
Odbyło się w Baranowiczach w sali Ogniska
i pierwszy na przedstawieniu popołudniowym
Polskiego uroczyste pożegnanie p. Ołdzieo godz. 16 sztuka M. Choromańskiego „Zaz.
jewskiego
Kazimierza,
dotychczasowego
drość i medycyna*
w inscemiuzacji i reżyse
"i dyw. Kielanowskiego, Ceny popularne.
pok. instruktora mleczarstwa, który oprócz
pracy zawodowej, współpracował gorliwie
TEATR MIEJSKI Z WILNA W HELENOWIE
4 chrześcijańskim kupiectwem. Staraniem p
Dziś, w sobotę 11 marca Teatr Miejski
Ołdziejewskiego
powstał w Baramowiczach
z Wilna gra w Helenowie doskonałą kome
Związek Popierania Polskiego Stanu Posia
dię współczesną Antoniego
Cwojdzińskiego
pt. „Człowiek
za burtą”.
W rolach głów»
dania, wykazujący ożywroną działalność, —
nych wystąpią pp.: Eleonora Ścibor wa, I, Ołdziejewski pełnił funkcję
prezesa tegoż
cena Horecka i Wacław Ścibor. Oprawa de
| związku.
koracyjna — Jak i Kamila Golusowie.
|
P. Ołdziejewski przeniósł się do Wilna,
gdzie objął funikcję wicedyrektora Targów
TEATR MUZYCZNY „LUTNIA”.
Północnych.
— Dziś stylowo wystawiona i grana egzotyczna operetka „Gejsza*, W roli tytuło
— STRZAŁ PRZEZ OKNO.
W nocy wej Ś. Piasecka. Ceny miejsc propagandowe,
— Jutro w niedzielę dwa przedstawiew Baranowiczach nieznany sprawca odnia o godz. 4,15 grana będzie operetka „Gej
dał strzał przez okno do mieszkania przy
sza'* wieczorem zaś o godz. 8,15 komedia
ul. Szosowej 11,
gdzie znajdowała się
muzyczny
„Podwójna buchalieria*.
Ceny
propagandowe,
Bajraszewska Regina. Kula przebiła szybę
— Występy J. Kulczyckiej, W poniedzia
ł utkwiła w ścianie.
tek rozpoczyna występy Janina Kulczycka.
— PROGRAM
ROZGŁOŚNI
BAR/.NOWICKIEJ, — Sobota, dnia 11 marca 1939 r.

6,57 Pieśń poranna. 8,10
\ wiadomości dła naszej wsi.
poranny (płyty), 11,25 Lekkie
tepianowe i skrzypcowe (płyty
14,00 Muzyka (płyty). 14,20
naszym stron. 14,30 Koncert

(płyty).

18,00

„Jak

nasza

Nasz program
8,20 Koncert
miniatury for
z Warszawy).
Wiadomości z
popołudniowy

Świetlica

organi-

zowała
wieczorynkę* — audycja słownomuzyczna w opr. Romama Horoszkiewicza,
z udziałem „Naszej Kapeli* i solistów. —
22,55 Rezerwa programowa, 23,05 Zakończe
nie programu.

Odegrama

zostanie

operetka

Abrahama

„Rae

xy”.
— Jutro słynny Kwartet Kedrowa
po
wiekich sukcesach w Filharmonii Warszaw
skiej wystąpi dwukrotnie w sali b. kon.
serwatorium jutro w niedzielę dnia 12 bm,
o godz. 5 i 8,15 wiecz. Każdy z poszczegėlnych koncertów zawiera
całkowicie inny
program.

W
pieśni
do

programie kwartety wokalne, psalmy
ludowe i romanse cygańskie. Bilety

nabycia

Wielka

w

sklepie

muz.

„Filharmonia”,

8,

Widowisko

MIEŚWIESKA

baletowe

Sawiny - Dolskiej

—

Kurs łąkarski w Nięświeżu.
OTO
KR w Nieświeżu przeprowadziło specjalny
kurs dla wyszkolenia
działowych
łąkarskich, w którym wzięło udział 62 ucżestni
ków ze wszystkich gromad powiatu. Wykła
dy prowadzili: tnż. Hamerski, kier. refera
tu melioracyjnego, Mieczysław Leski, insp

baletowe
studmam.
„Zabawa

Bujnicki, asystent
Rolmiczego Zakł.
w Hanusowszczyźnie, instr. Marian

„SPADKOBIERCA"
na dożywianie dziatwy

łąkarski Wil. Izby Rolniczej, inż

Bolesław
Dośw
Sando

mierski oraz insp. Karol Lipkowski, przed

P KAŻDY, kto zgłosi do naszej

razu

Шегаска”

niowy.

Dziennik

LIDZKA
—

9 © godz. 6 w. Goście mile widziani.
— Zarząd Koła Związku Rezerwy Wił-

(Śleńdzinskiego, Jamontta,

'Lendzin wyjechał do Rygi
Wczoraj o godz.

—

nikuje, że herbatka z referatem pi. „Najnow
szę okrycia w zamku grodzieńskim" wygł.
p. konserwator Kierzkowski
odbędzie się

mistrzostwa bokserskie Wxłma zastały bokserów wileńskich znacznie le
przygotowanych, niż w poprzednim ro
Przede wszystkim zawdzięczać to trzeba

Tegoroczne

jest obowiązkowa.

ZE ZWIĄZKÓW

z
Połomią w
Wtorek, 23 maja
tournee piłkarskiego mistrza Litwy| Warszawie;
Czwartek, 25 maja z Cracovią w
L. G. S. F. po Polsce klub sportowy
Polonia, który zajmuje się organiza Krak owie;
Niedziela, 28 maja z Wartą w
«ją tournee drużyny litewskiej otrzy
mał list z Kowna o przyjeździe Litwi | Poznanim;
Poniedziałek, 29 maja z Unionem
mów do Polski.
į
Wbrew

oficerów

członków

ZOR do jak najliczniejszego

S-ów

cze 20).
:
3
Ponadło słale dyżurują apteki: Paka
(Aniokolska 42); Szantyra (Legionów 10)
| Zajączkowsk.ego (Wiłoldowa 22).

—
różne

Janas,

zaprasza

Asnykowi.
9 bm. odbyła się w lokalu
Stowarzyszenia „Ognisko”* kolejna środa
lferac<a, poświęcona Adamowi Asnykowi. Udział w środzie wzięła znana śpiewaczka p. Helena Rapszowiczowa z Bara
nowicz, oraz pp. Cezańa Wrześniowska,
Sanowska, mgr J. Karaś
i mgr Palamarczuk. Obecnych na środzie było z górą
100 osób.

Mańkowicza (Piłsudskiego 30); Chróścickiego i Czaplińskiego (Ostrobramska 25);

AKADEMICKA

gruen,

ZOR

rezerwy

NOWOGRODZKA

kich klas Instytułu Muzycznego. Jax się

T-wa Mi
Lira”.
W wyniku pobytu wizytatora Śledziń-

15.00 — Teatr wyobraźni dla dzieci: Baj
ka o królewnie Kasi i o siedmiu leśnych kra
snoludkach”.
16,00 —
obiadowa.
15,80 — Muzyką

wzięcia udziału.

ożywienie działalności T-wa Muzycznego,
zwłaszcza w postaci uruchomienia wszyst-

stersiwa Wyznań Religijnych | Oświecenia

Koła

ipodchorążych

„Aida”.

z opery

fragmenty

J. Verdi:

związkowym.

Ministerstwa W.R.l0.P.

Konferencja z wizytatorem

różnych stron. 11,57 — Sygnał czasu 1 hejnał. 12,038 — Audycja południowa. 13.00 —
Wiadomości z miasta i prowincji. 13,05 —Audycja dla dzieci słuchających: radia w
—szkole w opracowaniu Cioci Hali. 13,25

B, 9.30, 10.30i 14.30. Zbiórka przy lokalu

uruchomi wszystkie klasy

Z

dla szkół. 11,25 —

11.00 — Audycja

i obro-

lotnictwa

łen temat „Organizacja

na przeciwlotn.cza”,
19 marca rb. (niedziela) na strzelnicy
garnizonowej odbędzie się strzelanie ostre ku czci Wielkiego Marszałka. Autobu-

Wschód słońca — g. 5 m. 45

Instytut Muzyczny w Nowogródku

się wykład na

sali związkowej odbędzie

Konstantego W.

SOBOTA 11 marca 1939 r.
6.56 — Pieśń. 7,00 — Dziennik. 7,15 —
Muzyka. 8,00 — Audycja dla szkół 8,10 —
8,50 Czytanki
Program. 8,15 — Muzyka.
wiejskie.

stawiciel

kopalni

soli potasowych.

— Kino „Światow!d* wyświetla
12 bm. film pt. „Huragan“,

do

dn

— Uratowane głuszce, P. Aleksander Pie
repieczko z Siniawki posiadał piękną fuzję
kapiszonówkę

dziczył
się

po

okres

dwururkową,

swym
polowań

dziadku.
na

którą

odzie-

Ponieważ

zbliża

cietrzewie

i

głuszce,

W
w

niedzielę

Teatrze

„Noc

oraz

w kasie

marca

12,30 pp.
widowisko

divertisment,

Bilety

dą

„Lutnia”.

włącznie

w

oficerskim

kasymie

gar-

nizonowym przy ul. Mickiewicza 18 od g.
18 do 20 po cenach garnizonowych.
Dochód z tej imprezy przeznaczony jest
na dożywianie ubogiej dziatwy w świetli

razie nie grozi niebezpięczeństko

nicy Wileńskiego
Rolniczego.

Pierepieczkt,

się

16 marca o godz. 20 odegrana zostanie
w Teatrze na Pohulance komedia „Spadkobierca”* Grzymały Siedleckiego. Sprzedaż bi
letów odbywa się codziennie od 11 do 165

each R. W.

pana

o godz.

odbędzie

teatru

p. Aleksander wydostał ze świronka-zbrojo
wmi ową fuzję i zaopatrzywszy się w więk
szą ilość kapiszonów — rozpoczął próby
precyzyjności broni. Strzełał aż grzmiato
Ze względu na to, że p. Aleksander nie po
siadał zezwolenia na broń, policja ją skon
fiskowała i cietrzewiom oraz głuszcom na

ze strony

mrca

Sawiny-Dolskiej oraz uczenic jej
W programie:
groteskowy balet
w pensjonacie”, balet fantastyczny

czarów**

nabycia

12

„Lutnia'

Ofiary
Zamiast kwiatów na grób ś. p, Ludwika
Abramowicza, składają zł. 20 (dwadzieściaj
dła

Biblioteki

im.

Tomasza

Zana,

Spółdzielczego

pracow

Symdykatg
A

„KURJER“ (4746).

Kalański okazał się niebezpiecznym fezeż
oszustem

sposób

nabrał

Wybuch
Petardę

firm wileńskich

ulcy

Szpitalnej,

wyłudził

on

od

szeregu firm znaczne sumy. Podczas rewizji w mieszkaniu Kalańskiego przy ulicy
Raduńskiej ujawniono
szereg dowodów
jego winy.
(<).

"a

podłożono

przy wejściu

podłożona

przez

do drukarni

WKRÓTCE

sprawców petarda.
Sprawców na razie nie ujawniono.

e—

Cenniki

wysyłamy

Sygnatura:

bezpłatnie.

Km, „842/38

—

jest nieubłagana

choroby

LICYTACJI

r.

„Balsam

NIERUCHOMOŚCI

Dziś początek

wiejskiej,

grumtu

różnego

żonej

składającej

rodzaju

w os. Hołowce

się

z

10,56

i zabudowań,

- Ksawerowo,

gm.

poło
snow

w

instytucji,

trzech

czwartych

Piękny

Wilno,

Sala

Prawa

warunki
osób

nie

będą

Olbrzymi

sukces|

Początek o 2-ej

HELIOS

dać

w

sądzie

Albiaūska
Dnia

Nr
6

grodzkim

24

sala

lutego

w

Nr

1939

Nieświeżu,

w

(d.

Pan

Roboty

8.

(—)

M

i

A SR

|

broni

Barwne

FIRMA

marynarki.

Tajemniczy

DZIAŁÓW;
sprawozdania

dni

Konto

P.K.O, 700.312,

Centrala.

Wilno,

i radiowe,

Nowe

wydanie.

W

dramat

Atrakcja kolor, I aktualności

Zmowa

Najpiękniejszy

Wiwulskiego

Herman

Thimig

2

Nadprogram:

u

bez prawa jazdy

Nadprogram:

polskiej

i inni

w rewelącyjnej komedii

muz

SZCZĘŚLIWA 13-ka

Dziś.

o

Zastrzyk

humoru

Orwid, Skonieczny

UROZMAICONE

DODATKI.

Kino „APOLLO“
Wielki
1)

S. GIERASIMOWICZ

i wesołości!

Slelański,

i reportaż

„specjalnego
p

w Baranowiczach
podwójny program:

komedi

Pocz, seans. O 4-ej, w niedz. i św. © 2-ej.

Wspaniały

dramat

2) Wielki

rolski

Chwila

życiowy

pokusy
f Im

Žycia

TIT

|

Ak

Kino-Teatr „PAN“
w Baranowiczach
Rooney

w potężnym

filmie

Miasto chłopców

Film o ludziach przyszłości, który
wstrząśnie sumieniem każdego

OIS

SAT

wysłannika”;

ze

płacąc nie

Składnicy

Ma-

61,

Zapy-

LOKALE
POSZUKUJĘ pokoju w centrum miasta
te wszystkimi
wygodami przy EEE)
rodzinie. Oferty doadministracji Kuriera W!
teńskiego pod D.

DWA
dami do
na 8—%6.

DUŻE

POKOJE

wynajęcia.

z wszelkimi

Dowiedzieć

się:

wygo
Zawał-

—"Y*YPYYYYYYYVYYYVYY"

INŻYNIER-ROLNIK, lat 32,
kilkuletnia
praktyka, syn diugoleiniego administratora
obeznany z dziedziną hodowli,
uprawy i
łąkami, wielkopolanin obejmie posadę na
Kresach zaraz lub później.
Adresować: —
Inż, Kolkowski, Śrem. Poznańskie.
POSUKUJĘ
POSADY ekspedientki sklepowej. Jestem pracowita 1 uczciwa. Referen
cje u ks. jezuity Oświatowicza.
Ofertę do
admimistracji „Kurjera”* pod „pracowita”.

„„ROŽNĖ

ZGUBIONO dowód osobisty wydany przez
gminę Różana, pow. Kosów Poleski na imię
Lincewicz Józef i zaświadczenie
wojskowe
wydane przez PKU Łuminie: na nazwisko
unieważnia

się.

ZGUBIONO książeczkę wojskową, kartę
mobiizacyjną w różnymi dokumentami. na
nazwisko Biblis Aleksander. Wilno, ul. Gro
chowa

5 m.

3. Proszę

o łaskawe

oddanie

za

wynagrodzeniem.

Wielki przebój sezonu. Spencer Tracy
l Mickey

tanio,

wprost z gener

dostaniesz,

AAAAAAAŁAAAA
AAAA RADCA AAAA DADA AA A AAAAAAAAĄ

NOWOGRODZKIE
TYYYYYVYYTYTYYYYYYTYYTYYYYTYVYVYVYYYTYYY

YVYY

DOKTOR,

spec,

chorób

nosa

gardła przyjmuje chorych w Nowogródku
w niedzielę dnia 12 marcąw domu Pereseckiego, róg Zamkowej i Wielkiego Rynku

TS TASK
Zbigniew

uszu,

Cieślik =» kronika

zamiejscowa;

ZPO
Włodzimierz

Witold Kiszkis — wiad. gospodarcze i polityczne (depeszowe 1 teleł.; Eugenia Masiejewska-Kobylińska == dział p.t. „Ze świata kobiecego”;
Józef Maśliński = recenzje teatralne; Anatol Mikułko = felieton literacki, humor, sprawy kulturalne; Jarosław Nieciecki = sport; Helena Romer == recenzje książek; Eugeniusz
Swianiewicz = kronika wileńska; Józef Święcicki == artykuły polityczne, społeczne i gospodarcze,

Oddziały:

Konto rozrach, 1, Wilno 1
Biskupa

Grossówna,

Grabowski w arcywesołej polskiej

Władysław Abramowicz — sprawy kulturalne litewskie i wiadomości z m. Lidy; Maria Aleksandrowiczowa = wiadomości z Wołynia;
sądowe

do uwierzenia

tegoż,

F. K. mh

Polskę

PRAKTYKANT gospodarczy, szkoła rołnicza, szuka posady praktykanta
lub pisarza
prowlantowego. Zgłoszenia w Adm. Kurjera
Wil.

Początek codz. o g. 4, w święta o g. 2 pp

DODATKI.

DO PISANIA

na

wy"

Słowik Wiednia

ZNICZ

i wilen-

Eggerth,

MASZYNĘ
zastępstwa

Romans pięknej

—

Dziś. Marta

KUPIĘ MASZYNKĘ DO PISANIA (małą)
Zgłoszenia do „Kurjera Wił.* z podaniem
ceny pod „Do pisania”,

Film-Gigant

film podukcii

**WTTYYYYWYYTVYVYVYYY

SKKŁEDAJEĘ
SIĘ
króciutki fortepian,
kanapa, tapczam, stoły, krzesła, łóżko niktowane, bardzo tanio z powodu wyjazdu, ul,
Sawicz 11—11.

handlarzy smierci.

rolach głównych; Smosarska, Conti, Sikiewicz, Kurnakowicz
Początki seansów o godz. 4-ej, w święła o godz, 1-ej

KINO
Rodziny Kolejowej

wielki wybór instrumentów

i ADMINISTRACJA
ul.

Rewelac.

Napoleona“

kino

6

setki

Kazimierz Leczycki — przegląd prasy,

REDAKCJA

Koncert gry.

jacht.

WYTYYYYYYP"*E"yv"ve"

fllm,

SWIATÓWK| „pio KÓZ"

Kacewa)

EITI
=

tlo.

entuzjam;

| Merie Oberon

1) Czołowe arcydzieło kinematografii francuskiej,

VVVYVYVYVYVYVYVYVYVYTTYYYYYYVYVYVYVYT

REDAKTORZY

filmie

powszechny

Kupno i sprzedaž

szym J. Ilutowicz, Lida, Suwalska
tania załatwiane odwrotnie.

COOPER

Feulllere oraz znakomity V ctor France.

I oficera

Wyrok

Hołubowicz

66

Niebezpieczna miłość (gni!...

Chrześcijańskie

płyt i strun, aparaty kryształkowe na głośnik,
maszyny do szycia

CHRZEŚCIJAŃSKA

ATS

wzbudził

GARY

przebojowym

Dziś. Pocz. o 2-ej

„100

St. Sienkiewicz.

elektryczne

Poleca

Kapitalny film. który

cowboj

S$

entuzjazm

Walc

na który czekały kobiety

Role główne: Urocza Edwige

40

wykonują warszawscy
scy fachowcy.

Maszyny do pisania
muzycznych,

Prawdziwy

Bilety honor. i wszelkie ulgi nieważne do 13 b. m.

Dziś,

]

„CASINO"

Z pow. N. BERLIN

Motocykie
Artykuły

kino

Nadprogram:

Poleca w wielkim wyborze: Futra, płaszcze | kostiumy.— Przyjmuje również
obstalunki z materiałów znajdujących
się na składzie, jak skórkowych, tak
1 sukiennych,

uf.

AAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAAS

nieśmiertelnego Johanna Straussa
a

35, tel. 605

Baranowiczach,
ul. Szeptyckiego

r.

Komornik

muzyka

w najnowszym

(kład Fuler i Ubrania
przy

STUDENT U. S, B. przygotowuje fachowo do egzamimu wstępnego do gimmazjum.
Dowiedzieć się w adm. Kur. Wil.

— Końska 1

ээ ИЙ # > Й ай

NOWOOTWARTY

do licytacji i przysądzenia własności na rzecz
nabywcy bez zastrzeżeń,
jeżeh
osoby
te
przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie
nieruchomości lub jej częś:i od egzekucji
tł że uzyskały postanowienie właści sg. sądu, nakazujące zawieszenie egzekucji.
W ciągu ostatnich dwóch tygodni przed
licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni
powszednie od godziny 8 do 18, akta zaś
postępowania egzekucyjnego można przeglą-

"Nauka i Wychowanie

nych koncertów zawiera całkow cie inny program.
w sklepie muyycznym „Filharmonia*, Wielka 8

Przecudowna
-

Laknerowa

przyjmuje od godz. $ rano do godz. 7 wiecz.
— ul. Jakuba Jasińskiego 1a—?
róg ul.
3-gx Maja obuk Sądu.

— UDZIELAM lekcyj uczniom i eksternom. Typ humanistyczny. Zgodzę się za оbiady lub całkowite utrzymanie.
Łaskawe
zgłoszenia pod „Pomoc“ w adm. K. Wil.

2) Na żądanie P. T. Publiczności —

przeszkodą

AKUSZERKA

Maria

nadprogram.

fteprezentacyjne

ceny

odraienne.

trzecich

kolorowy

Bilety do nabycia

przemytniczki

Przy licytacji będą zachowane ustawowe
warunki licyłacyjne o ile dodatkowym publicznym obw
eniem nie będą podane do

TYVYVYVVYYVYVYVIVYVYYVYVYVYYYYVYVYYVYYVYYY

KAS

b. Konserwatorium

giełdowej.

wiadomości

Giny

i 3—8.

AKUSZERKI

roku

JUIRO !2 marca r.b. o g. 5 i 8.15 w. wystąpi dwukrotnie słynny wokalny kwartet
K E D R 0 w A
W programie: kwartety wokalne, psalmy, pieśnie
ludowe, romanse cygańskie. Każdy z poszczegól-

Age"

OGLOSZENIA
DO WSZYSTKICH PISM
DOGODNE WARUNKI

w

części

Niemiecka

powieści

1939

róż.

J.KARLIN

wolno umieszczać fundusze małoPapiery wartościowe przyjte będą

wartości

—

1 muvzoplelos.e

AAAAAMAAAAAAAAAAAAA
AAA AA AAA AAA A AAA
ADA

francuskiej

Siostry Kleh |

BIURO OGŁOSZEŃ|

Przystępujący do przetargu obowiązany
6 rękojmię w wysokości zł. 600 0wolenie wojewody
nowogródzkiego
ma nabycie tej nieruchomości,
Rękojmię należy złożyć w gotowiźnie alakich papierach wartościowych bądź
wkładkowych

wg

Mo
oraz

4.500.

eczkach

Trikolian

skórne

9—13

KONFLIKT
produkcji

0660080080
Popierajeie Przemysł Krajowy!
©0960898866©066068

ha

skiej, pow. nieświeskim, woj. nowogródzkim.
Nieruchomość ta ma urządzoną księgę hi
oteczną w Wydziałe Hipotecznym Sądu О
krdkowóiy w Nowogródku Nr Ks. hip, 1959.
Nienuchomošė oszacowana została na se
mę zł. 6.000, cena zaś wywołania wynosi zł.

których
letnich.

robiąc

o 2-ej

Największy przebój

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

Komornik Sądu Grodzkiego w Nieświeżu
Stanisław Sienkiewicz mający kancelarię w
Nieświeżu, ul. Albiańska Nr 24 na podstawie
art, 676 1 679 KPC podaje do publicznej wia
domości, że dnia 28 kwietnia 1938 r. 0 godzinie 10 w Nieświeżu odbędzie się sprzedaż w drodze publicznego przetargu należą
oej do dłużnika Jerzego Karpacza nierucho
mości

nie

weneryczne

ul. Wielka 21, tel. 921. Przyjmuje od godz.

nicy dla płci, wieku i stanu pociąga bardzo
wiele ofiar. Przy zwalczaniu chorób płucnych, bronchilu, grypy, uporczywego męczącego kaszlu i Ł p. stosują p. p. Lekarze

Obwieszczenie
0

i corocznie,

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

DOKTOR

GRUZLICA
PŁUC

Wilno 3adowa 8,
18, tel. 19-51, —

JANINA

Blumowicz

Patrol
policyjny z Horodzieja
(pow. | dał nóż fiński o nieruchomym ostrzu, dłu
Nieśwież) zatrzymał i poddał rewizji czte | gości 45 em,, który polieja skonfiskowała.
rech dorodnych młodzieńców, przy drodze
Nie nie byłoby w tym niezwykłego, gdyby
do cerkwi, na wzgórzu. Jeden z nich, odzna
ci gentelmani nie nosili zamiarów napaści
czający się niezwykłymi przymiotami zewnę
na powracających z cerkwi. Teraz sprawa
trznymi, Ksawery Kupszta, „czesany w ząbędzie nieco nieprzyjemna...
bek”, mieszk. kolonii Nowa Wieś — posia

WELER,
Zawalna

MED.

Piotrowicz Jurczenkowa

Role główne: Anna Neagle i Anton Wohlbrueck

e).

NASHONA

DR

WŁADCZYNI?

b-ci Rom

Pójdźcie, o dziaćki..o
Z nożem fińskim przed cerkiew

poleca W.
tel. 10-57,

Choroby kobiece, skórne, weneryczne, narzą
dów moczowych od godz. 12—2 i 4—7, ul.
Wileńska Nr 28 m. 3, tel. 277.

Największy film wszystkich czasów

Należy zaznaczyć, że drukarnia b-cl
Rom w 19 wieku zasiłała żydowski rynek
księgarski na całym świecie w wydania
talmudystyczne. Byla to największa drukamia żydowska na świecie,

nieznanych

DOKTOR

Zeldowiczowa

na ulicy Cerkiewnej

Późno wieczorem na ullcy Cerklewnej
przy wejściu do trzechpiętrowego gmachu drukarni żydowskiej b-ci Rom, eks-

płodowała

. DOKTÓR

szereg
przy

LEKARZE

Wczoraj w nocy na ulicy Zacisze wy. Podczas bójki Rorbach i Adam Świefłi@е зн
WI
A
nikła bójka
między rzeźnikami braćmi kowski zostałi ranni.
Ghoroby skórne, weneryczne, syfilis, narządów moczowych
od godz. 9 —1i5 — &
Šwietlikowskimi 1 Alfredem Rorbachem.i
Braci Świeflikowskich przytrzymano.

T AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP

W sprytny

Policja śledcza rozesłała listy gończe
za niejakim Pejsachem Kalańskim, który,
jak się okazuje, dokonał w mieście szeregu oszustw. Podając się za przedstawiotela zakładu kotlarskiego
b-ci
Kotlar |

rzeŹżmikków

Bandurskiego

Ułańska

4

Redakcja: tel, 79. Godziny przyjęć 1-3 po południu
Administracja: tel. 99—czynna od godz. 9.30—15,30
Drukarnia: tel, 3-40, Redakcja rękopisów nie zwraca.

Nowogródek,

Bazyliańska 35, tel, 169;

Lida, ul, Zamkowa 4/7, tel, 78; Baranowicze,
11;

Łuck,

Przedstawicielstwa :

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

Wojewódzka 5.

Nieśwież, Kleck, Stonim,
Stołpce, Szczuczyn, Wołożyn, Wilejka, Głębo»
kie, Grodno, Pińsk, Wołkowysk, Brześć n/B,

Druk.

CENA PRENUMERATY
miesięcznie: z odnoszeniem do
domu w kraju —3 zł., za grani-

cą 6 zł., z odbiorem w administracji zł. 2.50, na wsi, w miejscowościach, gdzie nie ma urzędu
pocztowego ani agencji zł. 2.50

CENY

OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr, przed tekstem 75 gr.,w tekście 60 gr., za tekstem

30 gr, drobne 10 gr za wyraz, Najimniesze ogłoszenie drobne licz.
y za 10 stėw. Wyrazy
tłustym drukiem liczymy podwójnie. Zastrzeżeń miejsca dla „drobnych* nie przyjmujemy

Przydział ogłoszeń do odpowiednich rubryk zależny jest tylko od Administracji. Kronika

redakc. i komunikaty 60 gr za wiersz jednoszpaltowy. Do tych cen dolicza się za ogłoszee
nia cyfrowe tabelaryczne 509/54 Układ ogłoszeń w tekście 5-lamowy, za tekstem 10-łamowy
Za treść ogłoszeń i rubrykę „nadesłane* redakcja nie odpowiada. Administracja zastrzega

sobie prawo zmiany terminu druku esłoszeń ! nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca.
>
nia są przyjmowan* w godz. 9,30— 16.30 i 17
— 20.

„Znicz*, Wilno, uł, Bisk. Bandurskiego 4, tel, 3-40 wes, u E. Kotlsrewskiego, Wileńska 4

„S

Ogłoszee

|

