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Niepotrzebny konflikt w Azji 
Gen. Grąbczewski opowiada w 

swych pamiętnikach, że car Miko- 

łaj II do ostatniej chwili nie* mógł 

uwierzyć aby Japończycy mogli się 

ważyć zaatakować jego siły zbrojne. 

Car też używał pogardliwej nazwy — 

„Makaki“. 

Między starymi szpargałami zna- 

lazłem list swego wuja jadącego do 

Portu-Artura. Pisał, że konflikt z 

Japonią jest tylko małym fragmentem 

antagonizmu z Anglią. Nie wierzono 

i nie wyobrażano w roku 1904, by Ja 

ponia sama mogła mieć jakieś mocar- 

stwowe ambicje. Było to dokładnie 35 

tat temu. 

"Teraz — jak wiemy — Japończy 

cy blokują dzielnicę francusko-angiel 

ską w Tien Tsinie, rzucając tym ostre 

wyzwanie. obu wielkim mocarstwom 

demokratyczny m. 

To ustawienie najwymowniej ilu- 

struje ogram sukcesów osiągniętych 

przez Japonię. 

Marui poru rozgrywającego SIĘ 

w iuen 1Silic Me MA ŁAUDEGY ŁUACZE 

nia. konuroua poicji jJapolskiej, CZy 

nawet zioło baukÓW CIUNSKACI, to nie 

jest wcale ważne... Żaio znaczenie 

symboliczne konfliktu jest niewypo- 

wiedzianie wielkie. Japonia rzucą rę 

kawicę dwom naraz wielkim mocarst 

wom i rozpoczyna likwidację koncesji 

międzynarodowych w Chinach. Ha; 

sło Azja dla Azjatów jest na terenie 

Chin realizowane bez ogródek. Przy 

tym Japonia nie lęka się przyjąć 

konfliktu z mocarstwami Europy za- 

chodniej. 

Nie ulega żadnej wątpliwości, że 

nieporozumienia lokalne w Tien Tsi- 

nie są tylko pretekstem. Przygotowa 

no konflikt z całą premedytacją. 

Japońska akcja zbrojna budzi w 

Chinach ostre sprzeciwy. Ogromna 

większość Chińczyków odnosi się wro 

go do najeżdźców. A niepodobna orga 

nizować Chin wbrew całemu narodo- 

wi. Japończycy muszą coś zrobić dla 

przejednania opinii społeczeństwa 

chińskiego. 

Hasło: Azja dla Azjatów: było do 

tąd pustym  frazesem, maskującym 

agresję japońską. Teraz hasło to za 

szyna być realizowane. 

Koncesje europejskie są w Chinach 

niepopularne. Zostały Chińczykom 

narzucone przemocą. Są one symbo 

tem upokorzenia Chin. Rozpoczynając 

likwidowanie tych koncesji zagranicz- 

nych, Japończycy uderzają w strunę 

mocno popularną. Realizuje się w ta 

ki sposób hasło zjednoczenia Ghin. 

Wprawdzie zjednoczenie pod. hegemo 

nią japońską, ale bądź co bądź zje- 

dmoczenie. Dla opinii chińskiej, to 

jednak — pomimo wszysko — może 

mieć znaczenie pozytywne. 

Wyrażamy przekonanie, że tą dro 

gą Japonia będzie chciała oddziałać 
pozytywnie na opinię chińską. Dotąd 

bowiem nie udało się przełamać na 

strojów - wrogich. Rząd- „akływistów** 

chińskich nie dał się sklecić. 

Sytuacja W. Brytanii i Francji jest 

niezmiernie trudna. Wobec postawy 

Niemiec i Włoch, trudno jest mocarst 

wom angażować się zbyt mocno w 

konflikt na terenie azjatyckim. Ja- 

pończycy to rozumieją i stąd ich agre 

sywna postawa w Chinach. 

Dyplomacja japońska, tak jak i 

strategia japońska ma swoje odrębne 

metody i tradycje. Japończycy nie lu 

bią ryzykować. Grają tylko na pewną 

stawkę. Umieją zato doskonałe kalku 

lować. Teraz wykałkulowali, że An- 

glia i Francja napewno nie zechcą i 

nie będą mogły przyjąć konfliktu 

zbrojnego z Japonią z powodu kon- 

cesji międzynarodowych. Sądzimy, że 

rachuby nie są błędne. W Europie 

wiażą się sprawy zbyt ważne, by mo 

carstwa mogły rozpoczynać wojnę 

z powodu koncesji w Chinach, tak czy 

inaczej skazanych na likwidację, prę 

dzej lub później. Bo trzeba powiedzieć 

prawdę, że koncesje te są wynikiem   brutalnego aktu przemocy nad naro- 

  

29 bm. wygłosi przemó- 
wienie P. Prezydent 

WARSZAWA, (Pat). W dniu „Świę 
ta Morza* dnia 29 czerwca o godz. 
12,03 przemówi do polskich słuchaczy 

radiowych Pan Prezydent Rzeczypo 

spolitej, prof. dr Ignacy Mościcki, 

Przemówienie to _ będzie również. 

transmitowane na zagranicę przez 

polskie. stacje krótkofalowe, 

Depesza z Mołodeczna 

do min. Becka - 
WARSZAWA (Pat). Pod adresem 

pana ministra spraw zagranicznych 
J. Becka nadeszła depesza treści na 
stępującej: 

Walny Zjazd Związku Młodej Wsi 
w Mołodecznie wyraża Ci, Panie mi 
nistrze, cześć oraz zapewnienia, że 
młodzież wiejska Wileńszczyzny cze 
ka na hasło aby stanąć z bronią na 
straży wybrzeża polskiego Bałtyku a 
honor narodu polskiego pieczętować 
krwią zawsze jesteśmy gotowi. 

Min. Sidorowici wraca 
do kraju 

KRAKÓW (Pat). Komendant or 
ganizacji młodzieży rumuńskiej „Stra 
ja Tarii* min. Sidorovici, który ostat 
ni dżień swego pobytu w Polsce spę 
dził w Krakowie, udał się dziś wieczo 
rem wraz z małżonką i towarzyszący 
mi mu osobami w drogę powrotną do 
kraju. 

Ualadier nie przyjął za- 
proszenia do Marokka 
PARYŻ (Pat). Sułtan marokański 

odwiedził wczoraj premiera Daładier, 
zapraszając go, by odbył podróż do 
Marokka, podobnie jak w styczniu r. 
ub, udał się do Algieru i Tunisu. Nie 
odpowiadając odmownie na to zapro 
szenie premier Daladier wyraził oba 
wę, iż rozwój wypadków będzie wy 
magał jego obecności w stolicy, nie 
pozwalając mu na udanie się do Af 
ryki. 

Dddalenie powództwa 
6 5 milionów 

NOWY JORK, (Pat). Powództwo | 
Kuhna,- przewodniczącego - związku 
niemiecko-amerykańskiego, który do 
magał się 5 milionów odszkodowania 
i wycofania filmu pt. „Spowiedź na 
rodowego socjalisty* zostało wczoraj 
oddalone przez trybunał federalny. 

Film ten oparty na sprawie szpie- 
gowskiej sądzonej w Nowym Jorku 
w roku ubiegłym cieszy isę wielkim 
powodzeniem, 

;dem chińskim. Przemocy bardziej cy 
nicznej niż obecna akcja japońska. 
| W latach 1904/1905 i aż do Wer- 
"salų Japonia była sprzymierzeńcem 

Anglii. Po wojnie przymierze anglo- 

japońskie zastąpiono bzdurmym ukła 

dem dziewięciu mocarstw. Później 

stopniowo zaczął się wyłaniać antago 

nizm japońsko-brytyjski, 

W końcu maja b. r. Andrć Tardieu 

postawił na łamach „Gringoire'* za- 

rzut Anglikom, że lekkomyślnie zmar 

nowali atut japoński. Zbyt wielkie 

apetyty pewnych sfer kapitalistycz- 
nych uwikłały W. Brytanię w niepo 

trzebny antagonizm z Japonią. Dziś 

państwa osi dyskontują ów niepotrzeb 
ny antagonizm. 

wojną ?, 

Sądzimy, że nie. Obie strony szczę 

rze wojny nie chcą. 

Japonia wyczerpana kosztowną i 

męczącą akcją w Chinach jest u kre- 

su swych możliwości ekonomicznych. 

Z pewnością Tokio nie zechce ryzy- 

kować groźnego konfliktu z dwoma 

mocarstwami, do których niechybnie 

dołączyłyby się i Stany Zjednoczone. 

Anglia i Francja mają zbyt wiele 

trudności w Europie, by rozpoczynać 

wojnę w obronie interesów czysto fi- 

nansowych o drugorzędnym znacze 

niu. Państwa te już zrozumiały, że 

ich los decyduje się w Europie. 

Poza tym — pamiętać należy — 

nad Anglią wisi stałe niebezpieczeń-   Czy konflikt w Tien Tsinie grozi 

RAE A$ 
LONDYN (Pat). Premier Chamber 

lain, zapytany w Izbie Gmin w spra 
wie sytuacji w Tientsinie, odpowie- 
dział, że ograniczenia zastosowane 
przy barykadach oddzielających nie 
uległy zmianie. 

Czterech obywateli brytyjskich zo 
stało istotnie rozebranych przy doko 
nywaniu rewizji, lecz denesze otrzy 
mane od konsuła generalnego W. 
Brytanii nie donoszą o żadych no- 
wych ineydentach. Prasa japońska o 
głosiła, że przez . druty otaczające 
koncesję zostanie 19 czerwca przepu 
szezony prąd elektryczny. Co się ty 
ezy zapasów artykułów pierwszej po 
trzeby — w koncesji brytyjskiej znaj 
dują się wielkie składy mąki i ryżu. 
Dostawy artykułów spożywczych są 
nieregularne i znacznie mniejsze niż 
normalie, Nie zdaje sę, by apończy 
cy mieli zamiar zakazać dowozu środ 
ków żywości, lecz poddawanie ich 
szezegółowemu badaniu wpływa na 
znaczne opóźnianie dostaw. 

MOSKWA (Pat). Agencja Tass do ; 
nosi: Pewne dzienniki niemieckie 0- ; 
głosiły 20 bm. wiadomość, jakoby w 
rokowaniach z Wielką Brytanią i 
Francją rząd sowiecki nalegał na gwa 
rneje w stosunku do swych granie na 
Dalekim Wschodzie, eo stanowi prze 
szkodę w zawarciu układu. 

Tass jest upoważniony do stwier 
dzenia, iż wiadomość ta jest zmyślo 
na i pozbawiona wszelkich podstaw. 

PARYŻ (Pat). Na posiedzenin ko 
misji zagranicznej Izby Deputowa- 
nych min. Bonnet wygłosił dłuższe 
ekspose, 

     

stwo penetracji sowieckiej w Azji. 

Ё ©р 

W žegludze sytuacja znacznie się 
poprawiła, a statki, przepływające 
przez rzekę nie były ostatnio zatrzy 
mywane przez japońskie władze woj 
skowe; 

Rozmaite zatargi, powstałe na tle 
| biokady były przedmiotem rozmów 
pomiędzy ambasadorem W. Brytanii 
i japońskim ministrem spraw zagra 
nieznych, który przyrąckł zbadać wy 
padki złego obchodzenia się z obywa 
telami brytyjskimi, o których go po 
informowano. 

Stanowisko rządu japońskiego w 
głównych kwestiach sportnych nie 
jest jeszcze jasne, nie jest zdecydowa 
ne, czy będą one omawiane w Tokio 
czy w Tintsinie, W każdym razie spo 
dziewamy się wiadomości w tej spra 
wie dziś lub jutro. Chamberlain oś- 
wiadczył wreszcie, że według ostat- 
nich danych więcej niż połowa sta 
nu liczebnego garnizonu brytyjskie- 
go w półocnych Chinach jest obecnie   

Na wstępie minister Bonnet oma 
wiał stosunki francusko - hiszpańskie, 
oświadczając, że rząd francuki żywi 
nadzieję, że w sąsiedzkich stosun- 
kach z Hiszpanią współpraca będzie 
miała charakter pełnego zaufania i 
lojalności. 

Przechodząc do sytuacji na Dale 
kim V/schodzie min. Bonnet stwier 
dził, że Francja i Anglia współpracu 
ją jaknajbardziej solidarnie i nale 
ży przypuszezać, że zagadnienie Tien 
tsinu znajdzie pomyślne rozwiązanie. 

Następnie min. Bonnet zajął się 
rokowaniami francusko - agielsko - 

„B= RRT FUBDRETREOREZTTTPEOOEBONE Fc. LSL i AI ASS 

„Po - 
mistrzostwach 

tenisowych 
Francji 

* Dwie znakomite mistrzy- 
nie tenisa Mathieu (Fran 

cja) i Jędrzejowska (Pol 

ska) serdeczne przyjaciół 
ki i zarazem zaciekłe ry 

wałki, podczas odpoczyn- 

ku po rozgrywce, która 

przyniosła im zaszczytny 

tytuł mistrzyni tenisowej 

Francji w grze podwój- 

1ej pań. 

Sowiety nie mniej są groźne dła in- 

teresów amgielskich w Azji jak Japo- 

nia. Dlatego w interesie W. Bryłanii 

leży konflikt sowiecko-japoński Lon 

dyn usiłuje ów antagonizm podłrzy: 

mywać i dba o zachowanie potrzeb 

nej równowagi. Ale wyeliminowanie 

jednego z partnerów nie leży w inte 

resie W. Brytanii, 

Dlatego trzeba się spodziewać, że 

pomimo błyskawic, z tej chmury b. 

czarnej spadnie mały deszcz. Świat 

się przyzwyczaja żyć wśród błyska- 

wiie. 

Naszym angielskim sprzymierzeń 

com życzymy naprawienia błędu, któ 

ry tak słusznie wytknął im Tardieu. 

Anglia powinna trwale porozumieć się   z Japonią. Tse. 

  

według opinii Chamberlaina przedstawia się sytuacia w Tientsin e 
stacjonowana w Tientsinie. 

Odpowiadając a dalsze pytanie 
premier Chamberlain oświadczył, że 
Japonia nie sformułowała dotąd w 
sposób ścisły swoich pretensyj w sto 
stosunku do Wielkiej Brytanii, oraz 
że ambasador Robert Craigie zawiado 
mił rząd japoński, że W. Brytanią 
nie godzi się na blokadę. 

LONDYN (Pat). Agencja Reutera 
donosi z Tientsinu, że ogłoszono tam 
oficjalnie o powziętej przez handła 
rzy jarzyn uchwale bojkotowanie kon 
cesji brytyjskiej. Ogólnie przypusz- 
czają że deklaracja ta została uchwa 
lona pod presją japońską, celem osta 
tecznego pozbawienia koncesji brytyj 
skiej i francuskiej dowozu artykułów 
spożywczych 
W ten sposób Japończycy pragną 

zatamować dowóz jarzyn, które są już 
jednym z nielicznych artykułów żyw 
nościowych, dostarczanych dotąd ną   

  

teren koncesji. 

Jwiety nie żądają gwarancji na Dalekim Wschodnie 
Różnica zdań dotyczy gwarancji dla państw bałtyckich 

sowieckimi, oświadczając, że w wielu 
zagadeniach znałezono już wspólny 
punkt widzenia, a istn'ejąca jeszcze 
różniea dotyczy sprawy gwaraneji dla 
niektórych państw graniczących z Z. 
S. R. R. należy jednak mieć nadzieję, 
że rokowania doprowadzą w najbliż 
szym ezasie do pomyślnego zakończe 
nia, 

Następnie min. Bonnet posinformo 
wał komisję o stanie rokowań turecko 
franeuskich. 

Kończąc swe przemówien'e min. 
Bonnet podkreślił, że wszystkie te u- 
kłady mają na celu zorganizowanie 
ścisłej współpracy tych państw, które 
cheą się oprzee wszelkiej.agresii Rząd 
francuski wszystko zrobi eo jest w 
granieach możliwości  dyplomatycz- 
nych i wojskowych, żeby być goto | 
wym na każdą ewentualność, gdyż w 
obeenej sytuacji tylko taka polityka 
może zapewnić pokój. 

LONDYN (Pat). Agencja Reutera 
donosi z Moskwy: ambasador W. 
Brytanii i ambasador Francji, którym 
towarzyszy naczelnik Strang, odbyli 
popołudniu konferencję z sowieckim 
premierem i komisarzem spraw za- 
granicznych Mołotowem. 

Jest to trzecia z kolei konfereneja. = ; 
na Kremlu, jaka się odbyła od czasu ° 
przyjazdu do Moskwy p. Stranga. Na 
stępne spotkanie z premierem Molo 
towem odbędzie się dziś lub jutro.
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_ Niemcy oskarżają konsula w Wiedniu 
"BERLIN (Pat), Niemieckie Biuro 

Im jne ogłasza, że rząd nie- 
mieeki zwrócił się do rządu angielskie 
go z żądaniem odwołania konsula ge 

neralnego W. Brytanii w Wiedniu za 
rzucając konsulowi, że jest zamiesza 
ny „w sprawie przesyłania zakaza- 
nych. infermaeyj”, 

*LoNDYN .(Pat). Londyńskie koła 
miarodajne odrzucają 

  

Wystawa prac artystów 
zaslziańskich 

  

W Gieszyane, w sali Domu Reprezentacyjne 

go „Polonia** otwarta została wystawa prac 
artystów ząołziańskich, cieszącą się dużym po 

wodzeniem, Wystawa obejmuje ponad 200 
prac, obrazów i rzeżb prof. Gustawa Fierli, 

Henryka Nitry, Władysława Paszą, Karola 

Pigzy, Franciszka Świdra, Jerzego Trombi- 
ka, огах hafty i koronki, oparte na ludo 
wych motywach śląskich, Emilii Mrózek 
Na honorowym miejscu w sali wystawowej 

znalazła się rzeźba Franciszka Świdra 
pnzedsiawiająca popiersie zmarłego w r. 
1929 poely Ziemi Cieszyńskiej, Jana Kubi- 
sza, autora pieśni „Płyniesz Olzo*, którą 
w czasach zaborczych śpiewano w Cieszyń- 

skim jako hymn. 
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(zy pomalowane bociany wrócą do swoich „S edzib“? 
interesujące doświadczenie ornitologiczne 

W dniu 21 czerwca o godzinie 2 
prof. Wodzicki w towarzystwie asy- 
stenta mgr Lichego przewiezli do Bra 
sławia 13 sztuk bocianów, przeznaczo 
nych do badania lotów. Bociany 2o0- 
stały rozdzielone na dwie grupy po 6 
sztuk i jeden bocian rezerwowy. W 
ciągu trzech godzin bociany zostały 
pomałowane (dzioby i skrzydła) każ 
dy oddzielnym kolorem i zaopatnzone 
w kolorowe obrączki, pozwalające 
odróżnić je podczas lotu. 

W pierwszej grupie przyczepiono 
ptakom silne magnesy, a drugiej gru 
pie kontrolnej sztabki niemagnesowa 
ne tej samej wagi, 

Między godziną 4 a 5 rano magi- 
ster Lichy wypuścił pierwszą grupę ; 
nad brzegiem jeziora Drywiato, prof. | 
Wadzicki zaś wypuścił grupę kontrol 
ną po drugiej stronie jeziora Drywia- 
to, około wsi Szałtenie. 

Z grupy pierwszej odrazu odlecia- 

oskarżenie 

władz niemieckich wysunięte pod ad | konsula Rzeszy w Ziverpoolu Rein- 
w Wied | hardta. resem konsula 

niu Ronalda St. Claira, jakoby korzy 
stająe ze swego stanowiska przekazy 
wać miał on do Anglii „niedezwolone 
informacje”. 

Krok władz. niemieckich zażąda- 
nia odwołania konsula St. Claira, zda 
niem miarodajnych czynników an- 
giełskich, uważać nałeży za akt odwe 

Proces o złoto hiszpańskie 
PARYŻ (Pat). Zagadnienie stosun 

ków francusko - hiszpańskich ponow 
nie staje się jednym z głównych pun 
któw zainteresowania kół politycz- 
nych paryskich. Na pierwszy płan wy 
suwa się tym razem znowu zagadnie 
nie złota, zdeponowanego przez bank 
Hiszpanii w banku Francji, który to 
depozyt był przedmiotem długotrwa 
łego procesu. 

Akcja japońs'a w południowych Chinach 
TOKIO, (Pat). Agencja Domei do 

nosi: cesarska kiwatera główna komu- 
nikuje, iż wojska japońskie wylądo 
wały w pobliżu Swatau. 

Dalsze obostrzenia dia Żydów w liiemczech 
BERLIN, (Pat). Minister spraw 

wewnętrznych Rzeszy w porozumie- 
niu z ministrem propagandy wydał 
nowie instrukcje, dotyczące odwiedza 
nia uzdrowisk i miejsc kąpielowych 
przez niearyjczyków, 

Żydzi mogą w myśl tych instruk   

Komisja Zdrojowa w Druskienikach 

Zw. Uzdrowisk Polskich w Warszawie 
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cy. j odwiedzać miejscowości kąpielo- 
we jedynie na podstawie zaświadcze- 
nia, wystawionego przez lekarza Žy- 
dowskiego i sprawdzonego przez 
urząd higieny o konieczności leczenia 
w tej miejscowości. Żydzi muszą być 
lokowani w oddzielnych hotelach i pen 
sjonałach. Zakłady przeznaczone dla 
Żydów nie mogą zatrudniać personelu |: 
żeńskiego poniżej 45 lat. Korzystanie 
przez Żydów z urządzeń kąpielowych 
jest dozwołone jedynie. w specjalnie 

dla nich przeznaczonych godzinach. 
Odwiedzanie przez Żydów parków 
publicznych, koncertów, restauracyj, 

Į OAK AAAA ТНТ | | 

DRUSKIENIKI! 
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Państwowy Zakład Zdrojowy 
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BOROWINAE 
INHALATORIUM 
SOLARIUM 
Sezon od 15 maja do 1 październ. 

    

    

    

Informacje: 

ło pięć bocianów, z grupy kontrolnej 
również pięć. Trzy bociany pozostały 
na miejscu. Większość bocianów skie 
rowała się na południe i na południe- 
zachód, to jest w kierunku  właści- 
wym. 

W jednej z grup zjawił się bocian 
miejscowy i zaczął atakować bociany 
przywiezione, przyśpieszając ich od- 
lot. Według zdanie prof. Wodzickie 
go puszczone bociany mogą się poja 
wić w Lemieszowiczach to jest w 
miejscu ich pobrania 24 lub 26 czerw | 
ca. 

Dla kontroli udaje się do Lemie 
szewicz asystent Lichy. Należy zazna 
czyć, że służba kolejowa i organy po 
lioji odniosty się z całkowitym zrozu 
mieniem do prac polskich  ornitolo- 
gów, udzielając pomocy w czasie tran 
sportu i na miejscu w Brasławiu 

WARSZAWA, (Pat). Tnna partia 
bocianów w liczbie 6, również jaskra 

ta za wane przey Ra RS 

"p > Anglia żąda odwołania konsula niemieckiego z Liverpoolu 

  

| swego istnienia, Po uroczystym nabożeństwie, delegacja Zarządu Głównego złożyła w sali 

  

„KURJER* 4846) 

ukochańszy synek | braciszek 

przeżywszy rok i 

Ronałd St. Clair mianowany był Autoko's klas a roka" 
konsulem generalnym w Wiedniu w 
marcu ub, r. 

LONDYN (Pat). Premier Chamber 
lain oświadczył w Izbie Gmin, że rząd 
niemiecki zawiadomił lorda Halfaxa, 
iż poczynił kroki w ceł1 odwołania 
[BRO PORE z Dosi, 

   
   Powrót min. Gafencu 

BUKARESZT, _ (Pat), Minister 

spraw zagranicznych Gafencu powró 

cił dziś do kraju ze swej podróży do 
Ankary i Aten. 

Przedstawiciele litawskiego min. 
SPIAW WOWO. HF Warszawie 
WARSZAWA (Pat). Od kilku dni 

bawią w Warszawie przedstawiciele 
departamentu polityki społecznej li- 
tewskiego ministerstwa spraw wew- 
nętrząych pp. dyr. dep. SZOSTAKAS, 
dyr. kowieńskiej kasy chorych DAU 
GIRDAS i dyr. litewskiego zakładu 
ubezpieczenia od wypadków LUTER 
MAS. Gości przyjął w ministerstwie 
opieki społecznej dyr. departamentu 
Nakoniecznikow - Klukowski, 

Goście litewscy interesują się za 
gadnieniami socjalnymi, a zwłaszcza 
organizacją ubezpieczeń społecznych, 
oraz dziedziną ochrony i inspekcji 

pracy. 

Wprocesie tym bank Francji od 

mówił wydania złota przedstawicie- 
łom Hiszpanii czerwonej. Obecnie 
nząd gen. Franco, po zajęciu całego 
terytorium hiszpańskiego, domaga 
się zwrotu złota, 

Ambasador marsz, Petain w czasie 
ostatniego pobytu w Paryżu wystąpił 
z interwencją na rzecz zadośćuczznie 
nia temu żądaniu. 

Wszystkie wyspy dominujące nad 
Swatau zostały zajęte. 

Zajęte zostało również Swatau. 

czytelń itd. jest zakazane. 
Instrukcje te dotyczą zarówno Ży 

dów niemieckich jak i- cudzoziem- 
skich. Zaznaczyć należy, że po raz 
pierwszy ograniczenie takie zastogo- 
waon wobec Żydów cudzoziemskich. 
Wyjątek zrobiono dła osób, korzysta 
jących w Niemczech z prawa ekstery 
torialności, których te instrukcje nie | 
dotyczą, 

  

  

Jub leusz Redziny Policyjnej 

  

W dniu 20 czerwca Rodzina Policyjna obchodziła uroczyście jubileusz dziesięciolecia 

honorowej Komendy Głównej Policji Państwowej przy tablicy ku czci poległych ofice- 

rów i szeregowych policji wieniec, oddając hołd ich pamięci. W godzinach południowych 
odbyło się uroczyste zebranie w sali Klubu Oficerów Policji Państwowej. Na zdjęciu 

uroczyste zebranie Rodziny Policyjnej z okazji jubileuszu. W pierwszym rzędzie siedzą: 

Pami Prezydentowa Maria Mościcka, P, Marszałkowa A. Piłsudska, Kom. Gi P. . gen Za   

  

! 

  

morski, wicemin. Brzozowski, 
ai 5 

wo pomalowanych i zaobrączkowa- 
nych została wysłana samolotem 
P.L.L. „Lot“ przez Kopenhagę do 

'W dniu 20 czerwca 1933 r. © godz. 25.50 odszedł od nas nasz naj- 

MARECZEK ŻABA 
siedem miesięcy, 

Pogrzeb odbędzie się we czwartek 22 czerwca o codzinie 18,30 na 
rodzinnych, Wyprowadzenie z do- 

mu żałoby przy ul. Piekiełko 3 o godz. 18.15. 
O tej bolesnej stracie zawiadamiają zrozpaczeni 

rodzice i braciszek Jacuś 

  

Kronika teiegraf.czna 
— W okolicy Bolonii z przyczyn nie 

ustalonych rozbił się samołot wojskowy. Za 

łoga zginęła. 
— Kanclerz Hitler weźmie udział w uro 

| czystości spuszczenia na wodę piątego cięż- 

kiego krążownika (10.0060 ton) typu „Śey- 
dłitz* w Bremie i wygłosi przy tym prze- 

mówienie, : 
— Na Rusi Podkarpackiej wydarzyła 

się katastrofa kolejowa. Pociąg wykoleił się 
z powodu podmycia torów przez długotrwa 
łe deszcze. Maszynista i palacz zostałi zabi- 

ci, trzech pasażerów odniosło ramy, 

— W Karyntii wpadł do jeziora Milistadt 

samochód z trzema pasażerami, którzy uto- 

nęli, wydobycje ofiar katastrofy napotyka 
na poważne trudności z powodu wielkiej 
głębokości jeziora w tym miejscu. 

— W ciągn roku 1939 Hezba Włochów, 
którzy na stałe powracają z zagramicy do 
kraju, wyniesie 100 tys. Reemigramci zosta- 
ną częściowo osiedlem: w Ałhanii, Libii oraz 
na bonifikatach rolnych we Włoszech. 

— Gauleiter Buerckel zabronił Żydom 
wstępu na teren wiedeńskiego Prateru. Był 
to jeszeze jedyny park, do którego wstęp 

| żydom był dozwolony. 

— Pomiędzy Yorkiem a Newcasle w ka- 
tastrofie samolotowej zginęło  wczora j3 

osoby: lotnik operator radiwy i pasażer 
— W niezwykle gęste załudnionej starej 

dzielniey ekińskiej Nowege Jorku wybuchł 
pożar, który się zaczął szerzyć z wielką 
szybkością. 2 domy spłonęły. Dotychczas 
z gruzów wydobyto 6 trupów. Wiefu straża 
ków odniosło rany. 

POKOJE| 
TANIE, me CICHE 

Hote'u ROYAL | 
Warszawa Chmielna 31 

  

Tel. 556-85 

Kawiarnia. ARENY ii. garaż. 

Wianki na Wilii 
Wojewódzki Komitet Wykonaw 

ozy „Dni Morza” podaje do wiadomoś 
ci, że radycyjne „Wianki* na Wilii 
odbędą się w Wigilię św. Jana w dniu 
23 czerwca br. (piątek) o godz. 20. 

Utonął na oczach 
licznych przechodniów 

W pobliżu mostu Zielonego, na o 
czach licznych przechodniów utonął 
wezoraj nieznany chłopiec. Próby u 
ratowania go zawiodły. Zwłok. nara 
zie nie wydobyto. 

Echa tragicznegó 
pojedynku 

Wczoraj wieczorem ulicami Wilna 
przeciągnął żałobny kondukt. Na cze 

le kroczyły korporacje, przy czym 
korporanci konwentu „Rułenia* w 
czapkach okrytych kirem. Była to ek 
sportacja zwłok studenta _ Dymitra 
Twierdochlebowa, który, jak o tym 
donieśliśmy wczoraj, zginął podczas 
pojedynku z magistrem praw, Ryszar 
dem Zdżarskim. 

Dymitr Twierdochlebow był stu 
dentėm 5 roku medycyny. Rodzina je 
go mieszka w Warszawie. Zwłoki tra 

  

  Londynu. 

Z Pińska przywiózł je laborant S$. 
G. W. op. Morawski. Samolotem odle 
ciały same bez opieki. W Londynie 
zostaną przekazane do rąk angiels- 
kich przedstawicieli nauk ornitologicz 
nych. Wieczorem otrzymały suty po- 
siłek, a dziś wypuszczone zostaną na 
wolność i pewnie wyruszą w drogę 
do Polski, 

Bociany, wysłane zostały do Anglii 
bez magnesów, które, jak wiadomo, 
mają zniweczyć / ewentualny. wpływ 
megnetyzmu na orientację ptaków w 
locie. 

  

Wczoraj donieśliśmy ° zamachu 
samobójczym lieeisty, Henryka Prze 
galińskiego, który strzelił sobie w 
pieś przed drzwiami gabinetu dyrek 
tora liceum. 

Dziś mamy do zanotowania nową 
tragedię samobójczą, która wynikła 
na tym samym podłożu, 17 letnia u- 

(Informacje o przygotowaniach do 
doświadczenia z bocianami zamiesz- 
czamy na str. 6).   

gicznie zmarłego studenta przewiezio 
ne zóstały do Warszawy. 

Jeszcze jedna tragedia uczniowska 
w Wilnie 

17. letnia uczenica targnęła się na życie 
czenica jednego z gimnazjów wiłeń- 
skich, Eleonora Wiszulisówna (Śnie 
gowa 30), z powodu pozostawienia 
na drugi rok w tej samej klasie prze 
cięła sobie żyły na rękach. 

Pogotowie ratunkowe przewiozło 

ją do szpitała żydowskiego. (e)



Rzym-Berlin-Tokio 
„KURJER“ (4846) 

nie ukrywają swej współpracy 
Oświadczenie „Giornale d'lialia" — Poiemika między „Tass* i Nie- 
mieckim Biurem Informacyjnym. — „Tien-tsin jest również punktem 

na świecie". — Kontrakcja państw demokratycznych 
LONDYN. (Obsł. sp.) Od kilku 

dni Niemieckie Biuro Informacyjne 
z podejrzanym uporem rozpowszech 
niała wiadomości, że „kością niezgo- 
dy* między Anglią i Sowietami pod- 
czas obecnych rozmów na Kremlu są 
żądania Sowietów gwarancyj na Da- 
lekim Wschodzie, 

Niemieckie komunikaty doczeka 
ty się wczoraj dwóch sprostowań an- 
gielskiego biura telegraficznego „Reu 
ter“ oraz sowieckiej ageneji telegra- 
ficznej „Tas*, która stwierdziła, że 
lansewane celowo przez czynniki nie- 
miekie informacje w sprawie Dale- 
kiego Wschodu nie odpowiadają rze- 
czywistości. ZSRR nie domagał się od 
Anglii zagwarantowania jego granie 
wschodnich. 

Sowieekie dementi dało asumpt 
agencji niemieckiej do ogłoszenia po- 
lemicznego komunikatu, w którym 
zapewnia, że sowieckie dementi nie 
prostuje informaeyj niemieckich, 
gdyż w komunikatach D. N. B.i 
„Deutscher Dienst“ nie byla mowa | 
0 Zagwarantowaniu przez Anglię s0- 

wieckich granic wschodnich, lecz o 
uzyskaniu od Brytanii pisemnego zo-   bowiązania przyjścia Sowietom z po- 

mocą na wypadek wybuchu zbrojne 
go konfliktu poze: Europą. 

W londyńskich kołach politycz- 
nych widzą w $ej niemieckiej kampa 
nii propagandowej nowy lowód, że 
Niemcy czysią wszystko, by sojusz 
francusko-2ngielsko-sowieckie nie do 
szedł de skutku. 

Wówczas kiedy Berlin, po dementi 
sowieckim, zmienił nieco swoi przy- 
chylny ton w stosunku do Moskwy, 
prasa włoska zaczęła nagle przeja- 
wiać wiele uznania dla polityków 
moskiewskich. W kołach  polityez- 
nych stolic curcpejskich wywarł wra 
żenie ogłoszony wczoraj w „Giornale 
de Italia* artykuł, w którym publi- 
cysta włoski wychwała sowieckich 
polityków. Uważa on, że ZSKR wza- 
mian za przystąpienie do sojuszu wy 
maga dla siebie wielkich koncesyj, 
co jest zdaniem włoskiego dziennika 
logicze i zrozumiałe. Dziennik włe 

  
nowane porozumienie nie dojdzie do : 
skutku. 

„Popolo d'Italia" natoniiast wręcz 
grozi, 

Przed kilku tygodniam:. 
mina dziennik, Mussolini 

rrzypo- 
wygłosił 

przemówienie, w którym oświadczył, 
że każda akcja, zdążająca do całko- 
witego okrążenia Niemiec i Włoch 
spotka się z kontratakiem „ost w 
wiełu punktach kuli ziemskiej. Obce 
ne pertraktacje w Moskwie są dal- 
szym etapem połityki okrążenia, zaś 
Tien Tsin — stwierdza dalej „Popoło 
d'Italia" jest również jednym z punk 
tów kuli ziemskiej, gdzie zaczął dzia- 
łać kontratak włosko-niemiecki. 

Wyraźniej już powiedzieć nie mo 
żna. „OŚ* poprzez szpałty dziennika 
włoskiego ponawia swoją groźbę wy 
wołania pożogi światowej w razie 
utrwalania paktu państw pokojo- 
wych w Europie. 

BERLIN. (Obsł. sp.) Tymczasem 
; zaufanie do „pokojowości* Niemiec 

i Włoch słabnie z każdym dniem. 
Niemiecka Agencja Telegraficzna z 
niepokojem donosi, że podczas wizyty 
egipskiego ministra spraw zagranicz 

i ny Ank: i tal ski wyraża jednak nadzieję, že pla- ; AE: wione. zastała sprawa współpracy wojskowej Egip 

tu z Tureją na wypadek wojny. We 
dług relacji niemieckiej, Turcji po- 
wierzona zostanie sprawa ochrony 
kanału Sueskiego, W pierwszym dniu 
wybuchu wojny w Suezu wylądują 
silne oddziały armii tureckiej. 

Anglia stanie się mocarstwem wojennym 
Oświadczenie głównodowodzącego armią angielską w Helsinkach 

HEŁSINKI (Obsi. sp.). Przyjazd , 
angielskiego generała Kireka, wodzą | 
wszystkch sił zbrojnych metropolii | 
brytyjskiej, stał się w Helsinkach ewe | 
nementem dnia. Powściągliwi na 0- | 
gėl Finiandczycy urządzili angielskie | 
mu gościowi uroczyste spotkanie, od- 
powiadające jego randze i znaczeniu. 

W wywiadzie udzielonym dzien- 
nikarzom, głównodowodzący armii 

angiełskiej oświadczył: „Anglia, acz- 
kolwiek pragnie spokoju, stanie się 

obeenie mocarstwem nawskroś wojen 
nym. gdyż Anglicy zdają sobie spra- 
wę, iż jedynie posiadając wielką po* 
tęgę zbrojną, potrafią ochronić swoje 
bezpieczeństwo*. 

„Jest zjawiskiem radosnym — 
konkludował dalej generał — że iłość 
rekrutów stałe wzrasta, Zamiast spo- 
dziewanych 200 tysięcy zgłosiło się 
400 tysięcy, przy czym do komisyj 
wojskowych zgłaszają się osoby, któ- 
re z racji swego wieku nie podlegają 

obowiązkowi służby wojskowej. 
Twierdzą oni jednak, że nie chcą by 
cały ciężar obrony kraju spadł wy- 
łącznie na barki młodzieży. Oni cheą 
również walczyć. W wielu wypad: 
kach komisje zmuszone są do odmow 
nego załatwiania zgłaszających się 
kandydatów na żołnierzy”. 

Jak donoszą nieoficjalnie w naj- 
bliższych dniach generał Kirck od- 
wiedzi pogranicze fińsko-sowiecke. 

wyniki spisu tudności w Rosji 
„Muenchener Neueste Nachrich- 

ten* zajmują się wynikami spisu lud- 
ności w Rosji 1939, ogłaszanymi już 
w prasie sowieckiej. W związku z o 
głoszonymi liczbami statystycznymi | 
okazało się, że i Rosja podlega ju: 
procesowi urbanizacji, jakkolwiek 
dzienniki sowieckie zaznaczają, że ur 
banizacja nie urosła jeszcze do roz- 
miarów zagadnienia. 

Z 170 milionów obywateli sowiec- 
kich żyje w miastach dopiero 32,8 
proc., choć w 1926 roku tylko 17,9 
proc, w 1920 roku 16,2 proc., -a v 

1897 roku 12,4 proc. ludności Rosji 
koncentrowało się w miastach. Nie 
mniej jednak okazuje się w przeciągu 
ostatnich lat 12 liczba ludności miej 
skiej podwoiła się w Rosji, kiedy w 
poprzedzających ten okres latach 29 
wzrosła zaledwie o połowę.   Zaludnienie 10 największych miast 

rosyjskich wzmagało się w latach 
1914—1934 następująco: 

ZALUDNIENIE W TYSIĄCACH: 

Miasta 1914 1926 1939 
Moskwa ^ 181% 2025 4135 
Leningrad 2318 1414 3191 

Kijów 610 518 „846 
Charków 258 417 833 
Baku 237 453 810 
Gorkij (Nižnij 
Nowogrod) 112 220 644 

Odessa 631 420 604 
Taszkent 272 324 658 
Rostow n. D. 204 "323 511 
Dniepropietrowsk Ё 

233 501 (Jekatierinosław) 220 
„Przyrost ludności w ostatnich la- 

tach 12 wyniósł w Rosji 23,5 milio- 
nów mieszkańców. W r. 1897 zamiesz 
kiwało obszar, dziś do Rosji należący, 
123 miliony mieszkańców, w 1914 ro 

MERIDA ia ST DAMI sns РОИ НРОЕНОИСКУ ЦИНОЛЕСИОСЕСИЕИ 

Po zatopieniu francuskiej łodzi podwodnej „Phoen x* 

  
W porcie Le Havre odbyła się uroczystość ku uczczeniu pamięci oficerów i żołnierzy 
francuskiej marynarki wojemnej, którzy ponieśli śmierć w zatopionej na Morzu Chiń- 
skim łodzi podwodnej „Phoenix“. Na zdjęciu — oddziały marynarki wojennej defiłują 
pozed pomnikiem poległych w Havrze, oddając hołd pamięci swych zmarłych na poste 

runku kolegów. 

ku około 146 milionów, w roku 1921 
zmalało zaludnienie wskutek wojny 
światowej, wojen domowych, głodu 
i epidemii do 134 milionów, w roku 
1926 wzrosło ono do 147 milionów, a 
obecnie wynosi 170 milionów. 

  

Za każdym razem gospo- 
dyni nie może nadziwić 
się, jak obfitą pianę daje 
mydło Jeleń Schicht. Czyste 

  

i nieee mydło Jeleń 
Schicht chroni bieliznę i bez 
wielkiego nakładu pracy 
czyni ją śnieżnobiałą. 

  
Dalsze podporządkowanie Niemcom 

sit mi tarnych Wioch 
BERLIN (Obsł. sp.). Niemieckie 

Biuro Informacyjne donosi: Dziś za” 
kończone zostały rozmowy między 
wielkim admirałem Rzeszy i admira- 
łem włoskim Cawaliari, Wynik roz- 
mów jest pozytywny. Osiągnięto cał- 
kowite porozumienie co do współpra 
ty flot niemieckiej i włoskiej na wy- 
padek wojny ij w czasie pokoju. 

PARYŻ. (Obsł, sp.) W paryskich 
kołach politycznych uważają, że na- 
rady admiralicji niemieckiej i wło- 
skiej zakończyły się dalszym pogłę- 
bieniem sojuszu wojennego państw 

„osi! i supremacji Rzeszy nad siłami 
zbrojnymi Italii. ‚ 

Według nieoficjalnych doniesień, 
szereg oficerów niemieckich zostanie 
przydzielonych do floty włoskiej. 
Aczkolwiek również i włoscy ofice 
rowie wzmocnią załogi okrętów” nie- 
meckich, to jednak dysproporcja co 
do ilości „zamiennych* przydziałów 
jest tak wielka na niekorzyść Włoch, 
że potwierdza to w zupełności wy- 
powiadane w kołach wojennych zda- 
nie, że siły zbrojne Włoch na lądzie 
powietrzu i morzu, podporządkowa 
ne zostały Rzeszy. 

Dwie wiadomości agencji telegraficznych 
Tajemnica katastrof trzech łodzi podwodnych 

WASZYNGTON: (Obsł. sp.) Jeden 
а senatorów republikańskich złożył 
wniosek © powołaniu komisji śled- 
czej, która w drodze przeprowadzo- 
nego skrupulatnie dochodzenia, stwier 
dzi, czy katastrofa trzech łodzi pod- 

| wodnych: amerykańskiej, angielskiej 

Do Australii, Chin i Singapore 
W najbliższym czasie udają się do 

Australii, Chin  Potudniowo-Zachod 
nich oraz do Singapore wysłannicy 
eksportowi Rady Handlu Zagraniczne 
go, którzy mogą okazać odpowiednią 
pomoce firmom pragnącym wejść w 

kontakt z odbiorcami pomienionych 
krajów. 

Zainteresowane firmy mogą uzy- 
skać adresy wysłanników w. Biurze 
Izby Przemystowo-Handlowej w Wil- 
mie. 

Polepszenie się koniuśtury vospodarczej 
w nOWOsTÓdczyZnie 

Od dłuższego czasu na terenie Nowo- 
gródczyzny nastąpiło znaczne polepszenie 
koniunktury gospodarczej. Świadczy o tym 
ostatnio wzmożony ruch motoryzacji. Na 
dzień 1 bm. było w Nowogródczyźnie zare- 
jestrowanych 232 prywatnych samochodów 
osobowych, 41 taksówek, 139 samochodów 
ciężarowych i 79 autobusów, w czym 12 no 
woczesnych o nośności ponad 30 miejsc w 
każdym, motocykli 296 sztuk. Razem więc 
było 787 motorów, gdy w ' roku ubiegłym w 
tym samym czasie było tylko 620. W ciągu 

  

Pioruny sieją śmierć 

roku przybyło 27 pnoe. nowych wozów. 

Poza tym w roku ubiegłym na dzień 1 

czerwca było zarejestrowanych 30 tys. ro- 

werów, w bież. roku jest zarejestrowanych 

40 tys. rowerów, co szczególnie świadczy o 

polepszeniu egzystencji szerokich mas lud- 

ności, gdyż rower jest tym najpopularniej- 
szym mechanicznym środkiem  łokomocji. 

Charakterystykę tę uzupełnia blisko 3.500 

nowych radioabonentów przybyłych w cię 

gu ostatniego roku w Nowogródczyźnie, 

W zaśc. Zwierzyniec, gm, worniań- | goniec agencji Mieczysław Pawłow- 
skiej w czasie burzy piorun poraził ! 
70-letniego Jana Sieniucia i jego syno | 
wą. Będące w tym czasie w mieszka- 
niu Sieniueiów inne osoby nie dozna- 
ły żadnych obrażeń. W domu zostały 
wybite wszystkie szyby w oknach. 

W tymże dniu w Rudziszkach w 
czasie burzy został porażony przez 
piorun w lokału agencji pocztowej 

ski. Pawłowski został ogłuszony i 
zdradza objawy choroby umysłowe.j 

* * * 

W czasie burzy piorun zabil na 
polu 16-letnią Leonardę Wojcieszon- 
kównę, mieszkankę osady Sobczyno. 

>: 

W czasie kąpieli w rzece Tusz- 

i franeuskiej nie nastąpiły wskutek 
zorganizowanej planowo przez obey 
wywiad akcji sabotażowej. W Ame- 
ryce bowiem utrzymuje się ostatnio 
przekonanie, że katastrofa trzech ło- 
dzi podwodnych nie była dziełem przy 
padku. Mówią głośno, że jest to dzie- 
łem wywiadu niemeckego. Takie up. 
zdanie wypowiedział słynny król sa- 
mochodowy Henryk Ford, 

Na marginesie tego wniosku war- 
to przytoczyć następny komunikat 
agencji niemieckiej: Prezydent Fran- 
cji Lebrun ńadesłał kanclerzowi Hit- 
lerowi depeszę, w której wyraża mu 
podziękowanie, za nadesłane jemu 
wyrazy współczucia z powodu tragicz 
nej katastrofy „Phoenixa*, 

Grzeczneść Francuzów jest 
cież przysłowiową... 

prze 

    

      

   

W LITWIE zgłoszenia na pre- 
numeratę „Kurj. Wileńskiego" 
przyjmują: F-ma „SPAUDA* — 

Kaunas, Maironio 5-a; Księgar- 

nia „STELLA* — Kaunas. Pre- 

numerata miesięczna 5  litów 

Złóż ofiarę na F.0.N.   

  

czanka utonął 15-letni Józef Kułak, 
| pastuszek zaśc. Rudziszki, gm. Swir- 

skiej. W tymże dniu w kol. Tuszcza, 
gm. świrskiej, piorun zabił Witolda 
Struezko, m-ca wsi Siny Rucztj. 

* * я 

We wsi Hrycuki, gm. kurzenieca 
kiej, w czasie burzp piorun zabił 38- 
letniego Lejbę Kopelowicza, miesz- 
kańca Kurzeńca. 

Wznieciły pożar wsi jednocześnic w 3 punktach   W dniach 18 ; 19 bm. przeszła 
burza nad Nowogródczyzną, w związ 
ku z czym na terenie powiatów nowo 
gródzkiego, szezuczyńskiego, wołożyń | 

skiego i lidzkiego, wybuchło 11 po- 
żarów od piorunów. Najdotkliwszy 
z tych pożarów był we wsi Wesołowo, 
pow. nowogródzkiego. gdzie trzy pio 

runy wznieciły prawie równocześnie 
pożary w trzech punktach wsi, wsku 
tek czego spłonęło 11 zabudowań 
oraz sprzęty domowe i jnwentarz 
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Nožycami przez prasę 
CZY NIE REALNE? 

W „notatkach połemicznych* z 
16 bm. Cat poddał krytyce artykuł 
p. dr. Stanisława Stommy umieszczo- 
ny w „Polityce*. Cat pisze: 

3 W zawsze interesującym piśmie „Po- 

Mtyka* przeczytałem artykuł naszego by- 
łego współpracownika | przyjaciela p. 

Siommy p. t. Dajmy Polsce nowego so0- 
jusznika. Teza artykułu: Wobec groźnej 
sytuacji międzynarodowej rozwiążmy sy- 
fmcję ukraińską, ` 

‘ Metoda rozumowania p. Štonuny jest 
nic nie warta. Problem ukraiński nie da 
się rozwiązać ad hoc. Jego rozwiązanie 

nie da się przemycić, nie da się ia zro- 

bić jakimś ukradkiem, jakimś podziała- 

niem na czyjąś ambicję. W. ten sposób 

można załatwić szczegóły, rzeczy małe, 

można upratować kogoś od kary śmierci, 

lub otrzymać subsydium. Ale problem, 

którego nie potrafił rozwiązać Władysław 

IV — wymaga rządu, rządu o wielkim, 

inteligentnym, odważnym i niepepularavm 

programie politycznym. 

Wielu moich przyjaciół przypomina 

mi ludzi, u których w aucie zepsuł s'ę 

motor. Ponieważ motor się zepsuł, więc 

wóz mie jest czynny, a oni aby go do 

jazdy uzdolniė przemalowują karoserię i 

wołają głośno „jaki ten motor jest dobry, 

jaki silny, om tylko sobię zakaprysił, ale 

on lada chwila ruszy, on napewno ruszy 

To wcałe dobry moło:, to nawst niezły 

motor". 

Ludzie z Polityki powinni nareszcie 

zrozumieć, że polityka rządu stała się gro 

bem moich i ich idei i nie liczyć na rząd, 

i imaczej sobie ustawić hierarchię wagi, 

inaczej odpowiadać sobie na pytanie „od 

czego zaczynać”. 

O tym samym artykule ukraińskie 
„Diło* pisze w samych  superlaty- 
wach w sposób nastęuu jący: 

„Dajmy Połsce nowego sojusznika* pi- 

sze: W warszawskiej „Polityce* z 18 
czerwca 1939 r. pojawił się artykut mło- 
dego, utalentowanego publicysty Stanisła- 

wa Ńtommy o konieczności historycznej 

polsko-ukraiūskiej ugody. Treść arlykułu 

wyjątkowo aktuałna, podejście ż uwagi 

na obecną polsko-ukarińską rzeczywistość 
praktyczne i trzeźwe, 

Nie ma prawie wątpliwości. że rożu- 

many i rzeczywiście patriotyczny głos p. 

Stommy przebrzmi jak kiedyń głos Skargi 

łez echa i bez następstw 

I Gat i „Diło* wykazują dużo 
sceptycyzinu. Różnica polega na oce- 
nie wartości samego artykułu i tych 
postulatów, które artykuł zawiera. 
Ukraińcy martwią się, że i te postu- 
łaty nie zostaną wykonane. Cat uwa- 
ła, że tak minimalne postulaty są 
nie warte. Cat chce więcej dla Ukra- 
ińców, niż oni sami dla siebie. Wy- 
starczająca przyczyna, aby pragnie- 
nie było z gruntu nierealne. P. Lem, 

Die UA ia) 

GRAFOCHEMIR 
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Wiadomość radiowe 
STULECIE TEORII KOMÓRKOWEJ. 
Dziś wiemy, że wszelkie żywe organiz- 

my, zarówno roślinne, jak i zwienzęce skła 

dają się z widziainych jedynie pod mikro- 
skopem komórek. Teoria jednak komórko- 

wa, która nauce biologii oddała nieobliczal- 
me usługi istnieje dopiero sto lat. O jej hi- 

storii dowiemy stę z pogadanki radiowej dr 
Jana Kruszyńskego, którą usłyszymy w 

czwartek, 22 czerwca, o godz. 17.30. 

AUDYCJE WIEJSKIE 

W cawantek, 22.VI w odcinku wiejskim, 

nadawanym codzień © godz. 20,25 usłyszy- 

my pogadankę dla gospodyń wiejskich Ireny 
Durejkowej pt. „Nasza praca w Kowalczu- 

kach' 1 Poradnik Rolmiczy w opracowaniu 

Romualda Węckowicza. 

KONCERT ORKIESTRY ROZGŁOŚNI 

WILEŃSKIEJ 

Koncert Orkiestry Rozgłośni Wileńskiej 

pod dyr. Wł. Szczepańskiego z udziałem Ze- 

ny Banile (sopran) poświęcony będzie wy- | 
łącznie utworom węgierskim. Orkiestra wy- | 

kona utwory Erkela, Kodaly, Dopplera, Doh | 
namyi, Lehara i Leopokla. W wykonaniu p. | 
Bamtle usłyszymy szereg pieśni tudłowych 

węgierskich. Interesująca ta audycja muzycz 

na nadana będzie w sobotę, 24 czerwca, 
» god.. 17.00. 
AUDYCJA DLA MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ 

Tym razem (sobota, 24.:VI, godz. 20,25) 

ypracował ją Jan Szkop. Nosi ona tytu! 

„Z prac t dążeń młodzieży wiejskiej”. 

MW. „Słowie* z dnia 20.VI br. po- 
jawił się artykuł -W. Charkiewicza 
pod niezwykłym tytułem: „Upomi 
nek nieco osobliwy cżyli z przyjaciół 
mi naszych przyjaciół niezawsze moż 
na być w zgodzie”. W imieniu zaatako 
wanego grona osób podaję co nastę- 

puje: 
Inicjatywa przygotowania na dzi- 

siejszą ostatnią przed wakacjami 
premierę jakiegoś dowodu wdzięczno 
ści dla dyrekcji Teatru wyszła od 
grona osób zapraszanych przez Dy- 
rekcję na premiery. Nie jest to žaden 
zakonspirowany anonimowy  Komi- 
tet — nazwiska tych osób są w ewi- 
dencji sekretariatu teatru i będą po- 

dane do publicznej wiadomości z wy- 
kazem zaofiarowanych kwot. Dla u- 
proszczenia działania przy ogólmej 
niechęci do rozwleklych posiedzeń 
wybrano najmniej kłopotliwą formę 
pierwszego organizacyjnego spotkania 
w eukierni Rudnickiego, a zatem na 
najbardziej neutralnym terenie. 
Wobec różnic, jakie zarysowały się 

\    
Ježdzcy pols 

Jak już donosiliśmy w dniach 23 
—25 bm. rozegrany zostanie w Tury- 
nie wszechstronny konkurs konia 
wierzchowego w konkurencji między 
narodowej. 

Udział weźmie 6 zespołów: polski, 
włoski, . niemiecki, rumuński, szwaj- 

carski i węgierski, ogółem 48 jeźdź- 

ców. Zespół połski zestawiony zosta- 
nie przez grupę sportu konnego w Gru 
dziądzu. 

Konkurs będzie próbą złożoną, roż 
grywaną w trzech dniach: 

23 bm. — próba ujeżdżania; 
24 bm. — próba wytrzymałości w 

terenie; 

Powrót Kusocińsk 
Samolotem z Helsinek przybył do Warsza 

wy Janusz Kusociński. Zawolnik nasz czuje 

Tegoroczne indywidualne mistrzostwa lek 

kloatletyczne Polski panów odbędą się defimi 

tywnie w dniach 8 i 9 lipca w Poznaniu. 

W Tallinie odbywają się obecnie ogólno- 

narodowe igrzyska sportowe z udziałem ok. 
15.000 zawodników. Protektorat nad olimpia 

dą objął prezydent państwa p. Paets. Otwar 

cia igrzysk dokonał naczelny wódz armii es 

tońskiej gen. Laidoner. Na igrzyskach osią 

Wyścig 
W niedzielę 25 czerwca na Wiłii odbędą 

się pierwsze w tymm sezonie poważne zawody 

pływackie żorganizówane przez Ośrodek 
WF. Będzie to wyścig długodystansowy od 
mostu ma Antokolu do Wil. Tow. Wiośl 

Kolarze start 
Wileńskie Towarzystwo Cyklistów i Mo. 

tocyklistów organizuje wyścig szosowy na 
trasie Wilno—Mejszagoła, Wilno. Dystans 

50 km, Start nastąpi o godz. 9 rano na po 

ozątku szosy Mejszagolskiej na szczycie góry 

Wilkomierskiej. 
Zgłoszenia przyjmowane są przez kapi- 

Gonitwy na 
Dziś na Pośpieszcze ©0 godz. 16 

m. 30 mieć będziemy dalszy ciąg wy- 
ścigów konnych z totalizatorem. Li- 
czyć trzeba, że dzisiejsze gonitwy cie- 

LEKARZE 
do obstrukcji 1 otyłości, w cierpieniach wątroby 
łagodnie działające pigułki przeczyszczające 
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Kurjer Sportowy 

„KURJER“ (4846) 

fonmy uczezenia dyrekcji i zespołu 
teatru zapytano wręcz dyr. Kielanow 
skiego co by mu i zespołowi sprawiło 
największą radość. Wobec zdecydo- 
wanej odpowiedzi, że jedynie i wy- 
łącznie reflektor od społeczeństwa 
byłby symbołem tej łączności wido- 
wni ze sceną, postanowiono dopomóc 
dyrektorowi w jego nabyciu. Pozba 
wiono wprawdzie dyrekcję teatru 
momentu miłej niespodzianki, ale 
dzisiejsza wyjątkowa sytuacja zmu- 
szająca do realnego ujmowania każ- 
dej inicjatywy rozgrzesza grono miłoś 
ników teatru w ich praktycznym po- 
dejściu do sprawy. Tak zatem „nieco 
osobliwy upominek'* okazał się celo- 

| WY i sprawiający radość obdarzone- 
mu, Zarzut jakoby prezent dla te- 
ainu by równoznaczny z prezentem 

| dla Magistratu nie dyskwalifikuje ani 
| ofiarodawców ani obdarzonego. Cóż 

jest w tym tak kompromitującego, że 
miłemu miastu Wilnu za pośrednic- 
twem Teatru przysporzy inicjatywa, 

EEE 

  

  

często polecają 
w przypadkach 
zaparcia, skłonności 

zn. ocht. „Góral”. Za- 
pytaj swego lekarza. 

  

cy w Turynie 
25 bm. — próba w skoku przez 

przeszkody. 

Wymiki wszystkich trzech prób, 
ocenione w punktach karnych i dodat 

nich, stanowić będą po zsumowaniu © 
klasyfikacji konia w konkursie. 

Przypominamy, że skład zespołu 
połskiego jest następujący: kierownik 
— kpt. Miekumas, jeźdźcy — rtm. Ryl 
kę, kpt. Gurniewicz, por. Wołoszow- 
ski. Konie: Fair Play, Eskimos, For-, 
don, Arlekin, Figlarna, 

Konie polskie wysłane zostały 15 
bm. do Turynu, kawalerzyści opuścili 
Polskę w niedzielę wieczorem. 

iego do Warszawy 
się dobrze i weźmie udział w niedzielnych 
zawodach lekkoatletycznych Warszawianki   

Mistrzostwa lekkoatletyczne Polski pań 
i panów 

Indywidualne mistrzostwa olski pań roze 

grane zostaną w dniach.15 i 16 lipea w Cho 

rzowie. 

Igrzyska sportowe Estonii 
gnięto szereg doskonałych wyników. W lek 
koatletyce ciekawsze wyniki były następu 

jące: kula — Kreek 15,67, dysk — Kreek 
46,73, tyczka — Kiipsaar 3,90, skok w dal 
Iwanow — 6,88. 

pływacki 
Start pamktualnie o godz 18 min. 30. 

Zapewne w zawodach tych udział wez- 

mą wszyscy najlepsi pływacy Wilna. Zgło- 
szenia przyjmowane są w kancelarii Ośrod 
ka WF m. Ludwisarska 4. 

ują na 50 km 
tana sportowego kolarzy wileńskich p. Wa- 

cława Andrukowicza ul. Zamkowa 10. Do 

tychczas zgłosiło się już 16 kolanzy. Termi:: 

przyjmowania zgłoszeń upływa w piątek. 
Rozdanie nagród nastąpi po biegu w | 

kalu Wil. Tow. Cyklistów i Motocyklistów 

Pośpieszce 
wodzeniem ©od niedzielnych, 
prześladował deszcz. 

Następne dni wyścigów: 25, 27, 2: 

Które   szyć się będą znacznie większym po- 

Skład WKS Śmigły 
do 

Piłkarze WKS Śmigły w meczach o wej 
ście do Ligi grać będą pdzypuszalnie w na 

stępującym składzie: Czarski, Zawieja, Pasz 

kiewicz, Bukowski, Wojciechowski, Hof- 
fmen, Marzec, Błok, Kłoda, Tumasz, Iwań- 
czyk, Pawłowski. _ 

Co do Pawłowskiego to sytuacja nie zo.   stała jeszcze całkowicie wyjaśniona. W każ 

czerwca i 2 lipca. 

na mecze o wejście 
Ligi 
dym bądź razie w tym roku kończy om szko 

łę podchorążych i ma być przydzielony d« 
Wilna do jednego z pułków piechoty. 

WKS Śmigły © wejście do Ligi wałczy 
od 1932 roku i w tym okresie raz tylko na- 
leżał do rzędu drużyn ligowych. Jesteśmy 

przekonani, że w tym roku WKS Śmigł 
wejdzie ponownie do Ligi   

F. 0. T.— Fundusz Obrony Teatru 
wśród grona premierowiczów co do społeczna 10 reflektorów scenicznych 

po okazyjnej cenie za 400 zł zamiast 
za 2.000 zł (taką bo tranzakcję udało 
się zrobić z teatrem Malickiej w War 
szawie). 

Po owym w „feralny dzeiń 13 
czerwca zebraniu u Rudnickiego wy- 
stosowano pisma do osób, kitóre się 
nie stawiły w cukierni, a stanowią- 
cych grono uczęszczających na pre- 
-miery z podaniem decyzji wyboru 
daru i technicznych szczegółów zbiór 
ki. Ochotniczo zaofiarował swą po- 
moc jako chwiłowy składnik. A. Ru 
dak dysponujący telefonem i określo 
nym czasem urzędowania jeden z pre 
mierowiczów i przyjaciół. teatru. 
Tak zatem znikła anonimowość bez 
tworzenia jakiejś hierarchji w ad hoc 
stworzonym komitecie do najbliższej 
premiery, bez obarczenia jakiegoś fi 
guranta niezasłużonym jeszcze tytu- 
łem prezesa. Chciano aby dar dla te 
atru pochodził od grona ludzi znają 
cych się z widzenia z premer nie zwią 
zanych na razie żadną organizacją 
jednym słowem osób prywatnych. 
Gzy w przyszłości nie będą oni two 
rzyć towarzystwa przyjaciół Te- 
atru nie jest  wykłuczone — jak 
również niewiadomo z jakch grup i 
środowisk uczęszczających do teatru 
wyłoni się analogiczna inicjatywa mi 
łośnietwa teatru w powakacyjnym se 
zonie. Całą tę inicjatywę grona osób 
które miały jak najczystsze intencje 
i powodowane były jedynie uczuciem 
wdzięczności dla teatru w artykule 
„Słowa”* wypaczono i nie starano się 
wniknąć w motywy wyboru upomin 
ku i okoliczności jakie skłoniły grono 
miłośników Teatru do tak orygiaal 
nej decyzji. Humanitaryzm i niechęć 
męczenia podczas upałów ludzi posie 
dzeniami potraktowano jako brak 
wersalskości i kultury, eJdyną pocie 
chą dla miłośników Teatru to prze- 
świadczenie o celowości upominku i 
o zadowoleniu obdarowanego. Grož- 
nie zapowiadane w artykule — „Sło 
wa“ drwiny z wyboru niezwykłego 
daru przez odchodzących artystów z 
Pohulanki pod adresem ofiarodaw- 
ców z pewnością się nie spełnią. Arty 
šei ci odchodząc na inne posterunki 
pracy wrócą kiedyś do- Wilna i w 
blaskach reflektorów dalej nas będą 
cieszyć darami swego talentu. 

Reflektory pnzetrwają tak długo, 
jak długo będą zdatne do użycia a 
metalową plakietą napewno z pietyz 
mem przechowa dyrekcja Teatru ja 
ko wyjątkowy dokument twórczej ini 
cjatywy społeczeństwa w dozbrajaniu 
umiłowanego teatru w potrzebne mu 
rek wizyty. 

Dla całego zespołu teatru miłą bę 
dzie ta plakicta z napisem: 

Jako symbol serdecznej łączności 
widowni ze sceną ufundowali te ref 
lektory w dowód uznania dla dyrek 
cji i całego Zespołu Teatru na Pohu 
lance w Wilnie wdzięczni miłośnicy 
Teatru", 

Jadwiga Mozołowska 

w imienin inicjatorów dzisiejszej 
uroczystości. 

Teatr muzyczny „LUTNIA* 

Dziś o godz. 8.15 wiecz. 

Słodka dziewczyna 
z udz, Kulczyckiej i Dembowskiego 
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Odpowiedzi redakcji 

P. J. S. w Zdzięciole. Sprawa na- 
daje się do omówienia w krótkiej 
wzmiance. Ze zbyt rozwiekłego, dłu- 
giego artykułu nie skorzystamy. 

P. W. S. w Postawach. Wysyłamy 
pocztówkę. 

HORYNIEC - 2DRÓJ 
SEZON CAŁOROCZNY. 

W sezonie III od dnia 21 sierpnia — 
31 października prowadzone są „Tanie 
pobyty“ 28 dniowe za zł. 141 — ebej. 
muje: mieszkanie, utrzymanie, kąpiele 
siarczane i borowinowe i opiekę le- 
karską. Stacja kolejowa w miejscu, 
na linii kolej. Jarosław — Rawa Ru- 

ska, pow. Lubaczów woj. twowskie. 

  

        

    
    
        

    
Pół żartem, pół serio 

Wilnianie, poznajcie siebie 
Przyjezdny: 

— (ży może mi pan powiedzieć, gdzie iu 

fest „krzywy gród? 
— Bardzo mi przykro, jestem tubylzein, 

musi pan zapytać kogoś obcego... 

Wiadomości ze świata 
Pisma warszawskie specjalizują się w ukć- 

ładaniu wesołych wiadomości ze świala. 

Dwie takie wiadomości: 

WDZIĘCZNY SŁOŃ. 

Pułkownik John Smith, znany podróż. 
mik, badacz fauny afrykańskiej bawił przed 
par ułaty na wyprawie naukowej w Połud- 

niowej Afryce, w okolicy jeziora Nyassa. 

Podczas jednej z wycieczek w głąb džun- 

gh, pułkownik spotkał słonia, któremu ostry 

cierń wbił się w nogę. Wzruszony cierpie- 

niem biednego zwierzątka, pułkownik wyjął 

słoniowi cierń. : 
Machnąwszy ochoczo ogonem, słoń znikł 

w gęstwinie palm. 

Niedawno pułkownik John Smith odwie- 

dził cykl w miejscowości Cantviile w stanie 

Oklahoma. 

Będąc chwilowo w ciężkim położeniu 
materialnym, pułkownik zajął jedno z naj- 

tańszych miejsc. 

Nagle, podczas występu trupy tresowa- 

nych słoni, jeden z nich wyciągnął trąbę, 

schwycił nią pułkownika i przeniósł go do 

loży, gdzie były najdroższe miejsca. 
Po chwili zdumiony pułkownik Smith po- 

znał w tym słoniu zwierzę, któremu niegdyś 

w Afryce wyciągnął dokuczliwy cierń z nogi. 

Jak się okazało, poczeiwy słoń, przeno- 

sząc swego zbawcę na droższe miejsce, chciał 

mu tym sposobem wyrazić wdzięczność, za 

otrzymaną niegdyś pomoc. 

NAJDROŻSZE FUTRO NA ŚWIECIE. 

Pewna firma w Nowym Jorku sprzedała 
niedawno futro z białych nurków za 1800 

tysięcy dolarów. 

Wysoka cena futra tłumaczy się tym, że 

dla uzyskania białych futerek nurków mu- 

siano stosować nadzwyczaj mozolną i trudną 

metodę. Metoda ta polegała na chwytaniu 

żywych zwykłych nurków, a następnie na 

systematycznym martwieniu biednych zwie- 

rzątek, co powodowało przedwczesne siwie- 

nie ich futerek, ze zgryzoty. 

Amerykańskie T-wo Opieki nad zwierzę- 

tami zaprotestowało przeciw stosowaniu tak 

okrutnej metody wobec miłych zwierzątek. 

Futra robione z martwionych sztucznie 
nurków są najdroższe na świecie i mogą 

sobie na nie pozwolić tylko żony lub córki 

miliarderów. : 

Wśród pogorzelców 
— Szanowny panie! Zbieram ofiary na po- 

gorzelców! Sam jestem pogorzelcem 
Przechodzień: — Co, pogorzelec, Co io 

znaczy? 

— To znaczy, że jestem po gorzale. 

Przechodzień: —- Więc na co zbieracie? 
— Na zagrychę. 

Życie i prawo 
Adwokat B... został zaproszony na obiad 

przez inżyniera P... 

Przy czarnej kawie gospodarz zadał go- 

ściowi parę pytań z dziedziny prawniczej, 

Nazajutrz otrzymał od mecenasa rachunek 

na 20 złotych za poradę prawną. Oburzony 

tym przesłam mu niezwłocznie rachunek na 

20 złotych za obiad i butełkę wina oraz 

7 kieliszków koniaku i 3 kieliszki likieru.   Następnego dnia dostał list, w którym 

mecenas groził mu procesem o.. sprzedaż 

| napojów alkoholowych bez koncesji” 

W rocznicę zwycięstwa pod Verdun 

  

Z okazji 3 rocznicy zwycięstwa oręża francuskiego pod Verdun, francuski zacząd 
cztowy wydał znaczki pocztowe dła upamiętnienia tego historycznego faklu. Tustratji 

   
pe 

na znaczku przedstawia mury obronne Verdun.
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„KURJER“ (4846) 

13-to pietrowa wieža olimpijska... 
ale trybuny obliczone zaledwie na 65 tys. widzów 

W ostatnich czasach nieodłączną 

częścią składową poszczególnych sta- 

dionów olimpijskich są wysoko pną- 

ce sięw górę wieże olimpijskie. 

Micliśmy taką imponującą wieżę 

w Berlinie, a teraz widzimy w Hel- 

sinkach, Jecz całkiem odrębną i bar- 

dziej charakterystyczną. 0 ile w 

Niemczech wieża była wykonana z 

szarego kamienia, to tym razem z od- 

jeglych nawet miejscowości Helsinek 

widać białą jak mewa wieżę, wysoką 

na 73 mtr, a liczącą 13 pięter, które 

mija się jadąc windą elektryczną. Ci, 

którzy nie lubią jeździć windą, mogą 

dreptać po schodach, proszę bardzo! 

Z wieży roztacza się wspaniały 

widok na całą stolicę Finlandii. Wi- 

dać jeziora i wyspy. Widać potężne 

gmachy budynków państwowych i 

sieć ulic. 

U podnóża tej wieży, tego drapa- 

cza chmur Finłandii, rozłożył się sta- 

dion olimpijski, otoczony wachłarza- 

mi trybun. 
W Helsinkach będzie mogło zna- 

leźć miejsca tylko 65 tysięcy widzów. 

Biorąc pod uwagę, że stolica liczy 

przeszło 300.000 mieszkańców i wielu 

z nich będzie chciało być w czasie za- 

wodów, zwłaszcza biegów długodys- 

tansowych, to widzimy, że właściwie 

dla pozostałych nie bardzo znajdzie 

się miejsce. 

Można więc śmiało powiedzieć, że 

olimpiada 1940 r. odbędzie się bez 

udziału thamu publiczności. 

65 tysięcy to nie jest ilość impo 

nująca. Przecież u nas w Polsce na 

meczu Polska — Niemcy miewaliśmy 

przy rozszerzonym stadionie w War- 

szawie około 50 tysięcy widzów. 

Przed samym stadionem stoją bia- 

łe budki z okienkami kas biletowych. 

Kasy te w czasie olimpiady i grubo 

przed olimpiadą będą nikomu niepo-   

trzebne, gdyż nie będzie w nich bile- 
tów do sprzedawania. Jakoby wszyst 
kie bilety olimpijskie zostały już przez 
państwa całego świata rozchwytane 
i dziś nie można już liczyć na wstęp, 
chyba, że ktoś zapewnił sobie wcześ 
niej otrzymanie karty wstępu na 
wszystkie imprezy ołimpijskie. 

Przed stadionem mamy roziegły 
płac. Były tutaj małe boiska piłkar- 
skie, tylko, o dziwo, żwirowane pla 
ce te doprowadzane są do porządku 
i zapewne na nich to mieć będziemy 
turnieje eliminacyjne. 

Wchodzących na stadion zastana- 
wia przede wszysikim brak płotów. 
Sam stadion olimpijski od strony wie 
ży otoczony jest na przestrzeni kilku- 
dziesięciu metrów siatką stalową i na 
tym koniec, a pozostałe części sta- 
dionu zamyka niby trybuna. 

Uczciwość uczciwością fińską, ale 
tłum nawet 65 tysięczny jest tłumem 
i każdy będzie się chciał wcześniej 
przedostać się na boisko, a niewątpli 
wie ci, którzy nie będą mieli biletów 
względne pieniędzy na bilety — będą 
zmuszeni siedzieć pod bramami i mu- 
ramj stadion w oczekiwaniu na wie- 
ści z terenu walki sportowej. 

W dawnej Grecji kobietom wstęp 

na igrzyska sportowe był wzbnonio- 
ny. Kobiety czekały na swych mężów, 

symów, czy bliskie im osoby przed 
bramami i dopiero po skończonch 
zawodach dowiadywały się o rezulta- 

tach 
Coś podobnego, oczywiście dalej 

posuniętego mieć będziemy nie tylko 
z kobietami, ale i z ogółem entuzja- 
stów sportu w Helsinkach, ktorzy 
zbiorą się zapewne w znacznie więk- 
szej ilości, niż 65.000 ludzi, 

Dla ludzi tych trzeba przygoto- 

wać odpowiedmią iłość miejsc. Na 
razie jednak nie się nie robi. Stoi 

„sobie* wieża. Ktoś tam po kiłka 
ćwieczków wbija w deski rozszerza- 
nych trybun i nikt niczym nie ma 
zamiaru się przejmować. 

Bieżnia jest koloru czerwonego. 
Przypomina bieżnię berlińską. Nie 
wiem jednak dlaczego mamy 7 torów 
zamiast 8 lub 6 torów. Finnowie są 

jednak w lekkiej atletyce specjalista- 
mi i ich uczyć nie trzeba. 

Boisko robi naogół miłe wrażenie: 
czyste i piękne w swym kolorze. 

Siedząc przez czas dłuższy samot- 
nie na ławkach pustego dziś jeszcze 

stadionu olimpijskiego odnoszę do 

złudzenia podobne wrażenia ze stadio 

nu berlińskiego. 
To nie jest kopia. To nie jest żad 

na miniatura — poprostu ostatnie 

pięiro stadionu olimpijskiego w Ber 

linie, oczywiście bez zachowania tego 

wspaniałego komfortu i urządzeń te- 

chnicznych, „przeniesiono“ do Hel- 
sinek. 

Jest tutaj miejsce na chėr olim- 
pijski i na klatki dla gołębi, które 
wypuszczone zostaną w dniu otwar- 
cia igrzysk. Są loże dla przedstawi- 
cieli władz, dyplomatów i prezyden- 

ta Finlandii. Z jednej tylko środko- 
wej strony boiska mamy trybunę 
dachem, a pod samym sufitem w głę- 

bi — loże prasowe i kabiny radiowe. 
Przy głównym wejściu obszerny 

hal z kawiarnią. To restauracja olim 
pijskiego stadionu, która niewątpli- 
wie cieszyć się będzie rekordowym 
powodzeniem. 

W Berlinie jedliśmy kiełbaski 0- 
limpijskie i pilišmy piwe, a w Helsin 
kach jeść będziemy w przerwach 
między rekordami świała kawior i 
inne delikatesy państwa żyjącego 

głównie z połowu ryb.   Jarosław Nieciecki. 

Co bedzie z placem Katedralnym ? 
w bieżącym roku tylko proew:zoryczne uporządkowanie 

Lagauimenie _ piacu  Katedraimeg, 

jest owecnie dosiownie przeżuwadn 

couzieńn prze tych wszysikici, którzy 

obok lub po mm przechodzą. A kito 

w tej okolicy nie bywa? To też całe 

miasto ma już na języku nie tylko py 
tanie — kiedy się wreszcie uporząd- 

kuje ten płac, lecz i materialne tonny 

piasku i kurzu. 

W tej chwili na placu prowadzone 

są roboly į 

vWOUCH RODZAJÓW. 

Łarząd Miejski kończy układanie wo- 

dociągów i kanalizacji, co miało być 

wstępem do regulacji placu. Jednocze 

śnie konserwator wojewódzki prowa- 

dzi badania, odkopując resztki średnio 

wiecznych zabudowań. Piac jest roz 

ryty, góry piasku i gruzu wysuszone 

przez upał tworzą za lada podmu- 

chem wiatru obłoki kunzu. Jak długo 

to potrwa i czy w tym roku rozpoczną 

się roboty regulacyjne? 

Prowadzone obecnie prace badaw 

cze na piacu mają duże znaczenie dła 

dziejów Wilna jako miasta. Dla pozna 
nia wszystkich zagadnień, które kryje 
w sobie plac Katedrałny, warto nawet 
zorganizować metodyczne kilkuletnie 

badania. Nic też dziwnego, że, jak to 

czytaliśmy przed para dniami w ko- 
munikacie Pat'icznej, p. konserwator 

zamierza badać płac w tym roku jes” 
cze z parę miesięcy. Każdy Wilnianin 

miłujący przeszłość swego miasta. 

tyko 

PRZYKLAŚNIE TEMU 
ZAMIERZENIU. 

Należy badać, należy poznać, co kryje 
ten prastary teren osadniczy pod kil- 
kumetrowymi zwałami gruzu i hu- 
musu. Trwały by więc te badania do 
jesieni, w każdym razie do wrześ- 
nia br. 

Jednocześnie jednak dowiadujemy 

się, że w połowie sierpnia ściśle w 
dniu 15, mają się odbyć w Wilnie 
wielkie uroczysości legionowe z udzia 
łem najwyższych dostojników państ- 
wa. Ostatni numer „Comoedii*, będą- 
cej, jak wiadomo, w b. bliskim kontak 
cie z teatrem Miejskim, podaje wiado 
mość o tym już w formie kategorycz 

nej, wymieniając nazwisko dyrektora 
Kielanowskiego jako. reżysera wiełkie 
go widowiska historycznego, które zor 

ganizuje się w czasie uroczystości na 
górze Zamkowej. Zresztą w sierpniu 

wogóle miały się odbyć w Wilnie 
uroczystości legionowe w mniejszych 
lub w'ększych rozmiarach.   

W związku z tymi uroczystościa- 
„ni powstaje pytanie — w jakiej sza- 
cie zaprezentuje się na nich plac Ka- 

tedralny? Konieczność przeprowadze 
nia do końca lak, jak to zamierza p 

konserwator, prac badawczych przed 
uporządkowaniem placu jest oczywi- 
sta. Metodyczne zaś badania, zgodne 
ze współczesnymi metodami nauko- 
wymi, wymagają czasu. W ciągu kil- 
ku tygodni nie można w warunkach 
wileńskich dokładnie zbadać nawet 
małej części takiego ogromu jakim 
jest plac Katedrałny. Jeżeli więc ba- 
dania będą trwały nadal, to w ciągu 
całego lata, Wilno będzie miało 

SWÓJ BISKUPIN W ŚRODKU 
MIASTA. 

Wykopaliska na placu Katedralnym 
będą niewątpliwie dużą atrakcją dła 
turystów. Stare mury obronne measta, 
resztki budowli z cegły itp. obiekty 
zainteresują najszerszy ogół. Trzeba 
oczywiście to wszystko 

ODPOWIEDNIO POKAZAĆ 
I ZAREKLAMOWAĆ. 

Związek Propagandy Turystycznej 
mógł by się tym zająć. 

Wilno nie straciło by więc w za. 

sądzie nic na nieuporządkowaniu w 
roku bieżącym placu Katedralnego, 
gdyby na nim prowadzone były wyko 
paliska. 

Z drugiej strony konieczność upo 
rządkowania „bałaganu piaskowego, 
jak to nazywają, na placu stała się już 
PRESTIŻOWĄ SPRAWĄ MIASTA. 
W razie dojścia do skutku wiełkich 
uroczystości w sierpniu z udziałem 
Prezydenta Rzeczypospolitej i Mar- 
szałka Śmigłego Rydza i w związku 
z projektowanym przeniesieniem pro- 
chów królewskich z kaplicy, gdzie 
znajdują się, do mauzoleum pod ka- 
tedrą, obecny stan placu z rowami i gó 
rami piasku musi ulec zmianie. Uro- 
czysości w takich rozmiarach w ja- 
kich są obecnie zaprojektowane mogą 
się odbyć tylko 
NA PLACU UPORZĄDKOWANYM 

. CAŁKOWICIE. 
"Wiemy jednak, że w roku bieżą- 

cym miasto nie będzie mogło wyko- 
nać całkowitych robót regulacyjnych 
na placu łącznie z ułożeniem kostki, 
ponieważ nie ma na ten cel kredytów, 
Obecnie opracowany projekt całkowi- 
tego uporządkowania placu przewidu 
je wydatki do sumy 600 tysięcy zło- 
tych. Jest to suma duża i nie ma wi- 
doków na otrzymanie jej w pełni sezo 
nu robót inwestycyjnych, w okresie 

gdy 

WSZYSTKIE KREDYTY SĄ ROZ- 
PROWADZONE I ZAANGAŻOWANE. 

Z iego też względu obecnie aktua 
na jest jedyn.e sprawa 

TYMCZASOWEGO UPORZĄDKO- 
WANIA PLACU. 

Miasto zwróciło się już do Funduszu 
Pracy z prośbą o przydział kredytów 
na ten cel i otrzymało je. Suma jest 
nieduża, bo wynosi około 7 tysięcy zło 
tych, iecz wystarczy jej na obniżenie 
i wyrównanie całego terenu. 

Wynikało by więc z tego, że na te- 
renie całego placu w najbliższym cza 
sie rozpoczną się roboły regulacyjne. 

Niezależnie od tego ma być układana 
jezdnia, na ulicach Magdaleny i Bisku 
pa Bandurskiego oraz u wylotu zauł- 
ka Bonifraterskiego. 

W rezultacie stwierdzamy, że na 
placu Katedralnym powstał cały splot 
aktualnych spraw, do pewnego stop- 
nia nawet sprzecznych ze sobą. Z jed 
nej strony nie należałoby porządko- 
wać w ogóle płacu przed ukończeniem 
na nim badań p. konserwatora, jeżeli 

ma być uporządkowany prowizorycz 
nie; z drugiej trzeba uporządkować 
prowizorycznie jak najprędzej, jeżeli 
w sierpniu w Wilnie odbędą się wiel- 
kie uroczystości. ; 

Naležy tu dodač, že prowizoryczne 

uporządkowanie „placu nie. oznaczało 
by wyrzucenie pieniędzy w błoto. Te- 

ren zostałby doprowadzony do wyglą 

du przewidzianego w projekcie regu 
lacji, prezentowałby się estetycznie 
i okazale, nie posiadałby jedynie twar 
dej nawierzchni, która pochłonie spo 
re sumy. 

Pokrycie placu niezabrukowanego 
| dobrym źwirem zabezpieczyłoby przed 
j powstawaniem kurzu. Reprezentacyj- 
ny plac Marszałka Piłsudskiego stał 
„pod żwirem kilka lat i nie kompro- 
mitował Warszawy. 

  

  
(WŁ) 

Józef Sarejko (Mało-Środkowa 8) pozo- 
stawał od dłuższego czasu bez pracy. Żył 

w małym pokoiku z żoną chorą na gruźlicę 

l dwojgiem dzieci. Prócz głodu i nędzy za- 

wisło również nad jego głową niebezpieczeń 

stwo eksmisji. Wreszcie z nastaniem sezonu 

robót publicznych do biednej izdebki za- 
kradł promyk nadziel. Nie na długo jednak 

Sarejko otrzymał dorywczą pracę. Oneg   

  

teatr Lutnia 

  

Leon Wyrwicz 
Humorysta, autor i wykonawca w 

jednej osobie — dawno już posiada 
Leon Wyrwicz określoną renomę. 
Styl jego jest nawskwoś własny. Z po- 
czątku słuchacz jest nieco zaskoczo- 
ny tą prostotą, graniczącą z domową 
intymnością — później się orientuje, 
że to jest właśnie to, czym Leon Wyr 
wicz różni się od rzesz inuych hu- 
morystów, monologistów etc. Nie 
stwarza ze siebie określonego typu, 
jak Lawiński lub Krukowski; nie ma 
w fonmie swoich opowiadań nic z te- 
atralmości; ba, nawet prawie nie ma 
„tematu (fabuły); nie ugania się za 
poinie'ą — ot, poprostu gawędzi 
Tak, jakby się prywatnie gadało w 
cztery oczy 

Ale że te gzwędy są przeważnie 
kawałkami podpatrzonego codzienne- 
go życia zwykłego szarego człowieka 
(„Parkany*, Strychy*, „Ordynacja ”*); 

że posiadają pewne zacięcie satyrycz 
ne i że pierwszorzędnie po-aktorsku 
są „podane'* — więc do ,,szarego czło 
wieka“ „dochodzą“. 

Wyrwiczowi, z jego techniką półto- 
nów „od niechcenia", trudno same 
mu w ciągu całego wieczoru podtrzy 
mywać na sali tę samą alimosferę — 
łym nie mniej kontakt z salą był, i 
amatorzy fotografij bez retuszu mieli 
sposobność nie raz uśmiechnąć się 
uad własną podobizną. S. W.-K. 
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Pobór absolwen ów 
Absolwenci (maturzyści) wileńskich śred 

nich i równorzędnych zakładów naukowych, 

urodzeni w roku 1919 i młodsi, którzy w 
roku bieżącym uzyskali świadectwo ukoń- 

czenia (maturę) jednego z wymienionych 

zakładów naukowych, a do poboru dotych 

czas nie zgłosili się, powinni celem zadość- 
uczynienia ciążącemu na nich obowiązko- 

wi. wojskowemu, zgłosić się do Komisji Po- 

borowej m. Wilna w dniu 23 czerwca br. 

Komisja urzęduje przy ulicy Ostrobram- 

skiej 26 o godz. 8 rano. 

Dziec. po skio z Gd ńska i Łośwy 
przyjeżdżają do Wilsa 

Dziś 22 bm. kończy się pierwszy turnus 

kołonij letnich w Leoniszkach Kolonie te 
prowadzone są przez miasio dia najbiedniej 

szej dziatwy publicznych szkół powszech- 

nych szkół powszechnych. W pierwszym tur 

nusie na koloniach przebywało 406 dzieci. 

Drugi turnus, na którym przebywać bę 

dzie taka sama liczba dzieci, rozpoczyna się 

28 bm. i trwać będzie 4 tygodnie. W turnu 

sie tym wezmą tym wezmą udział i spędzą 

wakacje na koszt miasta Wilna biedne dzie 

ci z zagranicy, a mianowicie z Gdańska i 

Łotwy. Z Gdańska przybywa 10-ro dzieci pol 
skich, z Łotwy 30. 

SAMAAAAŁAAAAA. . 

Książka kształci, bawi, rozwija 

Czytelnia Nowości 
Wiino, ul. Św. Jerzego 3 

OSTATNIE NOWOŚCI 
Lektura szkolna — Beletrystyka — 
Naukowe — Wysyłka na prowincję 

Czynna od 11 do 18. 

Kaucja 3 zł. Abonament 1.50 zł     
r 
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Tragedia bezrobotnego 
Przewiózł rodzinę na podwórko magistratu 

daj podczas przebywania Sarejki na robo 

tach zgłosił się do jego mieszkania komor- 
nik i bez uprzedniego powiadomienia, jak 

twierdzi Sarejko, wyeksmitowal jego chorą 

żomę 1 dzieci. 
Nieszczęśliwy bezrobotny mie mające in- 

nego wyjścia przewiózł swą całą rodzinę na 

podwórze Magistratu, gdzie ulokowała się 

ona wraz z resztkami nędznych gratów. 

5 

Poeta, na którego 
trzeba jeszcze czekać 

  

Józef Bujnowski, młody polonista, 
wychowanek uniwersytetu Stefana Ba 
torego — jest autorem wydanych w 
Brasławiu trzech cyklów poetyckich. 
Oto one: „Pęknięty tor*, „Pięścią w 
twarz“ į „Kwiatami pod nogi“ 

Kiepski styl „buntowniczošei“ ty- 
tułów usposabia raczej nieufnie. 

Jeszcze nieufniej nastroić mogą 

wierszyki w rodzaju: 
Będziesz w Pekinie, czy Madrycie, 

nie kładź szezęścia na kartę — 

Jeśli nie umiesz zadrwić z życia, 

po prostu żyć nie warto... 

Ale tuż obok daleko idących afo- 

ryzmowo - sztambuchowych koncesyj 
znajdujemy zupełnie eo innego: 

„Wtedy — szukałem blasku na blasze 

[błyszczącej błękitnie, 

myślałem: może © brzasku ©lchawy 

f(w wodzie srebrny) więcierz 

Hsteczkami w brzęczącym nurcie fale 

[zgarbione przewróci, 

mleczna mgła kropel tęczę przerzneł 

za brzeg... 

Okazuje się, Bujnowski, pełen 
treści poetyckiej, nie umie dać sobie 
rady z jej wyrażeniem. 

Treścią poetycką Józefa Bujnow- 
skiego „wałka ze światem: 

„Tak się dusić w ścian ciasnych klat- 

ce życia codziennej 

już nie sposób — 1 burzy wymodltć 

nie można 

Jak rozeprzeć Ścian zmory | sprag- 

nionej przestrzeni 

wyjść naprzeciw i minąć miast i ulle 

naroża?” 

Jak dotąd, trzeba się zgodzić z wie 
loma twierdzeniami odznaczającego 
się dużą intuicją krytyka mie wycho- 
dzącego juž „Pionu“, p. Stefana Li- 
chańskiego. 

Lichański m. in. pisze: 
„Wiersze Bujnowskiego wywołują 

wrażenie czegoś niedokonanego, urwa 
nego akurat w tym momencie, gdy z 
plątaminy bezładnych wzruszeń i na 
strojów zaczął się już wynurzać 
kształt dojrzałej koncepcji poetyckiej, 
Dążenie do osiągnięcia jak najwyższe 
go stopnia oryginałności daje u tego 
poety często w wymiku pretensjonalne 
dziwactwo (jako przykład służyć mo- 
gą choćby same tytuły obu tom“ 
ków)... 

Pod niedoskonałą zazwyczaj, a cza 
sem nawet wręcz nieudolną konkrety- 
zacją zamierzenia twórczego wyczuwa 
się jednak mocne pułsowanie żywiołu 
psychicznego, szamotanie się nie mo- 

gącego osiągnąć pełnej realizacji 
swych pragnień temperamentu twór- 
czego. Trudno nie uświadomić sobie 
przy lekturze wierszy Bujnowskiego, 
że poeia ten ma właściwie więcej do 
powiedzenia, niż nie jeden z autorów 
cenionych przez krytykę książek po 
etyckich“... 

Wniosek stąd jeden: to, co dotąd 
dał nam Józef Bujnowski, jest intere 
sującą zapowiedzią narodzin orygina) 
nego talentu poetyckiego. 

Na poetę trzeba jeszcze czekać. 
Jan Huszcza. 

Hotel EUROPEJSKI 
WILNIE 

Pierwszorzędny — Ceny przystępne 
Telefony w pokojach. Winda osobowa 
    

              

    

     

TRWANIA | KROLGATONNJ 
„ZNICZ” 

WILNO, BISKUPIA 4, TEL. 2-40 

Wykonuje wszelkiego rodzaju 

roboty w zakresie drukarstwa 

PUNKTUALNIE — (ANIO — SOLIDNIE   
 



Badania nad orientacją bocianów 
Od kilku już lat doświadczenia nad lo- 

tem bocianów prowadzi profesor SGGW w 

Warszawie dr Kazimierz Wodzicki wraz z 
dwoma asystentami przy pomocy poleskiej 

stacji biologicznej w Pińsku z zasłków Fun 
duszu Kultury Narodowej. 

Od kilku dni adbywa się we wsiach Ka- 

czanowicze i Lemieszowicze, pod Pińskiem 

ŁAPANIE BOCIANÓW, 
co wymaga cierpliwości i zręczności, 

amyślne te ptaki, zauważywszy linkę na gnie 

ździe albo ją strącają nogą, albo wręcz nie 

wracają do gniazda. Kilkanaście złapanych 

bocianów przetransportowanych zostanie do 
Dukszt i Brasławia (ponad 400 km w linii 

prostej od ich rodzinnej wsi) i tam wypusz 

czone po zaobrączkowaniu. 

Badania zeszłoroczne miały na celu spra 

widzenie do jakiej odległości od gniazda bo 

ciany mogą się zorientować i czym się kie- 

lotach. Wypuszczono rują przy dalekich 

trasy z północy na południe. 

się zdaje, 

WRACAĆ. 
gdyż 

rowej Zatoki Fińskiej.   MAGNESY, 

Tabela ieterii 
2 dzień ciągnienia 1-ej klasy 45-ej Loterii Państw. 

E 1 IA CIĄGNIENIE 

GŁÓWNE WYGRANE 
Stała dzienna wygrana 30.000 

zł. padła na nr. 72999 

* 10.000 zł.: 1537 70501 
5.000 zł: 55750 118746 144052 
2.000 zł: 15771 26607 101136 

46454 
1.000 zł.: 13502 29411 

119785 

WYGRANE PO 500 ZŁ. 
2123 546 979 3027 378 4881 6067 

7009 911 8625 11976 12687 13718 
17563 18271 418 19480 20218 21252 

45927 

542 78 97 655 86246 327 81 40 600 
883 914 37049 865 443 533 93. 
38218 536 805 919 39005 44 125 891 

40306 93 533 614 810 36 81 41045 
471 575 42128 77 91 210 51 515 669 
738 849 971 99 43120 80.318 886 44150 
75 359 407 42 616 70 891 923 45056 
108 48 272 900 37 62 75 46047 55 71 
214 581 746 846 921 47270 328 432 
697 48023 35 36 187 324 455 545 66 
67 80 682 88 917 55 49099 114 49 52 
454 546 676 732 835 
50102 413 589 759 70 884 940 42 51051 
153 460 544 736 958 52882 53194 243 
82 356 73 703 819 51 912 30 54013 63 
88 286 96 306 35 418 566 680 799 843 
55268 808 56278 421 82 653 753 846 
900 57269 99 333 649 62 956 53006 
154 803 71 409 84 961 59194 236 99 

22946 96 25145 26687 27114 28992 |354 95 
29386 30284 81510 
86598 37408. 

41852 42409 45233 452 852 46212 
804 48639 49080 999 50860 51811 
53690 871 54189 491 55536 59 572 
698 51655 63749 66170 68487 69503 
71352 455 72581 676 73410 635 57 
75 198 

76714 77031 74 100 80165 83563 
721 84186 722 85218 86548 87655 
91958 94653 95995 96232 97601 67 
102081 709 108365 105426 106339 65 
934 107631 109366 110458 642 748 

114530 116130 117987 118321 418 
122384 588 123094 125835 127270 94 
128323 999 129285 130173 382 133698 
137514 138603 141101 142887 146312 
151581 154443 156165 855 928 160840 
161059 162195 164338 

WYGRANE PO 62,50 ZŁ. 
63 214 66 330 614 19 31 871 985 

101 2 12 233 44 811 705 45 992 2091 
835 416 571 670 865 74 900 3028 70 
194 200 54 77 874 532 756 716 4001 
230 74 384 567 634 62 836 5126 72 
222 482 6017 242 413 40 668 7063 
197 320 40 699 53 56 92 723 862 
937 61 8196 869 90 9025 46 222 79 
305 40 502 609 72 715 67 96 10007 
54 76 232 521 620 53 715 49 69 956 
62 57 11411 511 24 628 880 910 12427 
47 12 508 896 927 52 13049 60 227 
937 14134 96 231 55 417 24 753 682 
998 15003 330 63 887 78 16050 332 
11 495 519 778 79 17266 75 85 567 
710 968 70 18122 413 49 655 92 1902 
179 88 581 694 922 31 60 20014 210 
21018 34 101 20 42 219 99 468 828 
47 675 764 818 22084 198 230 70 
392 716 23108 55 254 424 35 570 890 
24182 575 761 937 25460 748 911 70 
26220 775 558 641 811 27351 430 715 
68 943 28091 491 584 603 98 832 79 
920 54 29030 509 59 694 760 960 
8064 73 297 366 15 814 31074 125 
434 151 32035 49 164 223 33194 532 
792 914 34144 709 35071 74 173 221 

32251 — 83486 

  

  

60059 280 478 506 76 805 61078 417 
22 776 923 62009 34 80 174 398 421 
510 12 635 68 770 54580 656 871 925 
91 64028 187 611 86 475 628 65 3078 
594 750 835 946 66054 238 92 556 630 
55 91 787 829 91 67083 118 78 359 
455 603 987 58155 294 353 40 90 23 
714 9 811 953 59283 369 488 

10140 309 13 2072 447 528 649 754 
85 70104 25 33 02 319 514 857 927 30 
12 72236 386 652 708 822 52 73145 
478 608 52 806 7 74090 438 49 89 512 
32 713 87 96 75078 110 207 453 p 

76244 343 406 551 65 747 922 TT 
304 19 410 503 8 41 800 14 919 78062 
91 302 31 66 635 801 4 79054 697 838 
80004 41 431 604 777 995 81320 416 
620 890 82273 540 60 83062 102 261 
341 474 593 668 763 844 63 65 84095 
858 405 780 85 901 89 85057 253 655 
782 896 86288 422 587 656 700 95 
872 87005 729 58 88164 290 324 542 
714 81 35 938 89117 820 88 70 560 81 
826 31 90172 361 580 97 685 850 
910058 241 88 427 31 641 907 92004 
99 211 742 43 827 968 93026 372 98 
475 501 743 98 803 Ti 996 94065 163 
488 796 807 95043 120 90 343 527 54 
852 96081 246 953 97043 55 82 104 88 
440 641 843 98235 311 609 785 99068 | gg 
190 858 910 100560 74 813 908 101049 
100 357 407 775 827 75 102126 332 
696 961 103245 326 447 546 711 87 
104088 184 682 93 105139 302 70 580 
106015 261 76 606 897 980 98 107054 
102 59 200 438 540 811 108411 669 
815 54 964 109021 348 511 615 40 68 

897 110012 173 601 764 111021 183 
626 79 728 800 908 26 112009 225 32 

63 328 568 883 925 113062 168 818 

2 630 70 434 52 520 753 839 951 
114059 75 87 353 585 751 826 991 

115197 281 29 473 793 116067 114 
80 90 117126 293 308 484 519 42 72 
807 118027 29 89 246 470 600 77 746 
950 119147 310 669 120015 59 73 82 
233 801 939 121169 87 486 832 122296 
603 782 843 73 920 123286 95 124108 
470 591 748 909 125125 203 376 

więc bociany polskie z Lizbony, Berlina i 

Fiulandii. Z 12 — powróciły tylko 3 — z 

Berlina, mimo, że kierunek podróży na za- 

chód zasadniczo różnił się od ich zwykłej 

W Portugalii ptaki czuły się dobrze i jak 

NIE PRÓBOWAŁY NAWET 

Może zbyt trudny wydał im się przelot przez 

Pireneje. Z bocianów wysłanych z Finlan- 

dii nie wrócił również żaden, choć dwa z 

nich usiłowały to zrobić. Może to wpływ 

zmiany kierunku (z północy na południe), 

a może nie zdołały przefrunąć 100-kilomet 

Dla sprawdzenia czy i jaki wpływ ma 

magnetyzm ziemski na orientację ptaków w 

locie — część ptaków miała przymocowane 

NA GŁOWACH MALEŃKIE 

  

„KURJER* (4846) 

Wrócą, czy zabłądzą ? 

cianów. 

Haslemere (Anglia) 

W Anglii 

ptaki zachowają się w     
126216 536 650 831 127242 696 836 
990 128014 58 203 48 675 795 923 
28 129014 60 439 632 771 130283 
340 479 505 737 817 41 131059 309 
598 844 963 68 132016 51 269 447 
555 83 865 133149 269 399 451 672 
715 1554 803 12 77 919 67 68 134164 
346 471 555 646 844 135050 181 319 
654 769 905 50 136103 201 322 63 
409 530 64 73 707 137103 91 226 62 
379 404 69 748 138135 531 804 912 
139088 140234 340 754 141481 503 
641 85 91 822 991 142000 28 71 229 
86 737 936 89 143152 243 371 410 656 
144017 553 145223 608 146338 411 
647 147031 44 61 352 469 506 93 805 
19 77 14806 0202 312 38 69 415 627 
57 149135 88 240 150287 338 441 542 
805 939 151131 212 307 22 844 49 
92 988 93 152050 295 312 24 72 603 
50 995 153153 82 307 426 42 659 78 
91 154094 189 598 881 155366 401 
156120 47 338 — 401 590 646 757 
157016 40 220 412 715 962 158022 
159 53 54 40 755 80 954 159047 443 
160040 265 382 442 638 700 863 911 
161387 442 754 891 162234 163025 
284 370 750 866 922 44 164528 639 
42 815 933 

III CIAGNIENIE 

GŁÓWNE WYGRANE 
Stałą dzienna wygrana 10.000 zł. 

padła na Nr, 148580, 

15.000 zł,: 152483, 
10.000. zł.: 63449 
5.000 zł.: 38091 56430 64648 
2.000 zł.: 75279 146718, 
1.000 zł.: 2973 14849 40450 46947 

51628 108460 116066 158301 

WYGRANE PO 500 ZŁ. 
609 1777 960 2183 3157 5746 10247 12684 19436 21157 24492 28514 29065 31148 984 33082 36205 679 37717 

40595 49955 50004 52957 55671 56715 
58199 65716 58067 154 76901 82429 
83291 888125 882 89597 95168 96693 
97698 103392 104231 500 733 109413 

115080 116913 125353 934 132963 
187402 138251 141810 146804 155953 
(B 261 853 160277 869 162825 

WYGRANE PO 62.50 ZŁ. 
268 69 622 95 1084 336 33 808 2136 
395.669 838 3336 61 444 601 85 

792 850 4051 432 81 500 54 887 5181 
473 6267 314 53 825 56 7137 506 63 
790 990 9208 17 903 10072 108 27 
909 12017 375 536 948 18052 141 288 
96 358 14627 16414 792 17037 277 
404 925 18020 76 415 603 70 3910 
19240 77 429 958 20758 21763 96 
22149 91 384 967 23452 76 855 24123 
54 400 25759 820 26732 27047 435 
28053 463 559 808 29068 269 30142 
230 318 49) 81255 380 431 738 32480 
33208 24 336 971 35054 59 413 18 649 
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których pcie magnetyczne wystarcza jednak 

dla zniweczenia magnetyzmu ziemskiego. W 

roku bieżącym takie magnesy otrzyma 6 bo 

Zapoznawszy się z wynikami badań pro- 

wadzonych w Polsce (ogłoszonymi ostatnio 

w największym naukowym miesięczniku an- 

gielskim „Nature*) muzeum przyrodnicze w 

zaproponowało. 

współpracę z badaczami polskimi. 

W środę 21 bm. 6 bocianów zostanie sa- 

molotem Polskich Linii Lotniczych „Lot* 

wysłanych przez Kopenhagę do Londynu, 

gdzie oczekiwać będą badacze angielscy. Pta 

ki wypuszczone zostaną zaraz na drugi dzień. 

NIE MA ZUPEŁNIE BOCIANÓW. 
Ciekawe więc będzie zaobserwowanie jak te 

kraju. Łatwo także będzie ubserwować ich 

lot, tym więcej, że bociany będą miały jask 

  
  

nim nie straciła 

SWĄ 

badaczy. 

zupełnie nieznanym 

wali   

  

807 66186 618 EGOŁŁ Opó ŁC898 VIL 
832 985 39425 39 559 602 29 40456 
500 918 29 41311 569 79 784 818 32 
42040 544 628 43360 644 852 91 993 
44058 557 701 77 822 932 33 45307 
431 618 22 960 46982 47121 77 248 
978 48069 148 206 411 505 645 770 
49005 73 340 721 

50061 69 303 51 406 513 658 51149 
320 470 631 52 52440 46 685 53510 
54508 14 682 840 55213 691 804 51 
56097 301 496 57045 364 431 676 
58060 115 218 665 767 842 60167 247 
322 61002 638 62269 182 63042 465 
828 900 64746 65813 99 940 66611 
862 991 92 67274 428 552 638 68128 
97 296 450 533 715 69076 118 447 
52 510 701 70072 192 237 831 71022 
572 608 72426 31 874 73031 251 848 
74160 381 491 75021 126 724 77455 
659 809 78073 295 556 696 837 974 
79321 635 91 80067 153 231 42 64 
699 827 81972 82004 532 67 769 803 
83517 674 934 44 84801 85275 318 
744 86375 788 858 87045 83 509 88024 
882 80203 309 531 902 90411 860 99 
91188 325 065 92401 763 811 91 93121 
471 506 95182 307 96130 390 407 9 
784 869 97872 978 99267 784 

10018 8422 101334 511 102143 229 
551 792 103024 397 532 684 730 
104078 240 47 846 979 105769 106009 
184 107715 64 83 108403 109312 549 
629 828 41 916 110326 85 555 111367 
655 112191 242 357 731 113038 234 
322 499 711 819 959 94 114050 268 
589 870 942 59 115052 268 589 870 942 
59 115052 72 190 249 357 116072 94 
624 721 117989 118766 818 119077 
120585 125311 805 122252 675 904 
123562 124178 88 289 125562 611 
126453 127376 85 508 128108 64 340 
525 940 129828 924 130179 486 508 
720 968 181235 988 132072 236 889 
97 98 579 803 133275 521 134599 902 
135073 318 136111 482 66 137247 657 
71 776 816 41 138229 752 59 189141 
241 43 46 791 829 82 141500 786 
142097 384 143460 518 144146 — 629 
73 145710 146317 892 955 147055 203 
509 148128 892 149211 405 89 94 
735 980 150365 704 800 152280 496 
631 158225 558 806 992 154158 204 
155525 973 156441 87 816 44 157263 
817 955 158786 880 159320 475 755 
160118 604 74 80 989 161318 426 841 
162097 190 630 163488 512 164325 555 
693 

IV CIAGNIENIE 

WYGRANE PO 500 ZŁ. 
252 2452 5089 10844 14293 18256 

22842 941 23125 25500 26122 639 
9135 939 80798 33235 85228 39276 
45228 47707 48407 48613 50119 63674 
59690 70615 71216 75412 76216 77010 
79075 228 82007 665 709 87144 88809 
91670 92496 94720 97531 98966 
102063 518 105865 107600 110947 

116087 136 3387 122143 123546 | 

dzania kina — Dyrekcja kina „Pan* posta- 

nowiła tak*e w okresie letnim wyświetlic wy 

rawo pomalowane skrzydła. 

W przeprowadzeniu tego ciekawego doś 

wiadczenia zaofiarowały swą pomoc dyrek- 

cje radiostacji brytyjskich, francuskich i bel 

gijskich, zaś klub automobiłowy w Surrey 

(Anglia) chce zorganizować specjalny raid 

samochodowy — automobiliści mają śledzić 

I tot ptaków aż do brzegów morza. Ich mel 

dunki mogą okazać się nader pomocne dla 

Badania nad lotem ptaków zapoczątko- 

UCZENI POLSCY w 1933 r. 

zaufania i chęci do odwie 

D'a dobrych filmów nema złezo sezonu 
Aby Sz. Publiczność nawet w okresie let | łącznie dobre filmy. 

Dziś wyświetla się film „Radość życia* 

ze słynną gwiazdą ekranu Irene Dunne i zna 

komitym Douglasem Fairbanksem. 

  

nad lotem jaskółek (podjęli te badania póź 

niej ornitołogowie niemieccy z Berlina). 

Ostatnie badania tyczy bocianów, 

jest to jedyny duży ptak wędrowny, żyjący 

blisko człowieka, a więc łatwo rozpoznawał 

ny i dający się łatwiej schwytać. 

gdyż 

Nie trzeba dodawa!, że łapanie bocianów 

odbywa się w sposób niesprawiający bólu 

ptakowi, przy tym z gniazda zabierany jest 

tylko jeden ptak, ażeby drugi mógł żywić 

młode, które zresztą w tym okresie są już 

WYGRANE PO 62,50 ZŁ. 
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971 58103 632 70 838 59271 822 60356 
188 61501 764 826 62043 68 86 199 
319 842 91 63168 226 373 605 22 25 
65107 445 611 844 65087 180 35 427 
605 774 66076 219 48 87 497 635 69 
709 93 819 38 67028 315 68 94 617 51 
73 972 68044 69209 64 866 

70783 95 962 71004 204 595 723 91 
12013 861 948 75045 157 556 980 
14325 412 TTT 75094 182 228 76811 
936 92 78189 590 79144 75 80 234 
678 94 963 80493 591 977 81406 71 
654 718 82197 248 83273 405 18 84415 
66 733 85521 27 86111 19 489 587 92 
87216 420 51 88199 984 89201 87 405 
982 90325 748 977 91258 317 694 947 
92182 84 432 95 680 93668 94376 622 
804 908 28 95176 482 537 739 96100 
97076 88 466 545 99689 749 71 885 
100471 654 101709 824 102825 103576 
104524 105504 924 106221 635 107361 
520 108605 8 109707 850 110316 562 
788 835 36 111750 882 112157 272 
15 316 627 113203 114645 115054 
116253 418 501 667 710 956 117360 
978 118051 8 7376 410 525 119235 

120350 121015 66 164 391 433 652 
74 79 709 29 122087 232 318 128327 
122 124910 485 550 726 810 19 27 
125538 126037 83 252 96 127530 805 
128747 129001 885 999 

130342 432 856 131044 549 132007 
241 436 94 133314 043 134304 541 604 
185603 63 136510 985 137631 974 
138325 19465 520 756 

140058 653 915 141099 194 556 678 
152175 296 143707 954 144230 953 
145518 987 146115 78 265 671 147181 
249 89 379 984 148600 57 704 918 29 

150218 620 990 151152     152028 207 691 747 849 163143 90 
269 511 866 982 154104 212 946 
155356 729 76 862 156640 830 157190 

125844 130327 133767 184976 144361 223 464 638 901 158291 159254 607 
146077 147438 150562 151156 
160542 808 

162236 446 576 758 920 163472 
164459 662 893 

dość duże . 

  

  

2 teki policyjnej teki policyjnej 
Przy zbieg. ul. Zawalnej 1 

Sadowej „Arbon“ najechał na 

uwwożkę. Koń pokaleczony, do 

rożka strzaskana. 

Na mulicy Rudmiekiej zde- 

rzyli się dwaj rowerzyści. Je- 

den z nich М. Kimkuikin (W, 

Pobulanka 19) doznał  ogól- 

nych obrażeń. 

Potokarze, t. zn. złodzieje 

kradnący z wozów, znowu za 

częli grasować koło rynków. 

Wieśniakowi Stamisławow: 50 

botowiczowi skradziono z wo 
zu koło rynku Drzewnego 
przy ul. awalnej 11 kg sło- 
niny.  Złodzieja-potokarza za. 
trzymano 

Zaginął 1lrletni Bogumił 
Szychowskii (Antokolska 87). 

Chłopiec wyszedł z domu 14 
b. m. i dotychczas nie powró- 
cił. 

Kierowca autobusu Karol 
Wojciechowski najechał na plą 
cu Katedralnym na motorowe- 
rzystę Wacława Ejzinberga, 
który został poważnie pokale- 
czony. 

Jjzef Jaszkul (Stara 8) usi 
łowdał odebrać sobie życie, za- 
żywając esencji octowej. 

Liceista Henryk Przegaliń 
ski, który targnął się na życie 
przebywa nadał w szpirtału. 
Stan jego zdrowia jest ciężki, 
wczoraj dała się zaznaczyć 
lekka poprawa. <€). 

W Mołczadzi podczas ro- 
bót drogowych przy szosie od 
naleziono rulon monet _ srebr- 
nych (ok. 20 szt.) pochodzą- 
cych z 15 i 16 weeku. Monety 
te rozebrali zatrudnieni przy 
pracy robotnicy, od któryeli 
część monet w ilości 8 sztuk 
odebrano. 

ERZE i I II TI OS ACT O PORZE TYWSUTIA 

ВАНМ ПЛОН ОМ 

MIŁOŚC I PODEJRZENIE 
Frzekład autoryzowany z angielskiego W. M. 

W. więzieniu auclandzkim — Rolfe'a? zapytał Hardinge. — Przypominam 
stracono przestępcę Jobn'a Rol. | Sobie to nazwisko. Opowiedz mi o nim. 
REWA mie ж Ву! skazany za morderstwo i powieszony na 

‚ ° | įydzieū przed śmiercią pani Crane. Ona była głów 
mordowana została w tajemni- | nym świadkiem w jego procesie, składała zeznania 

obciążające. Wyszło bowiem na jaw, że łączyły ich 
bliskie stosunki i że on miał do niej wielkie zaufanie. 
Przerażona, że zostanie wciągnięta do procesu jako 
jego wspólniczka, zjawiła się w policji... Otóż jej ze- 
znania spowodowały wyrok śmierci. A po tym, w ty: 
dzień po egzekucji, znaleźliśmy ją uduszoną jedwab- 
nym sznurem... A Fleurette ginie. Qzyż to jest prze- 
konywujące? 

— Hm. Nie mogę tego powiedzieć, dopóki nie 
masz poważniejszych podstaw, niż same tylko domy- 
sły i podejrzenia, Zadaję ei więc wytamie, czy masz 
coś konkretnego? — Fajka Hardinge'owi zgasła i ra- 
pomniał jej zapalić, przejęty nawskroś budzącym się 
w nim na nowo instynktem myśliwskim, właściwym 
dytektywom. Jimmy potrząsnął głową. 
„  — Nile, niestety nie mam nic takiego. Ale wierzę. 
że mam rację. Pomyśl sam, gdyby to był zwyczajny 

czy sposób, w małym domku 

na przedmieściu — Lilian Gra. 

ne „Tygrysica Lili«, która by- 

ła głównym świadkiem oskar- 

żenia w procesie Rolfea. Rów- 

noczešnie została  uprowadzo. 

na jej wychowanka, Fleurette. 

Merdestwa dokonali prawdo 

podobnie z zemsty przyjaciele 

Rolfe'a — lecz policja darem- 

nie szukała sprawcy. Po czte- 

pech m-cach przybywa do An. 

clandu ėx-agent Scotland Jar- 
du — wezwany przez Jimmy | WYCZYD kindnaperów, już byśmy o nich dotąd posły- 

, | szeli: już by żądali okupu No, nie? Cartera, zakochanego w zagi- — Tak zwykle bywa, w takich wypadkach — nionej Flourette, przyznał Hardinge.   — A tymczasem pie słyszeliśmy nic...nicl Zginęła   

i koniec! A jeśli to jest akit zemsty i przyjaciele Rol- 
fe'a mają ją w swych rękach... Mój Boże! Piotrze, 
ja wariuję kiedy o tym myślę. 

— Gdyby motywem była zemsta, byłoby znacznie 
łatwiej zabić ją, jak zabili tamtą nieszczęsną istotę. 
Nie, Jimmy, jesteś na złym tropie. 

— Więc czy wprowadzisz mnie na właściwy ślad? 
Czy wprowadzisz? 

Hardinge nie odpowiedział od razu. Musiał stoczyć 
ostanią wałkę ze swą drugą naturą. Ale była to krót- 
ka walka; detektyw zatryumfował! 

W każdym razie postanowił przecież pozostać w 
Nowej Zelandii przez kilka tygodni, mógł więc prze- 
dłużyć swój pobyt. Bez wątpienia sprawa „wzięła* go, 
była bardzo interesująca i miał nadzieję, że jej rozwią 
zamie nie zajmie mu wiele czasu. 

— Dobrze — powiedział wreszcie — zajmę się 
tym. Jeżeli nie napotkam na jakieś specjalne trudności 
ze strony policji. Mogą być niezadowoleni, że wsadzam 
nos w ich sprawy! Ja zaś potrzebowałbym kilku in- 
formacyj. Oni bowiem byłi na miejscu, natychmiast 
po odkryciu zbrodni. A ja jestem spóźniony o cztery 
miesiące. W każdym razie będziemy próbowali... Mam 
w tyżejszej komendzie przyjaciela — Michała Sulliva- 

na. aczę się z nim jutro. 
— Policja usiłowała znaleźć krewnych Rolfe'a, 

ale stwierdzono jedynie istnienie siostry, która wyje- 
chała do Anglii przed rokiem. Ale przecież mogła 
wrócić! — dodał Jimmy z odcieniem nadziei w głosie, 

Hardinge wstał leniwie z krzesła i poklepał przy. 
jaciela po ramieniu. 

— Daj spokój, Jimmy, mnie już pozostaw tę spra- 
wę! Ja sam się zajmę układaniem teoryj, a tobie ra- 
dzę, przyjacielu: wyjedź dokądkolwiek į staraj się 
zapomnieć.   

Oa Nie. — Jimmy potrząsnął głową z wyrazem 
niezachwianej stanowczości. — Muszę być tutaj na 
miejscu, na wypadek, gdybyś ją odnalazł ji gdyby po- 
trzebowała... przyjacielskiej duszy. 

` Wbrew przewidywaniom Hardinge'a Michal Sul- 
livan z największą przyjemnością udzielił mu pożąda- 
nych informacyj. W. gabinecie biurowym Sullivana 
zasiedli obaj na dłuższą pogawędkę. 

— To wyjątkowa zagadka i wcale się nie wstydzę 
przyznać, że zostałem prawie pobity... Mówisz o Śla- 
dach.. jest tam parę nici, na pozór bardzo cennych, 
ale do niczego nie prowadzących... Wiemy na przy- 
kład ,że telefonowano z rozmównicy publicznej przy Green Lane w odległości dwóch minut drogi od Ascot 
Avenue, ale nie mamy pawnošoi, czy osoba telefonu- 
jąca nie była właśnie zamordowana kobieta, Miałaby 
bowiem aż nadto czasu, by wejść do domu, w którym 
mogło napaść na nią paru ludzi i zamordować, zanim 
Carter i Denvers przybyli. 
RT Ale w domu tym były dwie inne jeszcze ko- 

biety, nie rozumiem, jak mogły nie słyszeć tego, co 
się działo? 

— Al Jest to jedno z tych pytań, które zadajemy 
sobie od czterech miesięcy! Panna Sylwia Dean twier- 
dzi, że była w domu, nie odsiępując ani na chwilę 
chorej matki, która leżała w małym pokoiku w głębi. 
Jeżeli wszystkie drzwi były pozamykane, to byłoby 
zupełnie możliwe, że nie słyszały wszystkiego, co się 
tam działo, ale jestem przekonany, że coś jednak dojść 
musiało do ich uszu. W tej bawialni znaleźliśmy wy- 
raźne ślady walki, a pami Crane musiała krzyczeči 
Tak, bardzo trudno rozwiązać tę zagadkę. 

(D. e. n.).
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Dziś: Flawiusza M, 

Jutro: Zenona M. 
  

Wschód słońca — g. 2 m, 44 

Czwariek || Zachód słońca — g, 7 m, 56 

spostrzezenia Zakładu Meteorologii USB 

w Wiłnie z dn. 21.V1. 1939 r. 

Kon“ 

Cišnienie 763 

Temperatura średnia + 24 

Temperatura najwyższa + 28 
* Temperatura najnižuma + 12 

"Opad: © 

Wiatr: północny 

'Tendencja barom.: spadek 

Uwagi: pogodnie. 

WILEŃSKA 

DYŻURY APTEK. 

Dziś w nocy dyżurują następujące apteki: 

* Sokołowskiego (Tyzenhauzowska 1); Ghomi. 

czewskiego (W. Pohulanka 25); Miejska Wi 
leńska 23); Turgiela (Niemiecka 15); Wi- 

wulskiego (Wielka 3). 
Ponadto siale dyžurują apteki: Paka( (A: 

Iokolska 42); Szantyna (legionów 10) i Zają 

czkowskiego (Witolżowa 22). 

MIEJSKA. 
— Subweneja miasta na kolonie letnie, 

półkolonie i obozy. Przed kiłku dniami od- 
było się postedasnie koruiaji Pracy i Opieki 

w roku bieżącym dia najbsedniejszej dziaąwy 

kolonie, półkołonie i obozy. 

Komisja postanowiła wyasygnować na 

organizację kiołonuj łetnich — 16.000 sł, na 

półkolonie — 29.000 zł oraz 2.500 złotych na 

owganizację obozów, Zanząd Miejski ten po 

dział kredytów zaakceptował. 

SPRAWY SZKOLNE 

— OTWARTE w roku szkolnym 1938 
1989 przy U. S. B. ogólnokształcące PAŃST. 

'(WOWE LICEUM im. Jana i Jędrzeja Śnia- 

deckich w Wilnie dia młodzieży męskiej u- 

ruchamia w roku szk. 1939-40 dodatkowo 

czwarty wydział KLASYCZNY. 

Do kl. I liceum na wydziały: klasyczny, 

hmmanistyczny, matematyczno - fizyczny i 

przyrodniczy są przyjmowani absolwenci gi- 

mnazjum ogólnokształcącego po zdaniu eg- 

zaminów wstępnych. Egzamińa wstępne roz 

poczynają się 26 czerwca. Podania przyjmuje 

do 23 czerwca i bliższych informacji udzie- 

la kancelaria Liceum im. Śniadeckich, Wil. 
no, Bakszta 15, tel. 28-28. 

— LICEUM GOSPODARCZE Z. P. O. K. 
W WILNIE przygotowuje absolwentki do 

prowadzenia i organizowania gospodarstw 

zbiorowych, przemysłowych i społecznych. 

Egzaminy wsiępne odbędą się 24 czerwca b. 

r. Informacji udzuela i zapisy przyjmuje kan 

celaria Liceum w Wilnie, Bazyliańska 2—19, 

tel. 25-07. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 

— Związek Roiników z Wyższym Wy- 

kształceniem zawiadamia swych członków, 

№ ® piątek 23 bm. o godz. 19 w sah Za- 

kładu Ekonomii Rotniczej USB (ul. Uniwer- 
sytceka 3) odbędzie się zebramie, na którym 

p. prof. dr J. Jagmin wygłosi odczyt pt. 

„Wrażenia 

Rolniczego w Dreźnie i Wystawy Rolniczej 

w Lipsku«. Goście mile widziani. 

NADESŁANE 

— Pensjonat nad jeziorem Kara- 

eiszki, dwie minuty drogi od stacji 
kolejowej, czynny od 2 bm. Ceny 

przystępn*, doskonała kuchnia. Infor 

macje: telefon Landwarów 8 lub po- 

ezią „ePnsjonat Karaciszki*, folwark 

Dzikowo koło Landwarowa. 

NOWOGRODZKA 
— Zamiast wieńca. Wydział Powiatowy 

w Nowogródku złożył na FON zł. 20 — za 

miast wieńca na grób procownika Wydziału 

Pow. ś. p. bud. Antoniego Maciejewskiego. 
— Rodziny Rezerwistów. Na terenie ca- 

łego województwa powsiają obecnie t. zw. 

Koła Rodziny Rezerwistów, kióre mają na 

celu niesienie pomocy rodzinom rezerwistów 

powołanym do służby w wojsku. M. in. po- 

wstało takie Koło i w Nowogródku Na 

przewodniczącą wybrano panią Janinę Pa- 

cholską, | wicepr. została Janina Tomaszew- 
ska, IT wicepr. Władysława Zdanowska, sek- 

krełarką Kazimiera aZrzecka i skarbniczka 
#‹ На Lulsbina 

We Mswiebdu skład Zarządu Kała В › 

WOTEL 

„ST. GEORGES" 
- w WILNIG 

Pierwszorzędny — Ceny przystępne 
Telełony w pokojach 
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dziny Rezerwistów stanowią panie: Jadwiga 

srereke — wiceprzewodn , Maria Gajdows— 
sekretarka i Leokaria Jurew'czowa — skurb 

niczka. 

LIDZKA 
— Kwesta uliczna w Łódzie. Żydowskie 

Stowarzyszenie Kuki.-Oświat. „Jabne* od- 

dział w Lidzie przeprowadziło na ulicach 

miasta kwestę uliczną, która dała 112 zł 9. 

gr dochodu. Dochód przeznaczono na kok 
nie letmie dla niezamożnej młodzieży 

szkolnej. 
— Odsłonięcie pamiątkowej tablicy w Bie- 

niakoniach. 25 bm. z inicjatywy Ogniska Ko- 

lejowego KPW odbędzie się w Bieniakoniach 
pow. lidzkiego uroczyste odsłonięcie tablicy 

pamiątkowej. 

W dniach 19 i 20 kwietnia 1919 r. Mar- 

szałek Józef Piłsudski, Wódz Naczelny, kie- 

rował stąd marszem zwycięskich wojsk w 

wałkach o Wiłno i Ziemię Wiłeńską. 
Tablica żest wykonana z bronzu przez sek 

cję plastyczną Naczelnego Komitetu Uczcze- 

nia Pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego 
Uroczystości rozpoczną się o godz. 11 

mszą św. w miejscowym kościele. 

— Strajk w fabryce „Drutindustria* w Li 

dzie. W fabryce drutu i gwoździ „Drutin- 

dustria* w Lidzie robotnicąy proklamowali 

strajk. Strajkujący domagają się podwyższe 

nia płac o 26 proc. Między dyrekcją a robot 

nikami pośredniczy inspektor pracy w cha 

rakterze arbitra. Do strajku przyłączyli się 

wszyscy robotnicy zrzeszeni w różnych związ 

kach zawodowych, Liczba strajkujących wy 

nosi około 80 osób. 
— Wystawa gimnazjalną w Lidzie. Li 

ceum i gimnazjum państwowe w Lidzie na 

zakończenie roku szkolnego zorganizowały 

doroczną tradycyjną wystawę prac uczniow 

skich. Eksponaty rozmieszczone zostały w 
pięciu dużych salach, tworząc imponującą 

całość. Uwzględnione są działy: wyrobów 

drewnianych, szkłanych, żelaznych, technicz 

nych oraz modelarstwo szybowcowe i rysun 

ki. W dziale żeńskim wystawione są roboty 

ręczne z dziedziny krawiectwa i haftu szy 

dełkowego. 
Zarówno bogactwo eksponatów, jak i po 

siom wystawy, spotkały się z pełnym uzna 

niem społeczeństwa. 

— Nowa spółdzielnia w -Lidzie. Członko- 

wie stowarzyszenia absolwentów szkoły han 

dlowe ij gińanazjum kupieckiego ks. ks. Pi 
jarów w Lidzie zorganizowali spółdzielnię 

skupu szmat. Jest to jedyna tego rodzaju 

instytucja na terenie woj. nowogródzkiego. 
Spółdzielnia skupu szmat i odpadków z od 

powiedzialnością udziałami ma na celu stwo 

rzyć w ten sposób nowe możliwości rozwo 

ju ruchu spółdzielczego w dziedzinie dotąd 

nie praktykowanej. Uchwalono już statut 

spółdzielni, wybrano władze i przystąpiono 

do pracy. 
— Księża z Litwy w Lidzie. 19 i 20 bm 

bawiła w Lidzie grupa alumnów litewskiego 

seminarium duchownego z Kowna. Duchow 

ni zatrzymali się w kolegium ks. ks. Pija 

rów, przez których byli podejmowani. O g. 

5 rano księża litewscy w ilości 30 osób od 

prawiłi nabożeństwo w kościele pijarskim, 
w którym poraz pierwszy wierni słyszeli 

chór kościelny w języku litewskim. Goście 

t Litwy zwiedzili w Łidzie ruiny zamku, 

kościoły, ośrodek muzealny i miasto. 

— 8 lata więzienia za kradzież śledzi. — 

Mieszkamiec Lidy Jan Unuczek stanął przed 
sądem grodzkim w Lidzie, oskarżony za kra 

dzież śledzi. Sąd po rozpatrzeniu sprawy ska 

zał Unuczka na 3 lata więzienia. 

BARANOWICKA 

— Wyniki zbiórki ulicznej w tygodniu 

P. C. K. w Baranowiczach W związku z ob- 

chodea tykodaia ИСК przep owacztn? zb ór 

kę uliczną i zbiórkę w łouie różnych insly- 

tucyj i organizacyj społeczuy /», która dała 

uer'ępujące wyniki: 

Ochotn. Straż Pożarna — 2 puszki, ze- 

brano 18 zł 48 gr. Rodzina Rezerwistów — 

4 parki, zebrano 87 zł 64 gi Ubezp. Spo- 
łeczna — 2 puszki, zebrano 22 zł 38 gr. 
PTOK — 16 zł 21 gr. Rodzina Kolejowa — 

2 puszki — 44 zł 76 gr. Zawiadowca stacji 
Baranowicze-Poleskie, p. Kuzin — 60 zł 51 gr. 

Rozgłośnia Baranowiczą P. R. — 8 zł 2 gr. 

Rodzina Policyjna — 74 zł 77 gr. Rodzina 

Wojskowa — 24 zł 19 gr. Ks. dziekan Czy- 

rynowicz — 19 zł 75 gr. Razem zebrano: 
410 zł 67 gr. Wszystkim ofiarodawcom i kwe 

stującym PCK w Baranowiczach zasyła tą 

drogą „serdeczne Bóg zapłać” 

— Doroczne walne zebranie członków 

Tow. Krajoznawczego w _ Baranowiczach. 

17 bm. w lokalu Zarządu Miejskiego w Ba- 

ranowiczach odbyło się doroczne walne ze- 
branie członków Polskiego Tow. Krajoznaw 
czego w Baranowiczach. Towarzystwo to 

przed kilku laty rozwijało się Świetnie i li- 

czyło pnzeszło pół tysiąca członków, utrzy- 
mywało schronisko Turystyczne w Barano- 

wiczach i zapoczątkowało nawet akcję kup 
na i zbiórek słarych eksponatów do miejs 

cowego regionalnego muzeum w Baranowi   

- KURIER" (4846) 

Posiedzenie nowej Rady Miejskiej 
odbędzie się 

Na dzień 28 czerwca br. zostało 
zwołane konstytucyjne posiedzenie 
nowowybranej Rady Miejskiej m. Wil 

28 czerwca 
na. Posiedzenie odbędzie się o g. 20 

w sali posiedzeń Zarządu Miejskiego 
przy ul. Dominikańskiej 2. 

W 30-iecie zgonu Mieczysława 
Karłowicza 

Obchód w Wśsznmiewie 
Z inicjatywy Koła Towarzystwa Rozwoju 

Ziem Wschodnich w Wilejce przy  współ- 
udziale Koła Wilnian w Warszawie odbędzie 

się w dniu 26 czerwca rb w Wiszniewie 

koło Świru obchód ku czci Mieczysława Kar 
łowicza w 30-lecie jego zgonu. Protektorat 

nad obchodem objął p. wojewoda Artur Ma 
ruszewski. 

W Wiszniewie Mieczysław Karłowicz uro 

dzi się, wychowywał i aż do zgonu ©orocz- 

nie spędzał conajmniej kilka tygodni. Pod 
czas gdy Zakopane, z którym ten wiełki mu 

zyk był o wiele mniej związany, urządziło 

już wiele obchodów i festivałi muzycznych 

ku jego czci, ubogie i zniszczone w czasie 
wojny strony rodzinne dopiero teraz przystę 

pują do oddania mu hołdu. 

Dzień 20 czerwca zosiał wybrany ze 

względu na przypadający wtedy w Wisznie 
wie odpust i kiermasz, który gromadzi co 

rocznie liczne rzesze okolicznej ludności. 

Program obchodu obejmuje: 
Około ogdz. 12 poświęcenie i oddanie 

pod opiekę gminy alei i aliany lipowych, 

oraz modrzewia związanych z życiem i twór 
czością Karłowicza. Zaznaczyć należy, że 

dwór, w którym się urodził i wychował zo 

stał doszczętnie zniszczony w czasie wojny 

światowej. 

Około godz. 13 koncert chórów i orkie- 

stry warszawskiej Fundacji Domów Akade 

mickich im. Gabryela Narutowicza, które spe 

cjalnie w tym celu przybywają z Warszawy 

(chóry oraz orkiestra liczą razem 92 osoby). 
Uświetnią one następnie w dniu 1 i 2 lip 

ca kiermasz w Budsławin. 

Słowo wstępne przed koncertem wygłosi 

dyr. Tadeusz Łopalewski. 

W obchodzie wiszniewskim spodziewany 
jest ponadto udział solistów, którzy zechcą 

oddać hołd pamięci Karłowicza, w szczegól 

ności przedstawicieli Konserwatorium im. 

Karłowicza w Wilnie z dyr. Szpinalskim na 
czele. Uroczystość będzie nadawana przez 

rozgłośnię wileńską. 

ТМа gości z Warszawy i Wilna, którzy 

uczestniczyć zechcieliby w obchodzie, infor 

macji udzielać będzie Liga Popierania Tury 

styki w Wilnie. Nie wielką odległość Wisz 

niewa od jeziora Narocz ułatwia, zwłaszcza 

wycieczkom, rozporządzającymi samochoda 

mi, nocleg i możność spędzania kilku dni w 

ośrodku Wschodniej Wileńszczyzny. 

BIETRESEZNECI (7 RODZTZOWORTWR TAS INTO IE TASTE 

czach oraz wydalo swožm nakładem piękną 

i cenną książkę (niestety, aż dotychczas ma 

ło znaną szerszym warstwom społeczeńst- 

wa], jest nią „Przewódnik pg Nowogródczy- 
śnie". Z chwiłą jednak, kiedy Ministerstwo 
Komunikacji pozbawiło Ziemie Wschodnie 

prawie wszystkich stacji dojazdowych, dzia- 

łalność PTK w Baranowiczach zmalała do 
wegetacfi i tyłko zawdzięczając energiczne- 

mai wysiłkowi p. prezesa Podleckiego i kił- 

ku innych członków, utrzymało się dotych 

czas jeszcze na poziomie. Obecnie postano- 
wiono dołożyć wszelkich starań, aby Mini- 

sterstwo Komunikacji przywrėcito dla Nowo 

gródczyzny chociaż jedną stację dojazdową 

w Nowojelni, która jako miejscowość letnis- 
kowa zaczyna sobie zdobywać coraz większy 

rozgłos w całym kraju. 

BZISNIEŃSKA 

— UKARANI ADMINISTRACYJNIE. 13, 

14, 16 i 16 bm. w Łużkach odbyły się wy- 

jazdowe wyroki karno-administracyjne. Mię 

dzy innymi zostali ukarani: za nielegalne po 
siadanie broni Wacław Żuk na 60 dni i Alek 
sander Morchat na 30 dni aresztu i konfis- 
katę broni, za dokonanie potajemnego ubo- 

jf bydła w celu wprowadzenia w obrót mię 

sa nieoznakowanego, Wulfa Pliskina na 200 
zł grzywny z zamianą na 30 dni aresztu i   na 30 dni aresztu bezwzględnego, Jankiela 
Szermana na 30 dni i Abrama Estryna na 

21 dni aresztu oraz Chaima Cepelewicza i | 

Michała Mackiewicza po 50 zł grzywny ż za | 
mianą po 30 dni aresztu. Nadto kilkanaście o 

sób ukaranych zostało za wyrąb drzewa w 

cudzym lesie na kary aresztu w granicach od 

10 do 30 dni przy równoczesnej nawiązce na 

rzecz właścicieli lasów w wysokości dwukrot 

nej wartości ściętego drzewa. Również ukara 

no za opilstwo kilkanaście osób aresztem od 
7 do 14 dni. 

NOWA LINIA AUTOBUSOWA. Od 

paru dni na trasie Głębokie—Plisa—Prozoro- 

k—Jazno—Dzisna uruchomiona została no- 
wa linia autobusowa. Autobus na tej linii od 

chodzi z Głębgkiego rano każdego dnia, a 

wraca wieczorem. 

OSZMIARSKA 
— POSIEDZENIE WYDZIAŁU POWIA- 

TOWEGO. W Oszmianie pod przewodnici- 

wem starosty powiatowego odbyło się posie 

dzenie Wydziału Powiatowego, na którym po 

za omówieniem spraw natury gospodarczej 

i ekonomicznej powiatu złożone zostało spra 

wozdanie z wykonania budżetu administra- 

cyjnego Powiatowego Związku Samorządowe 
go za rok 1938-39. 

Jak wynika ze sprawozdania budżet zo- 
stał wykonany po stronie wydatków na su- 

mę 655.108 zł, po stronie zaś dochodów na 

sumę 665.884 zł, a zatem nadwyżka wynosi 

10.776 zł. 

Z osiągniętej nadwyżki postanowiono wy 
znaczyć: na Pożyczkę Obrony Przeciwlotni- 

czej 8.000 zł, na budowę budynku gospodar 

czego przy Lecznicy dla Zwierząt 4,500 zł, 

na budowę Ośrodka Zdrowia w Smorggniach 
2.000 zł na budowę stajni dla punktu ko 

pulacyjnego ogierów w Oszmianie 947 zł, re 
sztę zaś na urupełnienie funduszu obrotowe | 
qg0 Związku Samorządowego. 

— KURS OBRONY PRZEciwlotniczej. W   Oszmianie zakończony został w dniu 17 bm. 

kurs obrony przeciwiotniczo - gazowej zorga 

nizowany przez oszmiański Obwód Powiato- 

wy LOPP dla pracowników wszystkich urzę 

dów i instytucyj państwowych. Świadectwa 

60 uczestnikom wręczone zostały przez pre- 

zesa Obwodu Pow. LOPP — starostę E 

Chrzanowskiego. 

Należy nadmienić, że w miesiącu marcu 

został takiż sam kurs zorganizowany `@а па 

uczycielstwa szkół średnich i powszechnych 

oraz w miesiącu maju dła Związku Pracy 

Obywatelskiej Kobiet. 

TEATR i MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. 

Ostatnia premiera sezonu 1938/39. 

Dziś, w czwartek dn. 22 czerwca (o g. 20) 
Teańr Miejski na Pohulance daje ostatnią 
ery w bieżącym sezonie (w miesiącu 

lipcu rozpoczną się urlopy wszystkich ze- 
społów teatralnych) którą będzie lekka ko- 

media w 3 alktach Aldo de Benedetti'ego pt. 
„SZKARŁATNE RÓŻE” w reżyserii Z. Sa- 
wana, Wykonawcami są pp.: Walentyna 
Alexandrowiczowa, Halima Buyno, Stanisław 
Jaśkiewicz i Władysław Sumzyński, Piękna 
oprawa dekoracyjna projektu — J.i K. Go- 
lusowie. 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA”. 

— Ostatnie przedstawienia przed Kry- 
nicą. — Ceny zniżone, % 

— Dziś i jutro ostatnie dwa razy grana 
będzie urocza operetka „Słodka dziewczy- 

, pa" w doskomałej obsadzie ró: z Kulczycką, 
Halmirską, Piasecką, Dembowskim, Rychte- 
rem, Iżykowskim i w roli popisowej Wyr- 
wicz Wichrowskim, na czele bałety z udzia 

| łem Marii Martówny. 

— Sezon letni w Lutni, W związku 
z wyjazdem zespołu Teatru do Krynicy nie 
chcąc Wilna pozostawić bez teatru sezon 
letni w Teatrze Lutnia został zorganizowany 
z sił, które w ubiegłych latach cieszyły się 
powodzeniem. Jako reżyser główny został 
powołamy Bolesław Folański. Jako prima- 
donny Maria Nochowiczówna, Fontanówna 
t Bestami, które kolejno śpiewać będą w pre 
mierach, tenorem zaś będzie artysta opery 
warszawskiej Łuczyński. W dniu 1 lipca wy   stawiłomy będzie „Baron cygański" dalej 
„Domek  tnzecn dziewcząt* „Skowronek | 
„Lalka* z Fontanówną i im, 

 NOWDSEZE Cada | 

-- 

RAD EO 
WILNO 

CZWARTEK, dnia 22.V1. 1939 r. 
6,56 Pieśń por. 7,00 Dziennik por. 7,14 

p z BE 8,20 „Od Narocza do Wilna'* 
a e Donata Jasieūskie- 

go. 8,50—11,30 P. „ 11,30 Audycja dla 
poborowych. 11,57 Sygnał czasu i hejnał. 
12.03 Audycja południowa. 13,00 Wiadomo- 
ści z miasta i prowimcji. 13,05 Program na 
dzisiaj. 13,1) Muzyka baletowa. 14,00 Kon- 
cert rozrywkowy. 14,40 Kronika sportowa. 
1445 Wojsko polskie: Nie masz pana nad 
ułana — aud. dła młodzieży. 15,05 Muzyka 
popularna. 15,46 Wiadomości gospodarcze. 
16,00 Dziennik popołudniowy. 16,10 Poga- 
danka aktnalnz 16,20 Recital wiolenczelowy 
Arnolda Roslera. 16,45 Budownictwo wsi 
polskiej: Kurpiewszczyzna — odczyt. 17,00 
„Halio! Ti New York!“ — reportaž džwię- 
kowy Karola Bogumina. Tr. do Bar. 17.30 
„Stułecie teorii komórkowej* — pog. dr J. 
Kruszyńskiego. Tr. do Bar. 17,40 Gra Egon - 
Petri (fortepian). Tr. do Bar. 18,00 Utwory 
kłarnetowe wykona Józef Madeja. 18,30 Ut- 
wory na dwa fortepiany. 19.00 „Druskieni- 
ki“ — szkie literacko-lekarski J. I. Kraszew 
skiego. 1920 „Przy wieczerzy” — koncert 
rozrywkowy. Tr. do Bar. 19,45 Skrzynkę 
ogółną prowadzi Tadeusz Lopalewski. 19.55 
D. <. koncertu rozrywkowego z płyt. 20,05 
„Echa mocy i chwały”. 20.15—20.25 Rezer- 
wa. 20,25 „Nasza praca w Kowalczukach** 
— pog. I. Durejkowej dla gospodyń wiej- 
skich. 20,35 Poradmik rołniczy w opr. inż. 
R. Węckowicza. 20,40 Audycje informacyj- 
ne. 21,00 „Ibsen“ — portret literacki. 21.16 
Pogadanka muzyczna. 21,25—21,30 Przerwa. 
21,30 „Godzina hiszpańska* — opera ® 1 
akcie M. Raveli. (Transmisja z Paryża). 
22,30 Francuska muzyka. 23,00 Ostatnie wia 
domości i komunikaty. 23.05 Zakończenie 
programu. 

PIĄTEK, dnia 23.VŁ£ 1939 r. 

6,56 Pieśń por. 7,00 Dziennik por. 7,15 

Muzyka z płyt. 7,35 Gra orkiestra wojsko- 
wa. 8,15 Kłopoty i rady: „Obrona domu 1 ro 

dziny gazami*, 8,30—11,30 Przerwa. 
1130 Audycja dła poborowych. 11,57 Sygnał 
czasu i hejnał. 12,03 Audycja połudmiowa 
13,00 Wiadomości z miasta 1. prowincji. 
13,05 Program na dzisiaj. 13,10 Muzyka 
operowa. 14,00 Muzyka lekka. 14,40 Kronika 
sportowa. 14,45 Kajakiem po naszych rze- 
kach i jezeorach — opowiadanie dla mło- 
dzieży (cz. III). 15,00 Muzyka popularna w 
wyk. Ork. Rozgł, Wil. 1545 Wiadomości 
gospodarcze. 6,00 Dziennik popołudniowy. 
16,10 Pogadanka aktuałna. 16,20 Pieśni Mar 

celego Popławskiego w wyk. Anżeli Szłemiń 
skiej. 6,45 Rozmowa z chorymi. 17,00 Mu- 
zyka kameralna. Tr. do Bar. 17,30 Wyciecz 

ki 1 spacery prow. Leon Szestakowski. 17,36 
Gra Fryderyk Lamond. 17,50 Utwory A. 
Chabrier. 18,00 Dawna muzyka w wyk. Fry- 
deryka Macalika (viola da gambaj. 18,25 
Fragmenty twórczości mszalnej XVI wieku. 
19,00 Książki do których się wraca: „Księgi 
Džungli“ R. Kiplinga. 19,20 Ghwiła Biura 
Studiów. 19,30 „Przy wieczerzy'* — koncert 

20,25. „Nasze bydło krajowe* — pog, dla 
colnikėw S. Osiecimskiego. 20,40. Audycje 
informacyjne. 21,00 „Opowieść o Franciszku 
Sehubercie“ — „Pod czarnym kogiem“ — 
audycja słowno-muzyczna. 22,00 Oryginałny 
Teatr Wyobraźni: „Obraz* — słuchowisko. 

ki: Symfonia psalmów. 
23,00 Ostatnie wiadomości i komumikaty. 
23.05 Zakończenie programu. 

    

BARANOWICZE 

CZWARTEK, dnia 22.VŁ 1939 r. 

6,30 Sygnał i pieśń poranna. 13,00 Wia- 
domości z naszych stnon. 13,10 Muzyka obia 
dowa (z płyt). 14,00 Nasz program i komu- 
nikaty. 14,05 Grają słynne orkiestry (płyty). 
17,00 Chopin w wykonaniu znanych pianis- 
tów (płyty z Wilna). 17,30 Narody ginące 
i rozmnażające się w Europie — wy- 
głosi dr Maria Rewieńska (z Wilna). 17,40 
Gra Egon Petri (płyty z Wilna). 19,20 Przy 

wieczerzy — koncert rozrywkowy - (płyty z 
Wiłna). 19,45 Recital śpiewaczy p. Zofii 
Leszczyńskiej (sopran dramat.) (program 
złożony z piosenek ludowych w oprac, poł- 
skich komp. nadeślemy później). 20,05 Mu- 
zyka (z płyt). 20,25 „Strażacy w Horbaczach 
budują suszarnię Inu“ — pog. wygłosi Ta- 
deusz Fałowski, 20,35 Wiadomości dla wsi. 
23,05 Zakończenie programu. 

PIĄTEK, dnia 23.VI. 1939 r. 
6,30 Sygnał i pieśń poranna. 13,00 Wia- 

domości z naszych stron. 13,10 
tańców (płyty). 14,00 Nasz program i komu 
nikaty. 14,05 „Koncert symfoniczny* (pły- 
ty). 17,00 Muzyka kameralna o: Wód 
na). 17,30 Muzyka egzotyczna (płyty). 17,48 
Gawędę ze słuchaczami przeprowadzi dyr. 

"Z. Qis-Bankiewicz. 20,25 Jak ratowąć pora 
, żonych piorunem — Pogi dr B. Pro 
esi 20,35 Wiadomości dła wsi. licz 
Zakończenie programu. 

Dzieci śłąskie dla Armii 

  
W Katowicach odbyła się uroczystość przekazamia miejscowemu pułkowi piechoty 

sprzętu wojskowego, ufundowanego przez dziatwę szkolną ze szkoły im. Szafranka 

w Katowicach. Na zdjęciu moment przemówienia przedstawiciela pułku ppłk Sosiałuka 
do dziatwy, w czasie uroczystości przekazania armii darów,



Tylko za 33 zt. 

W POCIĄGU KABARET i 

„KURJER“ (4846) 

Tylko za 33 zł. 

Trzy dni nad morzem —Dzień w Stolicy 
Pociąg turystyczny WilmnoWarszawa—Gdymic 

(Wszystkie miejsca sypialne) 

DARCING. Wyjazd z Wilna 28.VI, powrót do Wilna 3 lipca 
Podczas trzydniowego pobytu w Gdyni — bezpłatne: kwatery w Hotelu Turystycznym, zwiedzanie portu od strony morza I lądu oraz wycieczka morska do Jastarni. 

W drodze powrotnej całfodziesnny pobyć w Warszawie 

Zapisy w Fdministracji „kKurjera Wileńskiego", ul. Bisk. Bandurskiego 4—7, tel. 99, w godz. 10—20. 
  

Giełda zbożowo-towarowa 
i lniarska w Wilnie 

z dnia 21 czerwca 1939 r. 

Ceny za towar standartowy lub średniei 

akości za 100 kg w handlu hurtowym, pa- 

rytet wagon st. Wilno. (Len za 1000 ką f-co 

wagon st. załadowania). Dostawa bieżąca 

normatna taryfa przewozowa, ч 

Žyto i standart 15.— 

+ Ц е 14.50 
Pszenica jara jednolita I st. 22.— 

2 „ zbierana Il „ 2150 

Jęczmień I standart = 

u 17.25 

żę ш 16.75 

Owies 1 16.25 

= п 15— 

Gryka 1 2:23 

Il А 20.75 

Mąka żytnia wyciąg. 0—30% 29.50 

= žė „ «A 0—55% 26.50 

razowa 0—95% 20.50 

Mąka pszen. gat. 1  0—50% 4ł— 
„ LA 0—65% 40 — 

I 50—60% 29.75 
€0—65% 26.— 

65—70% 18.— 
14.50 

15.50 
15— 
22.40 
22.— 

17,50 

17.25 

16. 5 

16 — 

21.5 

21.25 

30.50 

27.— 
ЗЫ 

4150 

75.75 

30.25 

«6.50 

19.— 
15. - 

.» 
. » 
+ xl 

o» „Ali 
» „ pastewna 

Mąka ziemniacz, „Superior“ 

s w „Prima“ 

Otręby żytnie przem. stand, 
przen. śred. przem. st, 

11— 

11 25 

0.5) 
10.75 ° 

Wyka 
Lubin niebieski 

Siemię lniane bez worka 
Len niestandaryzowany: 

Len trzepany Horodziej 
wołożyn 

Traby 

. „ ° Мюгу 
Len czesany Horodziej 

Kądziel horodziejska 

„ _ grodzieńska 

Targaniec moczony 
- wołożyu 

Ceny w Wilnie 
Centralne Biuro Statystyczne m. Wilna 

sporządziło wykaz cen niektórych artykułów 

notowanych na rynkach wileńskich w dn 

16. Vl rb. w złotych za 1 kg. 

20— 50.50 

1810.— 

1480.— 

2520.— 

1580.— 

940,— 

1070.— 

1710. — 

1440.— 
2480,— 

1540.— 
900,— 
1030.— 

0.36 Chleb żytni przem. 55% 1.33 

s * „ 65% - 0.28 0.29 

2 „  razowy-55% 0.22 0.23 

„ _ przenny przem. 65% 060 0.70 

Mąka przenna przem. 50% 0.50 

% > przem. 65% 045 0.48 

„ żytnia razowa 0.20 0.22 | 

” „„ руЧомала 0.27 0.33 

Mięso wołowe gat. 160 1.10 

> cielęce „ 0.70 0.80 

„ baranie 

„ . wieprzowe 1.40 1.50 

Karpie żywe 260 2.80. 

„  śnięte 2.20 241 

Szczupaki żywa 

2 śnięte 1.20 "1.60 

Sielawy 
Okonie , 0.40 1.00 

Płotki 030 060 

Ceny nabiału i jaj 
Oddziat wileński Zw. Spółd< ein: óile- 

czarskich i Jajczarskich notował „0.VI 1939r. 

następujące ceny nabiału | jaj w złotych:   MASŁO za 1 kg hurt detal 
wyborowe 2.50 2.80 

stołowe 2.49 2.70 
solone 220 240. 

SERY za I kg 
edamski czerwony 185 2.20 

» żółty 1.65 2— 

litewski 1.55 “180 

JAJA za 1 kg 1.20 1.30 
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Centrale. 

„Wydawnictwo „Kurjer Wileński" 

Y SZIAŁÓW: Władysław Abramowicz — sprawy kulturalne litewsk 

teprezentacyjne Km С. @/ 
Os atni dzem „Więzy miłośc 
Od jutra wspaniała 

satyra na snobów » ŻYCIE 

    2 СВ 

Casino dla wszystkich! 

Wszyscy do Casina: 

66 W roli 
dowej Walłace Beery 

WE DWOJE” 

INe| 

W rolach giównaych: Robert Montgomery : Rosalind Russeli 

  

  MBobre Aólsmaeg Cylikko u mast 
  

i Guglas Fairbznks 
  

  

„Madeość Życia 

Й #* &> па ая ВЭ иа пр ка ©> 
w najbardziej czarującym filmie 

Piek-y nadprogram 
EDO 

  

Coctail 
Największa śpie- HELIOS | 
waczka świata 

i Melvyn DOUGLAS 
w przepięknym filmie miłosnym 

muzyki, miłości i śpiewu! 

Grace MOORE 

„W sidłach m.łości'” 
Nadprogram : Atrakcja i aktualności 
  

Chrześcijańskie kino 

SWIATOWID | "w 
ssGdy 

  

Urocza Jaannette Macdonald 
NELSON EDDY w wspaniał,m filme mu y -2n0 špiewnym 

1 słynny 
amant 

  

KLNO 
Rodziny Kolejowej 

ZNICZ 
wiwulskiego 4 

Dziś. OGNISKO | "Dam 
W 1olach głównych : 

Nadprogram UROZMAICONE DODATKI. 

Film owiany najszezerszą poezią i cudownym sentym. paryskiej ulicy 

SIODME NIEBO 
W rolach głównych : 

Nadprogram : DODATKI. 
Simone simon i Jamas Steward 
Początek o „odz. 6-6, w święta o 4-ej 

Niešmiertelna historia wielkiej miłości + 

aKameliowa“ 
Greta Garbo i Robert Tayior. 

Pocz. senus. 0 g. 6, a w niedz. i Święta o 4. 

  

GRUZLICA ' 
PŁUC 

jest uieubłagana i corocznie, nie robiąc róż- 

nicy dla płci, wieku i stanu pociąga bardzo 

wiele ofiar. Przy zwalczaniu chorób płuc- 

mych, bronchitu, grypy, uporczywego mę- 

czącego kaszlu i t. p. stosują p. p. Lekarze 

„Balsam Trikolan — Age“ 

który ułatwiając wydzielanie się plwociny, 
usuwa kaszel, wzmacnia organizm | samo- 

poczucie chorego. Sprzedają apteki. 

    

Węgiel kamienny 
z najlepszych górnośląskich kopalń oraz 
koks najtaniej i na dogodnych warun- 
kach można nabyć w firmie Kazimierz 
'"MARKIEWICZ, Zygmuntowska 24, tel. 

25-32. 

ITANATOL US 

tepi 
RDZ uv 

KARALYSAKI 

  

  

     
    

  

£ “ 

Kupię dom 
z długiem. banku 
Wpłacę 20 tysięcy 

.. Oferta pisemna. . 

do Redakcji „łurjera Wil'* 
pod „777* ' 

  

  
    

"Nauka I Wychowanie 
— Prywaina Koćdukacyjna Szkoła Pow 

szechna i internat SIÓSTR NAZARETANEK, 

Nowogródek, uł. 3 Maja 24. Przyjmuje za 

'pisy od 17 czerwca. Bezpłatne komplety ję 

zyka francuskiego. Ž T 6 

„LOKALE 
MIESZKANIE 3—4 pokojowe z wygoda- 

mi pośziukuję. Oferty do adm. „K; W.* pod 

„Mieszkamie'ć 2   
   

Oddziaty: Nowogrėdek, Bazyliaiska 

Ułańska 11; Łuck, Wojewódzka 

'Przedstawicieistwa : 
   

kie, Grodno, Pińsk, Wołkowysk, 

Sp. z e. ©, 

Lida, ul. Zamkowa 4/7, tet, 73; Baranewicze, 

Nieśwież, Kleck, Słonim, 
Stołpce, Szczuczyn, Wołożyn, Wilejka, Glebo 

35, tel. 169; CENA PRENUMERATY 

       
          
        
       
       

  

5. 

Brześć n/B. 

       

  
miesięcznie: z oduoszeniem do. 
domu w kraju —ó8 zł., za grani- 
"eq 6 zł., e odbiorem w admini- 

<stracji sł. 2.50, na wsi, w miej- 
scowościach, gdzie nie ma urzędu 
pocztowego ani agencji zł, 2,50 

  

MAAAKAMAAAKBAAAAAAAAKAAAAAS 

LEKAR 
LUKIOR 

Fi. żaurman 
weneryczne, - skórne i moczopłciowe 

Szopena 3, tel. 20-74. 

Przyjmuje 12 —2 i 4—8. 

    

Chor. 

DOKTOR 

żejtowiczowa 
Choroby kobiece, skórne, weneryczne, narzą 
dów moczowych od godz. 12—2 i 4—7, ul. 

Wileńska Nr 28 m. 3, tel. 277, 

DOKTOR MEDYCYNY 

A. cymoier 
Choroby weneryczne, syfilis, skórne 

1 moczopłciowe 
ul. Mickiewicza 12 (róg Tatarskiej), tel. 15.64 

Przyjmuje od godz. 8—2 i 5—8. 

„AKUSZERKI 
AKUSZERKA 

Warsa „aknerowa 
przyjmuje od godz. 9 rano do godz. 7 wiecz. 

ul. Jakuba Jasińskiego 1 a—3 róg ul. 
3-go Maja obok Sądu. 

a 

Г 

  

AKUSZEKKA R 
smiaśowska 

oraz Gabinet hosnetyczny, odmładzanie 
oery, usuwamie zmarszczek, wągrów, pie: 
gów, brodawek, łupieżu, usuwanie tłuszczu 
4 bioder i; brzucha, kremy ocunł. łzające. 
wenny elektryczne, elektryzacja. Ceny prze 

stępne. Porady Lezpłatne. Zamkowa 26 m. 6. 
  

ABUSZEKK ; 

M. órzezina 
masaž leczniczy i elekiryzacjn Ui. Grodz- 
ka Nr. 27 (Zwierzyniec). 

LETNISKA 
MAJĄWEK położony nad Wilią przyjmu- 

je na letnisko z utrzymaniem lub bez. Miej- 
soowość sucha, las sosnowy, płaża. Informa- 
cje, Zamkowa 14 m. 1. 

    

    

LETNISKA na Antokolu Wiadomość na 
miejscu, ul Widok 3/13, róg Niecałej, na 

skraju lasu, blisko przystani na Wilii, 2 
mieszkania trzy i dwupokojowe (bez mebli) 
z usługą lub bez. Do wynajęcia od zaraz. 
Tylko dla: chrześcijan, 

  

LETNISKO z utrzymaniem, folwark Ka. 
mionka, poczta Ostrowiec k. Wilna, stacja 
Gudogaje miejscowość ładna i zdrowa, rze- 
Ка 1 las sosnowy. Leontyną Harasimowi- 
czowa. 

AAAAAAAAAASAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAS 

Kupmo i sprzedaż 
wwtyvytyye=wwaywoy” © T""RYYYYWYWYYYYYYVYY 

DOM sprzedam skanalizowany, dwumie- 
szkaniowy z ogrodem owocowym.  Dowie- 
dzieć się: Wilno, ul. Popowska 7—1 (Za- 
rzecze). 

  

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

  

KUPIĘ okazyjnie używane  fisharmo- 
nię. Byłe niedrogo (200 — 250 zł). Zgłosze- 
nia do adm. „Kurjera* sub. „Fisharmo- 

nia““, 
  

JAMNIKI rasowe, szczenięta do sprze- 

dania — Antokolska 39 m. 3. 
  

OWCZARKI alzackie (wilki) szczenięta 
do sprzedania. Tamże 4-miesięczna koteczka 
angorska czarna. — Zamkowa 8 m. 9, со- 
dziennie od 16 do 18, 
NAZI ZZ Z 

„KUPIĘ ROWER okazyjnie, mało używa 

ny. Sołtaniska 1, Łukaszewicz. 

  

SAMOCHÓD Ford, model A dwuosobo- 
wy cabriolėt i 2 osoby w klapie. Stan pierw 
szorzędny. Zieliūski Warszawa, Smolna 28. 

"(Tylko prenumeratorėw i czytelnikėw „Kurjera Wileūskiego“ 
  

  1 Н 
Lslsm uniknięcia zwłaki 

W WYSYŁCE CZASOPISM 
I DOKŁADN*GO WYKO- 
NA SIA <BANEGO NAM ZLE- 
CENI+, + ROSI WYDAWAI 
CTWO SZANOWNYCH PT, 
PRENUMERATORÓW O 

wczesńie, dókładne i czytelne 
podawanie zmiany adresu. 

IE| „Kurjer Wileński" ||| 

  

        

AAAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAAAAAAAAAAAAAA AAS 

PRACA 
Y"* "-Y"YYYVYYYYYYYYYYVY" 

DOŚWIADCZONA PIELĘGNIARK posza 
kuje pracy przy chorym. Może wyjechać. 
Ofertę do administracji „K. W.* dła N. D. 

AAAAAAAAMAAAAA, AAAAAAAMAMAAAMAAAAALAS 

TYYYTYTYVYYYYYYVYVYYTY 

  

WYNAJEM MOTOCYKLI. Prawo jazdy 
zbędne Nauka na miejscu. Wileńska 8, w 
głębi dziedzińca na wprost bramy. 

Podrabiają świaiowej 
Pi EGI i sławy angielski krem 
dr Orgieja od piegów. Prawdziwy tyl- 

ko z napisem: Dr ORGLEY. 
Depo „kKalotechnika*, warszawa, Mar- 

szałkowska 116. 

————————————— 
  

  

  

  

Nauczam ježdzič 
motocyklem szybko i tanio, oraz wynajmuję 

S$. Stankiewicz, Rzeczna 8—2. (Zakret). 

  

  

Cóż TO SIEDZISZ W KAWIARNI 
— ZAMIAST W SKLEPIE? 

NIE MA WCALĘ KLIENTÓW 

PEWNIE | 
NIE DAŁEŚ 
JESZCZE 
OGŁOSZENIA 
DO 

Kurjera Wileńskiego 

OGŁOSZENIE NIE TYLKO PO- 

WIĘKSZY OBROTY — ALE 1 

PRZYPOMNI TWOJĄ FIRMĘ 

PUBLICZNOŚCI —         
  

ie i wiadomości z m. Lidy; Zbigniew Cieślik —» kronika zamiejscowa; Włodzimierz Hołubowicz — sprawozdania sądowe | reportaż 

Witold Kiszkis == wiad. gospodarcze t polityczne (depeszowe | telef.; Eugenia Masiejewska-Kobylińska — dział p.t. „Ze świata kobiecego"; Kazimierz Leczycki — przegląd przsyj 

humor, sprawy  kwlturalne Jarosław  Nieciecki = sport; Hełena Romer -— recenzje książek: Eugeniusz Swianłewicz — kronika wiieńska; 

Józef Święcicki = artykuły polityczne, społeczne 1 gospodarcze. 

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem 75 gr., w tekście 60 gr,, za tekstem 
30 gr, drobne 18 gr za wyraz, Najimniesze ogłoszenie drobne licz 

ym drnkiem liczymy podwójnie. Zastrzeżeń miejsca @1а „di 
Przydział egłoszeń do odpowiednich rubryk zależny jest tylko od Administe: 
tiust 

redskc, i komunikaty 60 gr za wiersz jednoszpaltowy. 

dai L Wyrazy 
nych* ri 

. Do tych cen dolicza się za ogłosze= 
nia cyfrowe tabełaryczne 509%. Układ ogłoszeń w tekście 5-lamowy, za tekstem 10-łamowy 
Za treść ogłoszeń i rubrykę „nadesłane* redakcja nie odpowiada, А 
sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie ini 2 

nia są przyjmowane w godz. 980 — 1 

AE Druk, „Zaki“, Wilno, ul. Bisk. Bandurskiego 4, tel. 3-40 uoca. a E. Ketiseewskiego, Witóńcłac M 

! zastrzega 
miejsca. Ogłosze» 

117 — 20. 
    

   


