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Goebbels bije rekord zaklamania 
Dła Gdańska są miarodajne wzgiedy kulturalne. — Stanowcza 

GDAŃSK. (PAT.) Na wczorajszym 
min. Goebelsa w teatrze miejskim 
zebraniu, odbytym w ramach tzw. ty- 
godmia kultury niemieckiej, witał 
gauleiter Forster, stwierdzając, m. 
im., ż przyjazd min. Goebelsa do 
Gdańska bardziej niż kiedykolwiek 
podkreśla nierozerwalną łączność 
Gdańska z Rzeszą. 

Następnie zabrał głos min. Goe- 
bbełs, który po stwierdzeniu, że oder 
wany od Rzeszy Gdańsk stał się za- 

gadnieniem międzynarodowym, zaz- 
naczył, że nie pragnie rozwodzić się 
długo nad niemieckim charakterem 
Gdańska, czemu nawet kontrahenci 
nie zaprzęczają. Dla Gdańska nie są 

miarodajne względy polityczne lub 
gospodarcze, lecz jedymie kułturalne, 
które ujawniły się w stanowczej woli 
powrotu do Rzeszy. Granice polity- 
czne mogą się zmieniać, jednak niez- 
mienne są granice rasy, języka i krwi. 
W Gdańsku posługują się tym sa- 
mym językiem niemieckim, jak i w 
innych miastach niemieckich. Gdańsk 
położony jest wprawdzie po tamtej 
stronie gramicypołitycznej, należy 
jednak do niemieckiej przestrzeni na 
rodowej, obejmującej wszystkie zie- 
mie, gdzie znajdują się Niemcy. | 

PARYŻ (Pat). Gwałtowne przemó 
wiienie Goebbelsa, wygłoszone w sobo 
tę w Gdańsku spotkało się z pow- 

wola powrotu do Rzeszy. 
szechną dezaprobatą całej prasy pary 
skiej. 

„Le Temps* w artykułe wstępnym 
p. t. „minister Goebbels w Gdańsku 

z chwilą, kiedy jeden z głównych mi 
nistrów Rzeszy udaje się do Gdańska 
by publicznie podirzymač tezę skraj 

Biokada koncesji 
w Piemtsimie trwa 

Anglia nie zamierza ustąpić. — Japonia zaostrza propagandę i kon- 
, trolę, lecz mimo to do koncesji dostarczona 8.000 jaj. 

TIENTSIN. (PAT.) Jak donosi 
agencja Reutera z Tientsinu, cłonko- 
wie kolonii agielskiej przebywający 
w koncesji zdecydowani są przetrwae 
blokadę, bez względu na trudności, 

jakie będą mieli do przezwyciężenia. 
Koncesja angielska posiada spore 

zapasy ryżu i mąki. Japończycy przy 
pomocy głośników zainstalowanych 
tuż nad granicą koncesji wzywają lu- 
dmość chińską do wystąpień anty- 
angielskich. Agitatorzy japońcy roz- 
rzucili również duże ilości bibuły pro 
pagandowej, wzywającej ludność do 

zrzucenia panowania białych. 
Posterunki japońskie, konrolują- 

ce osoby przechodzące przez granicę 
koncesji w szeregu wypadków dopu- 
szczają się wobec kontrolowanych 
brutalnych wystąpień. 

Dwa statki brytyjskie, które chcia 
ły zawinąć do portu, zostały zarzy- 
mame przez władze japońskie. 

SZANGHAJ. (PAT.) Donoszą z 
Szanghaju, że w Tientsinie panuje 
spokój. Koncesja franeuska naogół 
jest dobrze zaopatrzona w żywność, 
w koncesji zaś angielskiej daje się 

odczuwać brak pewnych artykr"4w. 
W ciągu nocy do koncesji angielskiej 
dostarczono 8000 jaj oraz większe 
ilości mięsa wołowego, ryb i jarzyn. 
Temperatura przekracza 40 st., czy- 
niąe zupełnie niemożliwym wyczeki 
wanie u wrót koncesji na przepusz- 
czenie przez posterunki japońskie. 
W ciągu dnia zanotowano szereg wy- 
padków udaru słoncznego przed bra 
mą. 

Japończycy w dalszym ciągu pro- 
wadzą gwałtowną propagandę auty- 

brytyjską. 

Japonia proponuje Anglii współpracę 
w organizacji nowego porządku w Azii. 

TOKIO. (PAT.) Prasa japońska , niemal identycznych artykułach wstę 
atakuje w ostry sposób W. Brytanię pnych sugerują, że W. Brytania po- 
sa jej stanowisko zajęte wobec bloka stąpiłaby znacznie rozsądniej i z wię 
dy Tientsinu ostrzegając, że represa- | kszą dla siebie korzyścią, gdyby za- 
lia gospodarcze, zastosowane wobee 
Japonii obrócą się przeciwko Anglii. 

Czołowe dzienniki japońskie w 

mast bezskutecznie przeciwstawiać 
się Japonii weszła na drogę a 

pracy w dziele organizacji nowego 
porządku w Azji Wsch. 

Jest te — zdaniem zgodnego chó- 
ru prasy japońskiej — nie tylko naj- 
lepszym, ale również i jedynym spo- 
sobem ochrony swych praw i intere- 
Sów na tych terenach. 

Min. Gafencu — najruchliwszy dyplomata — 
pojechał do Grecji 

ATENY. (PAT.) Grecka urzędowa 
agencja telegraficzna ogłasza następu 
jący komunikat oficjalny: W czasie 
swego pobytu w Atenach w dn. 15 
i 16 czerwca br. Grzegorz Gafencu, 
minister spraw zagr. Rumunii odbył 
»aereg rozmów z p. Metaxasem, pre- 
mirem i ministrem spr. zagr. Grecji. 
Dn. 16 czerwca JKM król Jerzy ze- 
eheał przyjąć na audiencji p. Gafen- 
eu i zatrzymał go na śniadaniu. Roz- 
mowy, jakie miały miejsce pomiędzy 
p. Metaxasem a Gafencu potwierdzi 
łv jeszcze raz całkowitą zgodność 
poglądów Rumunii i Grecji na wszel- 

kie zagadnienia, interesujące bezpo- 
średnio oba kraje. 

W charakterze przewodniczącego 
Rady Ententy Bałkańskiej, p. Gafen- 
eu poinformował p. premiera Meta- 
xasa o rozmowach, które odbył w 
ciągu ub. miesiąca z p. Cincar Mar- 
kowiczem, ministrem spr. zagr. Jugo- 
sławii, Minister rumuński poinforme- 
wał również premiera greckiego o roz 
mowach, jakie odbył w tych dniach 
z minisrem Spraw zagr. Turcji orax 
© nader zadawalniających rezulta- 

| tach tej wizyty oficjalnej w Ankarze. 
|  P. premier Metaxas był bardzo 

Królowa Polskiego Morza — 
patronką automobilistów 

PUCK (Pat). Kult dła Krėlow: 
Polskiego Morza, cudownej statuy 
mieszczącej się w kościele swarrzey 

ykim nad zatoką Pucką, stałe rośni: 
Niedawno temu gdyński automobil 
klub Polski świątynię w Swarzewić 
ogłosił jako kościół automobilklubu, 
pudowną statuę jako patronkę org: 
nizacji, Następnie batalion morski w 
Wejherowie na swym sztandarze u 

| nieścił podobiznę Królowej polskieg 
norza. 

Poza tym wszystkie szkoły nad 
orzegami otwartego Bałtyku otrzyma 
ly wizerunki cudownej statuy. 

Obecnie na statkach handlowycl 
polskich umiezeżone zostały płasko 
rzeźby Króowej Polskiego Morza, wy 
konane przez artystkę - rzeźbiarkę D« 

| kowiczówne.   

szczęśliwy, mogąc skonstantować, że 
zasady, kierujące Ententą Bałkańską, 
a mianowicie niezależność, jedność i 
poliiyka zdecydowane pokojowa о- 
trzymały nowe potwierdzenie, które 
niewątpliwie przyczyni się do pogłę- 
bienia zaufania i dalszego rozszerze 
nia wzajemnych stosunków pomiędzy 
ezterema państwami zaprzy jaźniony- 
mi ; sprzymierzonymi. 

P. Gafeneu w ciągu niedzieli odbę- 
dzie wycieczkę, a w poniedziałek na 
pokładzie rumuńskiego parowca „Da 
cia* powróci do Rumunii przez Stam 
buł, gdzie odwiedzi patriarchę Eku- 
menicznego. 

Kronika telegraficzna 
— POŻAR W HAIFIE w ciągu nocy 

z soboty na niedzielę pożar strawił histo- 
ryczną synagogę w Tyberjadzie. Przyczyną 
pożaru był prawdopodobnie brak doglądu ze 
strony dozorcy. 

— BOMBA W KAWIARNI ŻYDOWSKIEJ. 
Niemieckie Biuro Informacyjnedonosi, że 

ub. nocy nastąpiła eksplozja bomby w uczęsz 
czanej przez Żydów kawiarni Riva w starej 
dzielnicy Pragi. Urządzenie wewnętrzne ka- 

wiarni zostało zniszczone. 4 osob yodniosło 

ciężkie, a 15 osób lżejsze rany. Policja 

wszczęła dochodzenia. 

Zbliżenie Jugosławii z Bułgarią 
BIAŁOGRÓ. (PAT.) Dziennik „Ju- 

goslovenskia Posta'* sygnalizuje moż- 
liwość dalszego zbliżenia i zacieśnie- 

nia współpracy pomiędzy Jugosławią 
i Bułgarią. Zdaniem dziennika, jest 
rzeczą zupełnie możliwą, iż nieba- 

wem dojdzie do spotkania w Biało. 
grodzie między bułgarskim premie 
rem i zarazem ministrem spr. zagr. 
Kiosseiwanowem, a premierem Cwet- 
kowiczem i min. spr. zagr. Cincar 
Markowiozem. 

Manewry floty włoskiej 
koło wybrzeży Marokko 

RZYM (Pat). Prasa donosi, że 
pierwsza eskadra włoska opuści w po 
niedziałek Neapol, udając się ku wy 
brzeżom Hiszpanii, Portugalii i Maro 
ka W skład eskadry pod dowództwem 
admirała Riccardi wchodzić będą 2 
pancerniki typu „Cavour*, 

20 kontrtorpedowców. Stan osobowy 
eskadry wynosi 1000 oficerów i 20 
tys. marynarzy. Ćwiczenia eskadry 
potrwają około 15 dni. „Popolo d'lia 
Mia" donosi, że druga eskadra włoska 
odejdzie niebawem na wschód. W o 

10 krą. | bu wypadkach mają to być przewi- 
żowników z kłasy 10.000 i 8.000 ton, | dziane programem ćwiczenia floty. 

B. premier republikańskiej Hiszpanii 
podarował samoloty Meksykowi 

MEXICO CITY (Pat). Dziennik 
„Ultimas Noticias* donosi, że dr Neg 
rin postanowił scedować na rzecz rzą 
du meksykańskiego 21 wojskowych 
samolotów, zakupionych przez b. czer 

dnoczonych. 

Samoloty te z powodu trudności 
transportowych nie mogły być na czas 

dostarczone do Hiszpanii iw obecnej 
chwili najdują się w porcie Vera 

wony rząd hiszpański w Stanach Zje | Cruz. 

EURAS) EST DTS TASTE SZCZ POR OZE ACT PROZY KORA TI 

Ogólnopolski zjazd delegatów 
Kolejowego Przysposobienia Wojsk. 

WARSZAWA (Pat). W niedzielę 
18 czerwca obradował w Warszawie 
czwarty Walny Zjazd delegatów kole 
jowego przysposobienia wojskowego, 

na który przybyło 200 delegatów ze 
wszystkich większych Środowisk ko 
łejowych z całego kraju . 

Po nabożeństwie na intencję zja 
zdu odprawionym w kościele Zbawi 
ciela, rozpoczęły się o godz. 9 rano w 
sali kasyna garnizonowego obrady 
wstępne zjazdu, które zagaił prezes 
Zarządu Głównego KPW Władysław 
Starzak. 

O godz. 12 w południe w sali Fil 
harmonii Warszawskiej nastąpiło uro 
czyste otwarcie Zjazdu w obecności 
reprezentującego P. Prezydenta Rze 

czypospolitej i pana prezesa Rady Mi 
nistrów min. komunikacji Juliusza 
Ulrycha, reprezentanta p. ministra 

spraw wojskowych gen. W. Piekar- 
skiego, wiceministra _ komunikacji 
inž. J. Piaseckiego,  przaddstawicieli 
pańswowego urzędu WF i PW, przed 
stawiciela prezydenta miasta wicepre 

zydenta dr Graby-Łęckiego, dyrekto 
rów kolei i dyrektorów departamen 
tów min. komunmikacji, delegatów po 
krewnych organizacyj społecznych i 
kolejowych związków zawodowych 
oraz licznie przybyłych gości. 

Po słowie wstępnym  przewodni- 
czącego zjazdu inż. W. Widawskiego 

oddano hołd pamięci Marszałka Pił 
sudskeiog. Pieśni i utwory muzyczne 
wykonały chór i orkiesta KPW. Na 
stępnie wygłosił przemówienie prezes 
Zarządu Głównego Władysław Sta« 
rzak. ma 

Następnie wygłosił przemówienie 
minister komunikacji J. Ulrych. 

Po przemówieniu p. ministra wie 
lokrotnie przerywanym przez zebra- 
nych hucznymi okałskami, przewod 
niczący inż. M. Widawski oznajmił 
zjazdowi o przyjęcu przez minisra Jó 
zefa Becka godności członak honorc 

wego KPW, co wywołało na sali en 

tujastyczne okrzyki na cześć pana mi   nistra. 
Siini, gotowi... 

Hasło to, rzucone przez gen. Ber- 
beckigo weawało społeczeństwo do о- 
fiarności na dozbrojenie lotnicze kra 
ju. I chociaż subskrypcja POP już 
dawno się skończyła, a teraz się płaci 
zdeklarowane przedtym kwoty — ha 
sło to nic nie straciło ze swej aktual 
ności — nadal bowiem powinno pod 
trzymywać zapał społeczeństwa we 
wszystkim, co przyczynić się może 
do zwiększenia obronności naszej. 

Pod tym też hasłem odbyła się 17 
bm. w Auksztagirach, na terenie szko 

ły szybowcowej Kolejowego Koła L. 
O. P. P. — uroczystość poświęcenia 
nowego hangaru, ufundowanego z 

drobnych składek członkiń Kół Kobie 
cych Kolejowego Koła LOPP. 

Z pośród długiego łańcucha dowo 
dów patriotyzmu i ofiarności społe- 
azeństwa dar ten na specjalne zasłu 

guje podkeśrenie „albowiem służyć bę 
dzie przygotowaniu rezerw do służby 
powietrznej. Ma to tym węiksze zna- 
czenie, że szkolenie rezerw lotniczych 
jest bardzo kosztowne i dzięki temu 

nie posuwało się może dotychczas w 
tempie dostatecznie szybkim. 

Zasługa ofiarodawczyń jest tym 
więkza, że połączona re znacznym wy 

siłkiem materialnym, gdyż koszty bu   dowy hangaru wyniosły około 17 tys. 

* 

złotych. 

Uroczystość, w obeeności p. woj. 
Maruszewskiego, p. dyr. Głazka i "wyż 
szych oficerów lotnictwa z ppłk. Skar 
żyńskim na czete, rozpeczęła się od 

właściwego pcsw ęcenia budynku i 
szybowca „Salamandry** — oliarowa 
nego tegoż dnia przez Szkolue Koło 

LOPP szkole szybowcowej oraz od- 
słonięcia tablicy pamiątkowej przez 
rpłk. Skarżyńskiego Następnie kolej 
ne przemawiali p. dyt. Głazek, pani 
Głazkowa — w imieniu ofiarodaw- 
czyń, prezesi Koła Koleżowego LOPP 
i Koła Szybowcowego, p. dyr. Żelski 
— jako kurator Szkołaego Kola 
LOPP <, 

Po części oficjalnej nastąpiło śnia- 
danie i wreszcie — najbardziej atrak 
cyjne — loty pokazowe. Niestety 
wskutek silnego wiatru odbył się tyl 
ko jeden lot — nowoofiarowanej „Sa 
lamandry*. Instruktor szkoły, mimo 
złych i niebezpiecznych warunków 
atmosferycznych wykonał brawurowo 
kilkonasto minutowy lot ponad lotni- 
skiem ; budynkami szkoły. W-eiki, 
złocisty motył bezszelestnie krążył 
nad zebranymi, wykonywał sprawnie 
zwroty, koła — wreszcie łagodmie o- 
siadł na murawie lotniska.   Piękny i poży zzzny dla kraju 
sport. s AK
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„Tautinincy atakują rząd” 
KOWNO. 16.VI. Dyskusja w Sej- 

mie nad rządowym projektem zmia- 
ny budżetu na rok bież. dała kilku 
posłom z ugrupowania narodowców 
okazję do ostrych napaści na polity- 

kę wewnętrzną i finansową rządu 
konsolidacji narodowej. Jakkolwiek 
ugrupowanie to posiada w Sejmie 
bezwzględną większość, omawiany 

projekt został przyjęty w pierwszym 
czytaniu i odesłany do komisji. 

W kilka dni później atak pono- 

wiono przy rozważaniu również rzą- 
dowego projektu zmiany ustawy o 
szkolnictwie średnim, przewidujące- 
go zrównanie w prawach nauczycieli 
gimnazjów prywatnych z rządowymi. 
Krótko mówiąc, chodziło o emerytu- 
ry ze skłarbu państwa dla nauczycieli 
szkół prywatnych, pozostających 
przeważnie w rękach onganizacyj ka- 

tolickich. Po dosyć burzliwej wymia- 
nie zdań, projekt w tajnym głosowa- 
niu został odrzucony 31 gł. przeciwko 
1i. (Sejm litewski po ustąpieniu po- 
słów z obszaru kłajpedzkiego składa 

się obecnie z 46 posłów). 3 
Uchodzący dotąd za półurzędów- 

kę, a pozostający nadal pod kierow- 
nictwem narodowców „Lietuvos Ai- 
das'* wystąpił przeciwko organizowa- 
nej opozycji, „Lietuvos Žinios“ į „XX 
Amżius”, z zarzutem zbagatelizowa- 
nia na ich łamach uroczystości imie- 
nin Prezydenta Republiki. Oba dzien 
niki dają ostrą odprawę, zastrzegając 
się przeciwko wciąganiu osoby Pre- 

zydenta Republiki do dyskusji. 
Przytoczone powyżej fakty są ko- 

mentowane jako pierwsze próby ode- 
grania się monopartyjnego ancien 
rógime'u. (n) 

Prof. Woldemaras nie wraca 
KOWNO. 16.VI. Ostatnio w ko- 

łach politycznych rozeszły się pogło- 
ski, jakoby prof. Wołdemaras został 
powiadomiony przez czymniki decy- 

Min. Charwat 

dujące, iż przyjazd jego do Litwy 
byłby niepożądany, wobec czego wy- 
padło mu zrezygnować z tego za- 

miaru. (a) 

i prof. Buįwid 

  
w Rotary Kiubie 

KOWNO. 16.VI. Rotary Klub wy- 
dał w tych dniach obiad na cześć 
posła R. P. w Litwie min. Charwata 

Wymiana więŹn 
KWNO. 16.V1. Prasa litewska do- 

nosi, że pomiędzy polskim i litewskim 
Qzerwonym Krzyżem są prowadzone 
rozmowy w sprawie wymiany więź- 

i prezesa krakowskiego Rotary Klu- 
bu prof, Bujwida, (n) 

  

iów poktycznych 
niów politycznych. W najbliższym 

czasie obu rządom ma być przedsta- 
wiony projekt porozumienia w tej 

@) sprawie. 

Naukowcy litewscy jadą do Polski 
KOWNO. 

senich wyjeżdżają do Polski prorek- 
%or U. W. W. prof. Jodala dla zazna- 
jomienia się z produkcją cementu w 
Wileńszczyźnie oraz st. asystent przy 

16.VI. W okresie ferii katedrze języka literatury litewskiej 

na U. W. W. Jonikas, który ma po- 
szukiwać w archiwum T-wa Przyja- 
ciół Nauk w Wiłnie materiałów do 
dysriacji, (a) 

Wdzięczność za opie:ę nad grobem 
Bielunasa 

KOWNO. 16.VI. Jak już donosi- 
liśmy, bież. lata projektowane jest 
przewiezienie do Litwy zwłok litera- 
ta litewskiego Jana Bielunasa, który 
w r. 1907 zmarł i został pochowany 
w Zakopanem. 

Ostatnio mogiłę jego odwiedziła 

delegacja litewska na zjazd walki z 
gruźlicą w Gdyni. Jeden z uczestni- 
ków delegacji, znany działacz socja- 
Hstyczny dr Garmus, stwierdza obeec- 
nie na łamach „Lietuvos Żinios*, że 
mogiła Bielunasa znajdowała się sta- 
ie pod opieką miejscowego społeczeń 
stwa polskiego i władz komunalnych 

oraz że polskie koła urzędowe obie- 
cały poparcie projektu ekshumacji 
i przewiezienia zwłok. W zakończe- 
niu dr Garmus pisze: „Muszę wyra- 
zić najserdeczniejsze litewskie „ačiu“ 
— „dziekuję“ zarėwno burmistrzowi 
Zaikopamego inż. E. Zaczyńskiemu, 
jak i wszystkim mieszkańcom Zako- 
pamego, całej jego budności za tak 
wielką troskę o naszego pisarza Jana 
Bielumasa oraz za umoczyste i serdecz 
ne przyjęcie naszej delegacji i cka- 

zanie jej gościnnoścf. Raz jeszcze w 
imieniu całej delegacji mówię „aćiu* 
i „ačių“. ai 

Nie bedzie pieigrzymki polskiej 
z Kowna 

KOWNO. 16.VI. Polskie R.-K. T-wo 
Dobroczynmości w Kownie zamierza- 

ło w dn. 29 czerwca — 2 lipca urzą- 
« dzić pielgrzymkę do Wilna, lecz mi- 
nisterstwo spraw wewnętrznych od- 
mówiło zezwolenia. 

Pierwsza pielgrzymka tej organi- 
zacji bawiła, jak wiadomo, w Wilnie 

na Zielone Świątki. Już wówczas spo 
śród 120 osób zapisanych zezwolono 

| na wyjazd tylko 40. (r) 

  

  

Komitet Uczczenia Pamięci Ferdynanda Ruszczyca w Wilnie 

uskutecznia od trzech tygodni ekspedycję książki pod tytułem ; 

„Ferdynand Ruszczyc — Życie i dzieło” 
i wielokrotnie zawiadamiał o tem Panów prenumeratorów. Pomimo 
tego powyżej stu osób z Wilna dotychczas jeszcze nie odebrało 
książki. Komitet uprzedza P. Prenumeratorów, że ekspedycja będzie 
czynna tylko do dnia 21 czerwca włącznie, poczem zostanie nieod- 
wołalnię zamknięta i wydawanie książki zawieszone aż do 1 paž- 
dziernika '1939 roku. Ekspedycja w godzinach 4 — 7 popołudniu 
codz. procz dni świątecynych, Orzeszkowej 3 m. 2 u J. Bułhaka. 

  

Pioruny sieją śmierć 
Nad Słonimszczyzną przeszła burza z pio 

runami, od których powstało szereg uszko- 

dzeń linii telefon'cznych. Jeden z piorunów 

uderzył w dont Romanowskiego w okolicy 

Radziwiłowicze, pow. słonimskiego, zabił sie 

Azącego w oknie 8-mio letniego Michała Ro 

manowskiego | spowodował pożar, od które 

go dom spłonął doszczętnie. Poza tym zano 

towano w tym dniu kilka drobniejszych poża 

rów na terenie powiatu, powstałych od ude 

rzeń piorunów, 

  

Teatr Lutnia 

Słodka dziewczyna 
Operetka w 3 aktach. — Muz. G. 

Reinhardta. 

Niefrasobliwa, stara operetka, jak 
treścią tak muzyką nie przekracza- 
jąca średniego bamału, ale naoyół 
przyjemma, miejscami — istotnie za 
bawnma, tak że wiata jest ujrzenia i 
(mniej!) usłyszenia — o iłe chodzi o 
miły, „bezproblematyczny* wieczór. 
Mniejsza o treść—jest to dość zgrab- 
nie sklecona komedia nieporozumień 
na tle atmosfery byłego — bczpowro 
tnie byłego! — Wiednia. 

Wokałna strona naogół nie daje 
ciekawego popisu solistem, natomiast 
zespołowe sceny (np. finały) są pisa- 
ne efektownie. 

Wykonawcy — ogólnie biorąc — 
nie dali nowych krearyj. W więk- 
szym czy mniejszym stopniu przy- 
padło im wszystkim robienie grote- 
ski, w której Wyrwicz był b. powścią 
głiwy; Piasecka — bandzo miła; Iży- 
kowski — chwiłami doskonały; a na 
ogół — dobry. Dembowski tym ra- 
zem nie miał pola do popisu 

„Dziewczyną” względnie (zgodnie 
z zapowiedzią) „słodką* była J. Kul- 
czycka, która — nie stwarzając jed- 
nolitego typu — dała momenty na- 
prawdę dobrej gry komediowej. 

Zwykłe szczeme słowo uznania za 
przemyślaną i kulturalną grę nawet 
w epizodach — Rychterowi. Swoją 
piosenkę zrobił z nastrojem (mezzo- 
voce!) ; trafił do przekonania słucha 
czom, nie ubiegając się do żadnych 
tanich efektów. 

Artystyczną „bohaterką wieczoru 
była jednak Halimirska, która przy- 

niosła ze sobą na scenę tyle werwy, 
tyle aktorskiej inwencji, że dopiero 
później uświadomiono sobie, że ten 
typ nie jest wspaniale zaimprowizowa 
ny „tylko konsekwentnie zamierzony 
i wrzeczywistniony. W ten sposób u- 
ratowała niejedną dłużyznę, wołającą 
o ołówek reżyserski, nie jedną absur- 

dallną sytuację. 

O. „tańcu tyrolskim* — zupełnie 
poprawnie wykonywanym — nie po- 
trafię powiedzieć nic innego, prócz 
tego co nia wstępie — o całości w ©- 
gółe. W każdym razie, po „Błękitnej 
masce* nawet skromna „Słodka 
dziewczyna '—to zasłużone zadośću- 
czymienie. 

Była to ostatnia premeira w se- 
zonie. Nasz zespół opuszcza nas dła 
Krynicy. Życzmy więc sobie nawza- 
jem dobrego RE = 

  

HORYNIEC- ZDRÓJ 
SEZON CAŁOROCZNY. 

W sezonie II od dnia 21 sierpnia — 

31 października prowadzone są „Tanie 

pobyty“ 28 dniowe za zł. 141 — obej. 

muje: mieszkanie, utrzymanie, kąpiele 

siarczamo i borowinowe i opiekę le- 
karską. Stacja kolejowa w miejscu, 

na linii kolej. Jarosław — Rawa Ru- 
ska, pow. Lubaczów, woj. Iwowskie, 

KP m 

Podziękowanie 
Zarząd Ligi Drogowej Okręgu Wileńskie 

go serdecznię dziękuje wszystkim, którzy kie 

rując się jedymie zrozumieniem doniosłości 

pożytku sprawy i dobrą wolą, bezinteresow 

nie wzięli udział w tygodniu propagandio- 

wym nauki jazdy i chodzenia, zorganizowa- 

nym na trenie całego województwa w czasie 

od 4 do 11 czerwca rb., a mianowicie: 

Zarządowi miasta Wilna, Dyrekcji Poczt i 
Teiegrafów, Polskiemu Radiu, Towarzystwu 

Elektrit, Kiubom  Motocyklowym: Związku 

Strzeleckiego, Wileńskiego Towarzystwa Cv. 

klistów i Motocyklistów i KPW, Towarzyst 

wom Komunikacyj Autobusowych: Zamiej- 

skich i Miejskich, Właścicielom Autodorożek, 
którzy wzięli udział w pochodzie propagan 

dowym w dniu 4 czerwca rb. oraz za liczny 

! udział w tym że pochodzie właścicielom do 

' rożek konnych z Prezesem Związku Dorożka 

rzy Cieślakiem na czełe 

  
  

      MOTEL 

„ST. GEORGES" 
w WILNIE 

Pierwszorzędny — Ceny przystępne 
Telefony w pokojach 

      
    

Onegdaj odbyło się posiedzenie 

Rady Wydziału Prawa i Nauk Spo- 

łecznych na Uniwersytecie tefana Ba 

torego. Na zebraniu tym dokonany 

został wybór nowego dziekana. Dzie- 

kamem wylbramy został prof. Iwo Ja- 

Odbyło się również  uosiedzeni: 
Rady Wydziału Teologii. Dziekanem 
na nowy rok akademicki został ks. 

prof. Klepacz. 
—0— 

Pociąg popułarny 
do Druskienik 

Wileński Związek Towarzystw 
Śpiewaczych i Muzycznych organizu- 
je w dniu 2 lipca br. wycieczkę do 
Druskienik pociągiem popularnym. 

Koszy przejazdu w obie strony wy- 
noszą 5 zł 20 gr. Wyjazd z Wilma na- 
stąpi o godz. 6 rano, powrót tegoż 
dmia wieczorem. 

, Zapisy będzie przyjmował skarb. 
nik Związku, ul. Jagielońska 8, 
p. Wacław Mołodecki, od dnia 20 bm. 

Nowi dziekani na USB! 

  

JUŻ JUTRO 
we wtorek 

20 czerwca 

rozpoczyna sie 
ciągnienie 

i klasy 
Śpiesz, kup 105 
w szczęśliwej kolekturze 

gAROCp 
SZCZEŚCIA: 

ILNO 
Wielka 44 Mickiewicza ? 

gdzie padł 

MILION 
i inne wielkie wygrane   w godz. od 9 do 19. 

ZN 7 „A a 

Rozegrany w Katowicach między- 
państwowy mecz szczypiorniakia po- 
między reprezentacjami Polski i Szwe 
cji przyniósł zwycięstwo lvlakom w 
stosunku 8-5 (5:3). 

Mecz nie naieżał do ciekawych. 
Gra prowadzona była obustronnie 
ostro, na skutek czego sędzia prze- 
rywał ją raz po raz. Drużyna polska 
mimo zwycięstwa nie mogła zadowo- ; 
He. Słabo grał zwłaszcza atak, który ! 
nie potrafił zdobyć się na składne ' 
akcje, a większość bramek uzyskał 
z wypadów. Pod tym względem Szwe | 

W. rozgrywkach tennisowych © 
mistrzostwo Francji w Paryżu po- 
dwójny sukces odniosła Jadwiga Ję- 
drzejowska, która zdobyła wice-mi- 
stnzostwo Francji w grach indywidu- 
alnych pań. Mistrzostwo zdobyła Ma- 
thieu bijąc Połkę w finale 6:3, 8:6, 

Drugim . sukcesem jest mistrzost- 

wo w grze parami pań uzyskane we- 
spół z Mathieu. Mistrzowska para po 
konała w finale parę jugosłowiańską 

— Kowvacs 7:6, 7:5. 
Gorzej się powiodło naszym pa- 

mojm, bowiem para nasza Tłoczyński 
i Baworowski przegrała w sobotę z 

JWezoraj w meczach o mistrzostwo 
Ligi Piłki Nożnej padły następujące 

wyniki: a 

Wisłą — Warszawianka 1:0. 
ARS — Union Touring 7:1. 
Ruch —- Warta 1:1. 
Garbarnia — Polonia 2.2. 
Pogoń — Cracovia 3:0. 

Po meczach tych tabelka mistrzostw 
zmieniła się nieznacznie: 

W niedzielę Kusociński startował | 
w Wyborgu na 1500 metrów, mając 
za przeciwników kilku znanych bie- 
gaczy fińskich. Kusociński wygrał 
zdecydowanie w czasie 3:54,4, Na 
drugim miejscu znalazł się Sarkama, 

Pierwsza runda zawodów piłkar- 
skich o puchar Środkowej Europy 
przymiosła następujące wyniki: 

W Budapeszcie praska Sparta, któ- 
ra w ostatniej chwili otrzymała ze- 

Konkurs zamknię 
Na zakończenie zawodów konnych 

w Bukareszcie rozegrany został kon- 
kurs zamknięcia. Zwyciężył Belg kpt. 
Gonze na Ali-Bubie przed kpt. Zahei, 

    

$ 

Kurjer Sportowy 

Polska pokonała Szwecję 8 : 6 
dzi zaprezentowadi się lepiej, chociaż 
grali mniej skomplikowanym sposo: 
bem. Atak polski zasługuje jedynie 
na pochwałę za ostatnie minuty gry. 
Gdy przy stanie meczu 6:6 i dopingu 
publiczności zdobył się na dwie skła 
dne akcje, które zakończyły się bram 
kami, a które w sumie przyniosły 
zwycięstwo drużynie polskiej. 

Drużyna szwedzka górowała nad 
Polakami wzrostem. Była również 
szybszą od polskiej, jednak grała nie- 
co za ostro. Najlepszym graczem dru 
żyny był lewy łącznik leworęki Tu- 
rien oraz bralmklarz. 

Sukces Jędrzejowskiej w Paryżu 
parą amerykańską Mc. Neill — Har- 
ris mecz półfinałowy w stosunku 4.6, 
7:5, 4:6, 6:2, 6:8. 

Pocieszyć nas może fakt, że wczo- 
raj para amerykańska zdobyła mi- 
strzostwo Francji, bijąc w fina'« pa- 
rę francuską Borotra — Brugnon 
4:6, 6:4, 6.0, 2:6, 10:8. 

Dania pokonała Norwegię 
6:3 

W Kopenhadze w międzypaństwo- 
wym mieczu piłkarskim Dania poko- 
nała Norwegię 6:3. 

Walki o mistrzostwo Ligi 
gier: pkt: st. br.: 

1) Ruch 10 15:5 39:11 
2) Wisła 9 12:6 18:13 
3) AKS 9-167 1=-28:13 

4) Warta 9 11:7 24:13 
5) Pogoń 9 11:7 19:15 
6) Cracovia 9 10:8 12:20 
7) Garbarnia 10 8:12 17:24 
8) Polonia 8 5:11 16:19 
9) Warszawianka 8 4:12 13:22 

10) Union-Tourin 9 3:15 11:44 

Zwycięstwo Kusocińskieco w Wyboriu 
który uzyskał czas 3:54,6. Należy za« 

; znaczyć, że Kusociński biegł przeciw- 
ko wiatrowi. W Wyborgu przypusz- 

sociński pobiłby rekord Polski. 

Pierwsza runda o puchar Środkowej Europy 
zwolenie na wyjazd pokonała Feren- 

cvaros 3:2, w Mediolanie Ambrozianą 
zwyciężyła Ujpest 2:1, wreszcie w Bu 
kareszcie Venus odniosła zwycięstwa 
nad Bolonią 1:0. 

cia w Bukareszcie 
jęli: 4) por. Huckmax (Nimcy), 5) 
pot. Skulicz (Polska), 6) por. Weide- 
mann (Niemcy), 7) kpt. Wołoszowski 
(Polska), 8) kpt. Tzopescu (Rumu- 
nia), 9) kpt. Pohorecki i 10) kpt   który zajął również trzecie miejsce   na drugim koniu. Dalsze miejsca za- Gzerniawski, 

  

czają, że gdyby nie silny wiatr, Ku-



| CZERWIEC Dziś: = 

| Jutro: Sylweriusza P. M. 

19 Wschód słońca — g. 2 m, 43 

Poniedziałek | zachód słońca — g. 7 m. 56 
ai 

WILEŃSKA 
DYŻURY APTEK. 

Dziś w nocy dyżurują następujące apteki; 

Sokołowskiego (Tyzenhauzowska 1); Chomi- 

czewskiego (W. Pobulanka 25); Miejska Wi 

laiska 23); Turgiela (Niemiecka 15); Wi- 
wulskiego (Wielka 3). 

Ponadto stale dyżurują apteki: Paka( (Ar 
tokolska 42); Szantyra (Legionów 10) i Zają 
czkowskiego (Witoldowa 22). ` 

MIEJSKA. 

— ZAPOMOGA MIASTA DLA SZKOŁY 

GOSPODARSTWA. Magistrat na ostatnim po 

siedzeniu przyznał pewną subwencję Związ- 

kowi Pracy Obywatelskiej Kobiet, przezna- 
czając ją na cele szkoły gospodarstwa, pro- 
wadzonej przez ten Związek. 

— Dałsze zmniejszenie się bezrobocia W 

siągu ubiegłego tygodnia liczba bezrobotnych 

na terenie Wina ułegła dalszemu zmniejsze 

am się. W stosunku do tygodnia poprzednie 

go bezrobocie zmniejszyło się o przeszło 106 

osób. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 
— ZARZĄD ODDZIAŁU GRODZKIEGO 

LIGI MORSKIEJ I KOLONIALNEJ W. WiL- 

NIE podaje do wiadomości ogółu członków, 
iż ukonstytuował się na zebraniu w dniu 16 
bm. w składzie następującym: prezes Zarządu 
— red. Hryniewicz Franciszek, wiceprezesi— 

dyr. Miłkowski Roman : dyr. Biełunas Bro- 

nisław, skarbnik — Korzon Augustyn, sekre- 

tarz — mgr. Kłyszejko Józef, kierownik Sek- 

cji Propagandowo-Prasowej — red. Sako- 

wicz Włodzimierz, kierown. Sekcji Obrony 

Morskiej — Hołownia Dominik, członek Za- 
rządu — Wiśniewski Stanisław. 

Sekretariat Oddziału Grodzkiego czynny 

jest od godz. 18 codziennie z wyjątkiem so- 
bót. 

— ZARZĄD KOŁA NR 6 ZWIĄZKU RE- 

ZERWISTÓW W WILNIE podaje do wia- 
domości członków, że łokal Koła mieści się 
przy ul. Kalwaryjskiej 84 m. 4 II piętro. 

Sekretariat czynny w poniedziałki, środy i 

piątki od godz. 18 do g. 21. 

Zarząd Koła Nr 6 podaje do wiadomości 
członków, że 25 bm. odbędzie się marsz Kół 

Nr Nr 4 i 6 połączony z wycieczką na trasie 

Wilno — Czarny Bór. Zbiórka 25 bm. o 

godz. 7 rano na podwórzu Federacji PZOO 

ful. Św. Anny 2). 
Zarząd Koła Nr 6 Zw. Rez. przyjmuje 

sgłoszenia członków na Zjazd Legionistów 
Polskich w Krakowie, który ma się odbyć 

w sierpniu rb., do dnia 23 bm. Koszty prze- 

fardu wynoszą 14 zł od osoby w obie strony. 

RÓŻNE 
— Wileński Komitet Wykonawczy IV 

Zjazdu Parwników Polskich, mającego odbyć 

się w Gdyni 3—6 września 1939 r. zawiada- 

mia wszystkich Prawników, że zapisy na 

Zjazd uskutecznia sekretariat Komitetu, mie- 

saczący się w gmachu Sądu Apełacyjnego, ul 
Mickiewicza 36, pokój Nr 236, tel. 12-97. 

Ze względu na miejsce Zjazdu t w związ- 

ku z obecną sytuacją polityczną, Komitei Wy 

  

konawczy wzywa wszystkich prawników z , 

różnych dziedzin pracy do wzięcia jak naj ; 
liczniejszego udziału w tym Zjeździe. 

  

NIKA 

  

— POLSKIE BIURO PODRÓŻY „ORBIS" 
organizuje pobyty ryczałtowe na Wybrzeżu 

Ryskim. Ceny od zł 170. Pierwsza wycieczka 

wyrusza w dn. 2.VII. Zapisy do dnia 23.VI 

NOWOGRODZKA 
= W budżetach związków samorządo- 

wych na terenie woj. nowegródzkiege na rok 

1939-40 preliminowana jest na budowę i u- 

trzymanie dnóg, ulic i mostów kwota 

1.433.521 zł, w czym: powiatowe związki sa 

morządowe 1.163.020 zł, samorządy miejskie 

105.454 zł oraz gminy wiejskie 165.047 zł. 

Nie wiiczone są tu wydatki nadzwyczajne na 

budowę dróg i ułic, sięgające paruset tysię 

<y zł. Obok tego naturalne świadczenia droga 

we przekraczają równowartość 2.000.000 zł. 

Razem więc w Nowogródezyźnie samorządy 

i ludność w formie natnmalnych świadczeń 

drogowych — przeznaczają na budowę i u- 

trzymanie dróg około 4.000.000 zł. 

GIEŚWIESKA | 
— 108 zł 07 gr. Mam zaszczyt donieść, że 

młodzież Państwowego Liceum i Gimnazjum 

cały dochód netto z odegranego przez nią w 

dniu 11 czerwca rb. widowiska regionalnego 

przekazała na Fumdusz Obrony Narodowej. 

Dochód wynosił 108 zł. 07 gr. 

Dyrektor X. Jan Grodis. 

TDS P TSS IEEE 

Fiadomošci radiowt 
WŁÓCZĘGA PO WODACH 

BRASŁA WSZCZYZNY. 

Rozmaita może być ta włóczęga. Przyzwy- 

czailiśmy się do kajakowej. A tymczasem 
właśnie jeziora Brasławskie należą do nie- 
licznych terenów wodnych, na których moż 
na uprawiać turystykę na żagłu Możliwoś 

ci te omówi w pogadance turystycznej p. t. 

„Brasławszczyzna pod żaglami* dr Władysław 

Sarnecki w poniedziałek, 19 czerwca o godzi 

nie 17.30. 

CHÓR Z MUROWANEJ OSZMIANKI 
PRZED MIKROFONEM. 

W. celu zachęcenia chórów prowincjonal 
nych Wileńszczyzny do pracy, która jest bar 
dzo ważnym czynnikiem w kulturze kraju, 
Polskie Radio daje takim zespołem możność 
wystąpienia przed mikrofonem 1 wykazania 
się wynikami pracy. W myśl tego założe- 
nia wystąpi w studio wiłeńskim w poniedzia 
łek, 19 czerwca o godz. 17.40 chór Katolie 
kiego Stowarzyszenia Młodzieży i odśpiewa 
kilka pieśni kompozytorów polskich. 

Na wycieczce różnie 
bywa 

Wczoraj, w niedzielę zwolennicy wycie- 
czek słatkiem do Werek zawiedli się w 
swych nadziejach na pogodę — deszcz pa- 

dający od wczesnego popołudnia  popsuł*| 
wiele. 

Znacznie jednak gorzej na Werkach wyszli 
panowie „Łutowicz Bol. (Wiłkomierska 28) 
i Jasiński Antoni (Pijarska 10), wybrawszy 
się w towarzystwie pań do Werek — wrócili 
do domu — jeden bez butów, drugi bez ma- 
rynarki i teczki. Jedna z towarzyszącyca im 

pań straciła teczkę i różne drobiazgi. Przed- 
mioty te zostały skradzione w czasie gdy od-   

KURJER“ (4826) 

Nowinki radiowe 

Konkurs szkolny R. W. 
Przed kiłku miesiącami Rozgłośnia Wi 

leńska rozpisała konkurs na prace o znacze 

niu radiofonii wśród młodzieży szkolnej. 
Konkurs napotkał żywy oddźwięk w rze 

szach młodocianych sympatyków radia. Naj 

lepszym tego dowodem było przeszło 50 prac 

nadesłanych na konkurs. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi za pa 

rę tygodni. Obecnie więc podajemy  tyłko 
garść bliższych szczegółów. W konkursie 

wzięły udział następujące szkoły średnie: 

Gimnazjum w Święcianach 11 prac, w tym 

kilka reportaży z wędrówek letnich. Jeden 

z autorów obrał sobie dość trudny temat. 

a mianowicie: „dramatrg w radio”. Gimna- 

zjum O. O. Jezuitów w  Wilmie, 10 prac, 

przeważające tematy „radio, a wieść, „ra- 

dio i młodzież *. Dalej nadesłano prace, z 

Gimnazjum Słowackiego, Adama Mickiewi- 

cza (między in. temat „Koncert Paderewskie 

go). Poza tym wzięłć udział w konkursie wy 

chowankowie gimnazjum im. Stefana Bato 

rego w Wołkowysku im. Romualda Traugut 

ta w Świsłoczy itd. 
* 23 2 

Zarówno liczba nadesłanych prac jak i 

tytuły utworów wskazują ,że większość am 

torów zainteresowała się głównie z problema 

tami: rołą radia w krzewieniu kultury na 

wsi i wpływem radia na młodzież. Zobaczy 
my jak się te rzeczy układają w młodych 

TEATR i MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. 

„DAMA OD MAKSYMA* na przedsiawieniu 
wieczorowym. 

Dziś, w poniedziałek an. 19 b.m. o godz. 
20 przedstawienie wieczorowe *w Teatrze na 
Polumance wypełni  arcywesoła, komedia 
muzyczna w 3 aktach G, Feydeau p. t. „DA- 
MA OD MAKSYMA* w reżyserii Ziemowita 
Karpińskiego.. Opracowanie muzyczne Ta- 
deusza Sygietyńskiego, tańce układu J. Cie- 
sielskiego. W roli tytułowej Xenia Grey w 
ołoczeniu premierowej obsady zespołu. Pięk- 
na oprawa dekoracyjna — J. i K. Galusów. 

PREMIERA W TEATRZE NA POHU- 
LANCE! Najbliższą premierą Teatru Miej- 
skiego na Pohulance, którą przewiduje się 
w bieżącym tygodniu — będzie lekka ko- 
media Benedeiliego p. t. „SZKARŁATNE 
RÓŻE" w reżyserii Sawana. Wykonawcy 
pp.: W. Alexandrowicz, St. Jaśkiewicz i W. 
Surzyński. 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA”, 

WIECZÓR LEONA WYRWICZA. Dziś 
Leon Wyrwicz wystąpi w Lutni w: repertu- 
arze, w którym nie ma naśladowców i kon- 
kurentów. Wieczory 1. Wyrwicza mają 
specjalny, jemu tyłko właściwy posmak i 
charakter. Nacechowane humorem jemu tyl- 
ko znaną charakterystyką, są słuchane 
zawsze z wielkim zainteresowaniem i ukon- 
tentowaniem, to też Leon Wyrwicz jest ulu- 
bieńcem całej Polski. 

WYSTĘPY KULCZYCKIEJ i DEMBOW- 
SKIEBO. Jutro wraca na repertuar „Słodka 

dziewczyna premiera która odbyła się z 
wielkiem powodzeniem w sobotę. 
UWAGA : Radioabonenci korzystają ze 

specjalnych zniżek. 

BA. 

  

Książka kształci, bawi, rozwija 

Czytelnia Nowości 
Wilno, ul. Św. Jerzego 3 

OSTATNIE NOWOŚCI e 

Lektura szkolna — Beletrystyka — 
Naukowe — Wysyłka na prowincję 

Czynne od 11 do 18.   
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ciągnienie I klasy 45 Loterii, które 
spełnić może Twoje marzenia. Spiesz 
nabyć los w szczęśliwej kolekturze 

AWolań ska 
WILNO, WIELKA 6 

Zamówienia zamiejscowe załatwiamy odwrotnie. Konto P. K. O. MS4GĄ 
Ciągnienie rozpoczyna się 20 czerwca 1. b. 

  

Wszeciipolski zjazd rabinów w Wilnie 
Dziś, 19 bm., rozpocznie swe ob- 

rady w Wilnie trzydniowy zjazd ra- 
binów z terenu całej Polski. 

Na zjazd ma przybyć około 350 
rabinów i cadyków. 
Zwołanie do Wlina wszechpołskie- 

go zjazdu rabinów wiąże się, z przy- 

| 

  

padającym obecnie, 15-letnim jubileu 
szem istnienia w Wilnie uczelni 
rabinacko-tahmudystycznej.  Uczełmia 
ta wśród Żydów w całej Polsce cieszy, 
się dużym uzmaniem, kształci bo- 
wiem kadry uczonych  rabinów-ial- 
mudystów. i 

22 procent naiežnošti maią otrzymai 
wierzyciele banku Bunimowicza 

Jalk się dowiadujemy, prace upad- 
łościowe b. Banku Bunimowicza po- 
sumęły się już daleko naprzód. 

  

Podobno wypłacane będzie wie- 
rzyciełom należność w wysokości 22 
proc. zdeponowanych w banku sum. 

Praca listonoszów w radio:onizacji kraju 
Rozsirzygniecie Aicji źremiowej 
Sprawa radiofonizacji kraju zaczyna co 

raz bardziej wysuwać się na jedno z czoło 
wych i akiuałnych zagadnień w rozwoju 

kuńuralnym i oświatowym — społeczeństwa. 

To też niemal z każdym dniem przybywa 
coraz więcej pionerów tej sprawy, którzy w 
zrozumieniu niezastąpionych już dziś warto 

ści radia, szerzą je i rozpowszechniają. 

Do takich właśnie pionerów zaliczyć moż 
na listonoszów, szczegółnie zaś listonoszów 

wiejskich, którzy z tytułu swej pracy docie 

ają do najbardziej odległych i zapadłych wio 
sek i przynoszą mformacje o tym, co bo jest 

"adio, odbiornik radiowy i jakie można mieć 
z nich korzyści. 

Polskie Radio, doceniając pracę i wysił 

ki Kstonoszów „organizuje dia nich co roku 

specjalne Akcje Premiowe, których głównym 

zadaniem jest propagowanie radia, a następ 

nie werbowanie nowych abonentów. 

W dniu 14 czerwca b. r. zakończono właś 

nie taką Akcję Premiową, ogłoszoną dla 

wszystikich listonoszów i posłańców wiejskich 

w dniu 1 łutego br. W Akcji wzięło udział 

287 lstonoszów, którzy w ciągu 3 miesięcy 

zjednałi 4442 abonentów. Sąd Konkurs. w 
skład którego weszli przedstawiciele Minister 

stwa Poczt i Telegrafów, Społecznego Komi 
tetu Radiofonizacji Kraju i Połskiego Radia, 
po rozpatrzeniu nadesłanych odpowiedzi roz 
dzielił 100 nagród, z których pierwszą w po 

staci premii zł. 260 zdobył za najlepsze wy 

niki p. Franciszek Lipiński z urzędu pocz- 
towego Drzycim. 

Nagrodę drugą — odbiornik radiowy— 
zdobył p. Franciszek Dywałski z urzędu po 
cztowego Nakło n. Notecią, nagrodę trzecią, 

rower — p. S. Korałewski z agencji poczto 
wej Blachownia. Następne nagrody: 2 pre 

; dalili się na odłegość, jek twierdzą paszko- Kaucja 3 zł. Abonament 1.50 zł mie po 50 zł, 12 premii po 20 zł, 31 premii | dowani, nie większą niż 8 metrów. Zb. „YTYTYYTYTYYYYYYYYTYTYYYYYYYYYYYYVYTYYYYYYV po 10 zł oraz 52 premie po 5 zł przyznano 
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kolejno uczestnikom Akcji według osiągnię: 

tych wyników. 

Prócz 100 premii, które Polskie Radio o 

głosiło w ułotkach mfonmacyjnych do listo 

noszy, zapowiadając Akcję Premiową — Sąd 

Konkursowy ustanowił 187 dodatkowych pre 

mii pocieszeni» po 5 zł, dła podkreślenia war 

tości pracy listonoszy na polu radiofonizacji 

kraju. 
Wszystkie premie wraz ze specjalnymi 

zawiadomieniami zostaną nagrodzonym wy: 

słane w pierwszych dniach lipca. 

L] 

Nowy zarząd ZPOK 
w Wilnie 

11 czerwca rb. odbyło się Walne Zgra 

madzenie Związku Pracy Obywatelskiej Ko- 
biet w Wilnie, na którym wybrano nowy Za 
rząd w następującym składzie: 

Przewodnicząca — p. Pełczyńska Wan» 
da; Wiceprzewodniczące — pp. Hillerowa Ma 
ria, Dr Wastlewska - Świdowa Zofia i O- 
lechnowiczowa Wiktoria; Sekretarka—p. Że- 
rebecka Maria; Skarbniczka — p. Dąbrow- 
ska Apolonia; Członkowie Zarządu — p. p. 
Wierusz - Kowalska Hanna, Chorzelska Ma 
tylda, Kamińska Sabina. Żwierkowa Stanisła 
wa, Tomaszewska Jadwiga, Mozołowska Jad- 
wiga, Monikowska Czesława, Drużyłowska 
Jadwiga, Masiejewska Eugenia, Hankowa Mi 
chalina, Szlagierówna Maria. 

Komisja Rewizyjna — pp. Bildziukiewi- 

czowa Teofania, Šwiecimska Maria, Korsako 
wa Felicja. Zastępczynie — pp. Zawistowska 
Wanda i Jastrzębska Kazimiera. 

Sąd Onganizacyjny — pp. adw. Iszorowe 
Stanisława, Staniewiczowa Eugenia, Popław- 
ska Helena. Zastępczynie—pp. dr doc. Hury» 
nowiczówna Janina i Pelczarow Janina. 

BA == O ‚ 
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PODEJRZENIE 

Śrzekład autoryzowany z angielskiego TV. M. 

Denvers nie miał auta, a Jimmy nie zabrał swo- 
jego, musieli więc wziąć taksówkę. Minął dobry kwad 
rans, zanim wyjechali z Remuera Road na Ascot Ave- 

sue. Wóz zalrzymał się przed mile wyglądającym 
domkiem, położonym z dala od ulicy. Wąski chodni- 
szek, z płyt kamiennych ułożony, prowadził w głąb 

»grodu. Domek pogrążony był w zupełnych ciem- 
aošciach — nie można było dojrzeć najmniejszego 
światła w oknach. 

— Pewno mieszkańcy poszli już spać! — zau- 
ważył Jimmy. — To wszystko wygląda nieszczególnie: 
nie możemy przecież ich budzić. Jak myślisz ? 

— Chwileczkę... — Denvers wszedł na werandę 
1 nacisnął klamkę. Drzwi nie były zamknięte i ustą- 
piły od razu. — Wejdźmy, Jimmy, i zajrzyjmy do 
środka. 

— Ależ nie możemy wchodzić do domu, jak 
złodzieje! — protestował Jimmy. 

— Głupstwo! — obstawał przy swoim Denvers. 

— Jeżeli ktoś nas przyłapie „będziemy mieli doskonałą 
wymówkę! 

Wszedł do domu i zapalił światło. Znaleźli się w 
dażym hallu. Drzwi po prawej stronie były nawpół   

otwarte. Denvers pchnął je i weszli do ładnie urzą- 
doznego pokoju bawialnego „o wielkim oknie zajmu- 
jącym całą prawie ścianę. Widniały tu wyraźnie śla- 
dy wałki: wywrócone krzesła, rozrzucone i zmięte 

poduszki na tapczanie, a tuż przy drzwiach leżała 
kobieta w zielonej sukni wieczorowej. Leżała twarzą 
do podłogi, a złote jej włosy rozsypały się po dywa- 

nie. Jedną rękę miała podgiętą pod siebie, drugą od- 
rzuconą; światło odbijało się pięknie w brylantach, 
zdobiących jej palce. 

— Boże! — krzyknął Denvers. Pochylił się nad 
leżącą i podniósł jej głowę. Ale natychmiast upuścił 
ją na ziemię z okrzykiem zgrozy. Kobieta była udu- 
szona, a jedwabny sznurek, zaciśnięty dokoła szyi nie 
pozostawiał żadnych eo do tego wątpliwości. Ale nie 
był to jedyny powód wzburzenia Denversa: w zamor- 
dowanej kobiecie poznał Lilianę Crane. 

RZE 

Morderstwo przy Ascot Avenue wywołało wiel- 
kie poruszenie w mieście. Grozę j oburzenie budziła 
wiadomość o potwornej zbrodni. Policja, przynagłana 
przez opinię, niezmordowanie dążyła do odkrycia 
sprawcy morderstwa. Ale w końcu władze policyjne 
musiały się przyznać, że poszukiwania ich są darem- 
ne, gdyż złoczyńca nie pozostawił za sobą najmniej. 
szego śladu „żadnej nici przewodriiej, która by umoż- 
liwiła wykrycie go. Na domiar złego, córka zamordo- 
wanej zniknęłą z domu tej samej nocy, i nikt nie 
wiedział, gdzie mogłaby przebywać. Nie znaleziono 
żadnych dowodów świadczących o uprowadzeniu, a 
jednak kaleka nie byłaby zdolna o własnych siłach 
opuścić domu. Podejrzenia potęgował fakt, że. poko- 
jowa Rlossie znikła również.   

Codziennie kolumny „Heralda* przepełnione by. 
ły listami dedektywów — amatorów, którzy podawali 
nieprawdopodobne teorie. Jeden tylko z tych listów 
wzbudził zainteresowanie, zawierał on bardiej praw- 
dopodobne rozwiązanie zagadki. Podpisany przez „E- 
merytowanego pułkownika”, brzmiał następująco: 

„Czy nie jest możliwe, że zamordowanie pani 
Crane i zniknięcie jej córki były aktami zemsty za 
to, że zeznawała na niekorzyść Rolfe'a, który wskutek 
tego został powieszony w Mount Eden 15 czerwca br. 
Wszyscy przyjaciele, lub krewni Johna Rolfe'a, któ. 
rzy przebywali w Aucklandzie owej nocy, gdy po- 
pełniono zbrodnię, winni być natychmiast przesłucha- 
ni i, w razie niemożliwości dowiedzenia alibi, winni 
być zatrzymani do końca śledztwa*. е 

Była to hipoteza dosyć Śmiała „ale nie pozba- 
wiona prawdopodobieństwa. Najtrudniej było wyśle- 
dzić kogoś z tych bliskich Rolfa. Był to człowieŁ 
nie mający przyjaciół, a jego jedyna siostra opuściła 
kraj przed rokiem. Była to więc najtrudniejsza i bez- 
nadziejna sprawa, z jaką policja miała do czynienia. 

W ciągu pierwszych dni policja oczekiwała wia- 
domości o Fleurette, lub żądania okupu, którego mu- 
sieliby domagać się kidnaperzy, gdyby ją porwali w 
celach zysku. Ałe czas mijał i wieści o dziewczynie 
nie nadchodziły. Policja znalazła się w ślepym zaułku. 

Jimmy Carter chodził jak nieprzytomny. Powinien 
był powracać na farmę. ale nie mógł opuścić Auck- 
landu, dopóki nic pewnego nie dowiedział się o Feuret- 
te. Byłoby zupełnie bezskuteczne przekonywać go, 
Denvers więc zaprzestał perswazji. Chłopak najwidocz 
niej stracił głowę dła tej dziewczyny. Gdyby Denvers 
widział, co z tego wyniknie, nie byłby nigdy w świe- 
cie zabierał go ze sobą do „Tygrysicy Lily”, 

(D. e .n.)
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Politycy mėwią — miliony stuchają 
W 30 dni 42 mowy 

Wielkie mowy polityczne są tym 
magnesem, który przyciąga uwagę ca 
łego świata. Któż jest bardziej powo- 
łamy do odsłonięcia prawdziwych 
kart współczesnej gry politycznej, do 
wyrażenia: stanowiska swego narodu, 
jak nie kierujący tą polityką. Sami 
zresztą politycy coraz chętniej posłu 
gują się ostatnio bezpośrednimi kon- 
talktami z milionami swoich obywateli 
czy to przez parlament, czy na kon 
gresach i zjazdach, czy wreszcie z 
wzniesionych pośpiesznie trybun, z 
których idzie „voX ducis ad popu- 
lum“. 

Weźmy ostatnie 30 dmi, od 14 ma 
ja do chwili ostatniej, aby przekonać 
się jaką popularność w polityce zdo 
były sobie przemówienia. Otóż na 
przestrzeni tego czasu wygłoszono w 
Europie i w Ameryce Północnej ra- 
zem 42 wielkie mowy, które w nie 
jednym wypadku pozwoliły zoriento 

wać się światu o tym, kto, dokąd i 
po oo. Możnaby dorzucić jeszcze — z 

42 mowy w 30 dniach, a więc, sta 

tystycznie ujmując, około 1,5 mowy 

przeciętnie dziennie. Są jednak dni, w 
których politycy Europy milczą. Dni 
takich było nawet względnie dużo, bo 
aż 8. Ale są też dmi, w których rów 

nocześnie rozbrzmiewają w różnych 
punktach Europy głosy kilku mężów 
stanu. I tak np. 19 maja mówili: 

Chamberlain w Londynie, Churchill 
w. Gambridg,e król Jerzy VI w Otta 
IEEE 3 

  

kró:ów, dyktatorów, 
wie, Mussolini w Aosta, Franco w 
Madrycie i Goebbels w Kolonii. Rów 
nież 6 polityków zabierało głos 9 
azerwca: Bonnet, Chamberlain, Beli 

sha, Gafencu, Rasztikis i Czernius. 
Naturalnie, że w obu tych wypad- 
kach był to zbieg okoliczności, który 
wiele jednak niejasnych rzeczy odsło 
nił i wyjaśnił milionom słuchających 

42 mowy wygłoszone zostały przez 
28 mężów słamu i polityków, repre- 
zentujących 16 państw. Oto nazwi- 
ska tych osób: król Jedzy VI, Cham- 
berlain, Halifax, Churchill, Belisha, 
Daladier, Bonnet, Reynaud, Mussoli- 
ni, Ciano, Hitłer, Ribbentrop, Gób- 

bels, Fumk, Raeder, Roosevelt, papież 
Pius XII, król Leopold, król Karol II, 
Gafencu, regent Paweł, prez.. Inonu, 
Rasztikis, Czernius, Franco, Moło- 
tow, Munch i wicepremier Kwiatkow 
ski. Wśród owych 28 mówców znaj- 
dujemy 9 głów państw (uwzględniw- 

AAAAAAAAAAAAAA 

Niepodobna czytač przez 
godzinę dobrą książkę, nie 
doznawszy wrażenia uszla- 
chetnienia | uszczęśliwienia 

J. „Cubbock 

Wypożyczalnia Kiążei 
Wilno, ul, Św. Jerzego 3 

Nowości szkolne — naukowe 
Godz.: 11—18 

Kaucja Zł 2.50. Abonament Zł 1.50 
Wysyłka pocztą. 
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Jubileuszowy zjazd śpiewaków Śląska 

  

W. Siemiamowicach odbył się jubileuszowy XV Zjazd śpiewaków okr. katowickiego. 

Po nabożeństwie w kościele św. Antoniego w Siemianowicach odbyło się złożenie wień 

ca pod pomnikiem Poległych Powstańców, oraz odśpiewanie pieśni przez oddziały mę 

skie i mieszane. Na zdjęciu chóry śląskie w czasie odśpiewania pieśni, po złożeniu 

,„KURBJER” (4836) 

wodzów i ministrów 
szy również papieża, jako głowę pań- 
stwa Watykańskiego), 5 premierów, 
11 ministrów, oraz 1 wodza (gen. Ra- 

sztikis), 1 admirała (Raeder) i poli- 
tyka, b. ministra Churchilla. Najwię- 
cej mówców wysłały w bój Anglia i 
Niemcy—po 5 (król Jerzy VI, Cham- 
berlain, Halifax, Churchill, Belisha— 
Hitler, Ribenntrop, Góbbels, Funk i 
Raeder), Francja trzech (Daladier, 

i Reynaud), Włochy, Rumu- 
nia i Litwa po dwóch przedstawicieli, 
inne państwa, w tym Polska — po 

Palimę pierwszeństwa, jeśli chodzi 
o ilość wygłoszonych w ciągu mie- 
siąca mów, dzielą: Mussolini, Halifax 
i Bonnet, z których każdy mówił trzy 

razy. Hitler mówił „tylko* dwa razy. 
Być może, że czuje się już nieco zmę 
czony po swoich 420 mowach, jakie 
dotychczas wygłosił... 

Interesujące jest zestawienie, w 
jakich okolicznościach mówiło 28 

wspomnianych polityków. Najwięcej 
wybieranym miejscem przemówień 
był parłament — 8 razy, 7-krotnie 
przemawiano bezpośrednio „ex kated 
na“, 6 razy na bankiecie, po 5 razy 
na zjazdach oraz przez radio, 2 razy 
w czasie obrad partii, raz w Lidze 

Narodów(!). W pozostałych wypad- 

kach miejsca przemówień były róż- 
ne, zazwyczaj z okazji jakichś uro- 
czystości. 

Ani razu nie użyto do przemó- 
wien parlamentu w państwach „osi', 

jakkolwiek parlament istnieje i w 
Niemczech i we Włoszech, licząc s0- 
bie i tu i tam po kilkuset przedsta- 

wicieli. W krajach tych przemawia 
się tylko na „forum publicum“. Dyk- 

tatonzy mówią, a tłum krzyczy w re- 
gularnych odstępach czasu „heil*, 
„pfui“, „si“, „abbasso“, gwiždže i 
klaszcze. R 

Oto dorobek z 30 tylko dni. 42 
mowy, 28 mówców, kilkaset milio- 

nów słuchaczy i w dalszym ciągu — 
to samo pytamie: pokój czy wojna. 

A. P. 

Hotel EUROPEJSKI 
w WILNIE     

   

  

Pierwszorzędny — Ceny przystępne 

Telefony w pokojach. Winda osobowa 
WSZERZ 

DAUKARKIA į INTAOLIGATORKIA 
„ZNICZ“ 

WILNO, BISKUPIA 4, TEL. 3-40 

Wykonuje wszelkiego rodzaju 

roboty w zakresie drukarstwa 

PUNKTUALNIE — CANIO — SOLIDNIE (|     wieńca pod pomnikiem poległych powstańców. 

  

  

„BT 

WD U 
MAMA 
MARS 

„ Wznowieniel Królowa 
> polskiego -ekranu 

Dobre filmy tylko u ma 

i Duglas Fairbanks w najbardziej czarującym filmie 

„fiładość życia FP: Komeda 
Wspaniały podwójny program! 

` » „Pierwsza mifość”" 
W roli głównej Mickey Rooney 

Jadwiga Smosarska 
w fllmie p,t, 2) „FROK 1914“ 

Film uśmiechów i łez p. t 

  

Chrześcijańskie kino 

SWIATOWID Į 

REDAKTORZY DZIAŁÓW: Władysiaw Abramowicz — sprawy kulturalne litewskie | wiadomości z m. Lid 
„specjalnego wysłannika”; Witełd Kiszkis — wiad. gospodarcze 1 polityczne (depeszowe 1 teleky El 

Urocza Jeannette Macdonald 
NELSON EDDY w wspaniałym fitmie muzyczno-śpiewnym 

„Gdy kwitną bzy 

1 słynny 
amant 

1 yprawatcjjne Ko CEJINO | 
Dziš preniera! 

Dziś Pierwsza 
aktorka świata 

KINO 
Rodziny Kolejowej 

ZNICZ 
Wiwulskiego 2 

w swoim najwięk- 

szym filmie pt ФФ   
Józet Maśliński — recenzje teatralne; Anatol Mikułke — felieton literackt, humor, s 

  

    
    

REDAKCJA i ADMINISTRACJA 

Konto P.K.O. 700.312. Konto rozrach. 1, Wilno 1 

Wilno, al. Biskupa Bandurskiego 4 

Redakcja: tel. 79, Godziny przyjęć 1—3 po południu | Przedstawicielstwa ; Nieśwież, Kleck, Słonim, 
Administracja: tel. 99—czynna od godz: 9.30—15.30 
Drukarnia: tel, 3-40, Redakcja rękopisów nie zwraca. 

Centrala: 

    

Józef Święcicki —-artykuły polityczne, społeczne 1 gospodarcze, 

   
   

  

Wydawnictwo „Kurjer Wileński" Sp. z o, 6, 

Oddziały: Nowogródek, Bazyliańska 35, tel. 160; 
Lida, ul. Zamkowa 4/7, tel, 73; Baranowicze, 
Ułańska 11; Łuck, Wojewódzka 5, 

Stołpce, Szczuczyn, Wołożyn, Wiłejka, Głębo- 

kie, Grodno, Pińsk, Wołkowysk, 

Nadprogram UROZMAICONE DODATKI. 

Wallace 
w wzruszającym filmie 99 w IĘZ Ww ВЕ1Е os C Й <5 

Bette Davis 

RADIO 
WILNO 

PONIEDZIAŁEK, dnia 19.VI. 1939 r. 
6,56 Pieśń por .7,00 Dziennik por. 7,15 

Muzyka z płyt. 8,00 Audycja dla szkół. 
8,10 Muzyka z płyt. 8,15 „Przechowywanie 

towarów latem — pog. dła kupsów. 8,30 
—11,30 Przerwa. 11,30 Audycja dła pobo- 
rowych. 11,57 Sygnał czasu i hejnał. 12,03 
Audycja południowa. 13,00 Wiadomości z 
miasta : prowincji. 13,05 Program na dzi- 
siaj. 13,10 Popułarne utwory fortepianowe 
i skrzypoowę. 14,00 „Powracamy do zdro 
wia“ — audycja w opr. dr M. Kołaczęń- 
skiej. 14,15 Intermezza i serenady. 14,40 
Echa niedzieli sportowej. 14,45 Teatr Wy- 
obražni dia młodzieży: „Przygody doktora 
Muchotapskiego“. 15,15 Muzyka bałetowa 
Piotra Czajkowskiego. 15,45 Wiadomości go 
spodarcze. 16,00 Dziennik popołudniowy. 
16,10 Pogadanka aktualna. 16,20 Utwory 
klawesynowe w wyk. Janiny Wysockiej- 
Ochłewskiej. 16,45 Kronika naukowa: Biło- 
gia. 17.00 Z muzyki angielskiej. 17,30 „Bra- 
sławszczyzna pod żaglem* — felieton W. 
Sarneckiego. Tr. do Bar. 17,40 Śpiewa chór 
miesz. Stow. Młodzieży Katol. w Murowanej 
Oszmiance pod dyr. J. Lisztwana. Tr. do 
Bar. 17,67—18,00 Przerwa. 18,00 Koncert 
„Orkiestry Wojskowej. Tr. z Londynu. 18,45 
Muzyka z płyt. 19,00 Audycja żołnierska. 
19,30 „Przy wieczerzy — gra Ork. Rozgł. 
Wil. pod dyr. W. Szczepańskiego. 20,25 Czy 
tanki wiejskie. 20,40 Audycje informacyjne. 
21,00 IV Festival Muzyczny w ramach „Dni 
Krakowa“. 22,00 W przerwie: „Echa mocy 
i chwały*. 23,25 Ostatnie wiadomości i ko 
munikaty. 23,30 Zakończenie programu. 

WTOREK, dnia 20. VI. 1939 r. 

6.56 Pieśń por. 7.00 Dziennik por. 7.16 
Muzyka z płyt. 7.30 Koncert por. z Gdyni. 
8.00 Audycja dła szkół. 8.15 „Wieczna mal- 
kontentka“ — dialog. 8.30 — 11.30 Przerwa. 
11.30 Audycja dla poborowych. 11.57 Sygnał 
czasu i hejnał. 12.83 Audycja  połudnowa. 
13.00 Wiadomości z miasta i prowincji. 13.05 
Program na dzisiaj. 13.10 Popularny koncert 
symfoniczny. 14.00 „Pani jedzie na wakacje" 
— pogawędkę dła kobiet prow. Wanda Ma- 
leszewska. 14.10 Muzyka lekka. 14.40 Sył- 
wetki sportowców. 14.45 Kajakiem po na- 
szych rzekach i jeziorach — opowiadanie 
dla młodzieży (cz. II). 15.00 Koncert popu- 
larny. 15.45 Wiadomości gospodarcze. 15.50 
Przegląd aktualności finansowo - gospodar- 
czych. 16.00 Dziennik popołudniowy. 16 10 
Pogadanka aktualna. 16.20 Recital śpiewaczy 
Michała Zabejdy-Sumickiego. 16.45 Kronika 
literacka. 1700 Pieśń i arie w wyk. Tatiany 
Kotlarewskiej. 17.15 Z muzyki francuskiej 
Te. do Bar. 17.30 „Poradnia dla znudzonych” 
— felieton J. Huszczy Tr. do Bar. 17.45 Wy- 
brane sonaty Beethovena w wyk. i ze sło- 
wem wstępnym, Stanisława Szpinalskiego. 
18.00 Kwartety L. van Beethovena ( płyty). 
19.00 Audycja dla robotników. 19.30 „Przy 
wieczerzy* — koncert. 20.25 Czytanki wiej- 
skie. 20.40 Audycje informacyjne. 21.00 
IV Festival muzyczny w ramach „Dni Kra- 

kowa“. 22.05 W przerwie: „Z perspektywy 
ćwierówiecza* — „Dyplomatyczne przygoto- 
wanie Wielkiej Wojny* — odczyt. 23.25 
Ostatnie wiadomości i komunikaty. 23.30 
Zakończenie programu. 

BARANOWICZF 

PONIEDZIAŁEK, dnia 19.VI. 1939 r. 

6,30 Sygnał i pieśń poranna. 13,00 Wia- 
domości z naszych stron. 13.10 „Sałatka 
obiadowa. || 

14.00 Nasz program i komunikaty. 
14.05 Koncert z płyt. 17.00 Z muzyki 

amgielskiej (płyty z Wilna). 
17.30 „Brasławszczyzna pod żaglem* — 

felieton Władysława Sarneckiego (z Wil- 
na). 17.40 Śpiewa Chór Katol. Stow: Mło- 
dzieży w Murowanej Oszmiance. 20.25 Po- 
gadankę dla kobiet. „Jak zwalczać wady 
dzieci“ — wygłosi Irena Gachowska. 20.35 
Wiadomości dla wsi. 23.05 Zakończenie. 

WTOREK, dn. 20 czerwca 1933 r. 

6.30 Sygnał i pieśń poranna. 13.00 Wia- 
domości z naszych stron. 13.10 „Polscy kom- 

pozytorzy“. 14.00 Nasz program i komuni- 

   
Casino dla wszystkich! : 
Wszyscy do Casina I 

Wielka kreacja genialnego 

a Beery 
w roli kobiety, która kochała 
nienawidziła, upadała i zwy” 

ciężała w filmie pt. 

„Piętno przeszłości" 
w roli męskiej HENRY FONDA : 

Nadprogram: DODATKI. Początek o godz. 6-ej w święta o 4-ej 

OGNISKO | -- Shiriey TEMPLE 
Buziaczek” 

Pocz. seaus. © g. 6, a w niedz, i święta o 4. 

ly; Zbigniew Cieślik — kronika zamiejscowa; Włodzimierz Hołubowicz —. 
ugenia Masiójewska-Kobylłńska — dzin! p. t. „Ze świata kobiecego"; Kazitnierz Leczyckł — przegląd prasy; 

  

  

katy. 14.05 Koncert (z płyt). 17.00 Z muzy- 
ki francuskiej — (płyty z Wilnal. i7.30 Ga- 
węda regionalna Leona Wołłejki (z Wilna). 
17.45 Wybrane sonaty Beethovena w wyko- 
naniu i ze słowem wstępnym Stanisława 
Szpinalskiego (z Wilna). 20.25 „Prace w pa- 
siece“ — pog. wygłosi Franciszek Bober, 
20.35 Wiadomości dła wsi. 23.05 Zakończenie 
programu. 

o ają 
BIURO OGŁOSZEŃ 

J.KARLIN 
Wiino, Niemiecka 35, tel. 605 

OGŁOSZENIA 
DO WSZYSTKICH PISM 
DOGODNE WARUNKI 

Z TEKI PÓLICYJNEJ 
Zatrzymano Antoniego Rutkowskiego (Tro 

cka 13), który zdemolował mieszkanie Anieli 

Maikrockiej (Szkaplerna 19) i uderzył ją ceg 

łą po głowie. 

Policja poszukuje 16 letniego Wacława 

Kaczerowskiego (Rossa 40), który wyszedł & 

domu w niewiadomym kierunku i zaginął. 

Policjant 4 komisariatu zauważył koło 

szpitala Św. Jakuba tonącego w Wilii chłop 
ca. Skoczył w ubraniu do wody i uratował 

go. 

Okazał się nim 14 letni Paweł Król, u- 

czeń szkoły powszechnej (Ghocimska 69). 

Na gorącym uczynku usiłowania skradze- 
nia czasopism ze skrzynek pocztowych w 

drzwiach mieszkań domu Nr 3 przy ul. Mo 
stowej, aresztowano młodego człowieka, 04. 

wiączył vn, że interesuje się obecnie sytuacją 

polityczną, a nie posiadając gotówki na kup 

no gazet, usiłował zdobyć prasę w ten spo- 
sób... 

Na szkodę Bołesława Dudzińskiego (Sta 
lowa 5) skradziono rower. Sprawców zatrzy 
mamo. (6) 

    S 
Gdy stopy polą, bolą, pleką = a odcis! 
vteudniają chodzenie, wystarczy zanurzyć zbolałe stopy w ciepłej wodzie z dodaki w Ar do Nóg Jana, aby poczud gotychmiastową vigę. Pod wpływ ю pieli w Soli do Nóg Jana, sali ee mia, stwardnienia naskórka i odparzenig 

SÓLSJANA 
KO TOYO ZZ PESZEK 

AAA AAAA AAAADAAAAAAAŁAADKA 

Kupno i sprzedaż 
TVVVVVYVVY"Mvyyyvry< ZWYTYYYYVYYYYYYYVYYY 

DOM jednomieszkaniowy z placem 1 og, 
rodem do sprzedania Dowiedzieć się ul. 
Lwowska 26—15, 

AAAA AAAA AAA AAA AAAA AAAA AAAA ADA AAAAAAAAAAĄ 

LETNISKA 
LETNISKO w maj. Bujki ok. Jaszun. 

Umebl. osobniaki jedno i dwupok. z ume- 
blowaniem. Rzeka, sosnowe lasy. — Letni ska nadają się na obozy letnie. Inf. Šwię- ciańska (rejon Rossy) 25. WŁ K. 845 g. 

„RÓŻNE. 
WYNAJEM MOTOCYKLI. Prawo jazdy 

zbędne. Nauka na miejscu. Wileńska 8, w 
głębi dziedzińca na wprost bramy. 

    

awozdania sądowe | reportaż 

rawy kulturatne; Jarosław Nieciecki — sport; Helena Romer — recenzje książek; Eugeniusz Swlaniewicz — kroniks wileńska 

CENA PRENUMERATY 

Brześć n/B, 

  

miesięcznie: z odnoszeniem do 
domu w kraju —3 zł., za grani. 
cą 6 zł., z odbiorem w admini- 
stracji zł. 2.50, na wsi, w miej- 
scowościach, gdzie nie ma urzędu 
pocztowego ani agencji zł, 2,50 

   
    

  

    
     

  

    
   

    

  

    

   

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem 75'gr.„w tekście 60 gr,, za tekstem 
80 gr, drobne 10 gr za wyraz, Najmniesze ogłoszenie drobne lic 
tłustym drukiem liczymy podwójnie. Zastrzeżeń miejsce dla „drobnych* nie przyjmujemy 
Przydział ogłoszeń do odpowiednich rubryk zależny jest tylko od Administracji. Kronika 
redakc, i komunikaty 60gr za wiersz jednoszpalto 
nia cyfrowe tabelaryczne 50%/,. Układ ogłoszeń w tekście 5-lamowy, za tekstem 1 
Za treść ogłoszeń i rabrykę „nadesłane” redakcja nie odpowiada, Administracja zaste 
sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca. 

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

  

     

   

  

     

   
   

za 10 stów. Wyra: 

wy., Do tych cen dolicza się za ogłosze» 

Druk. „Znicz“, Wilno, ul, Bisk, Bandurskiego 4, tel, 3-40 itocz, u B: Kotlarewskiago, Wileńska 14 

  
  

 


