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Samodegradacja kolegów akademików 
Ogólmiki, że obecna młodzież jest 

gorsza, mniej jdeowa, słabsza intelek 

tualnie — nie trafiają mi do przeko 

nania. Uporczywe twierdzenie, że 

czasy dobre — to tylko czasy włas- 

nej młodości — to przywilej ludzi na 

prawdę starych. Do nich nie chcę się 

jeszcze zaliczać. 

Dłatego też chcę postawić tezę, 

że nie młodzież dziś jest gorsza niż 

dawniej, tylko, że warunki rozwoju 

indywidualności i kształcenia chara- 

kterów wśród tej młodzieży są gor- 

sze. 

Na podstawie tych ech z życia a- 

kademickiego, jakie do mnie docho- 

dzą, odnoszę wrażenie, że metody wy 

chowawcze, jakie mają zastosowanie 

do rzesz studenckich wahają się po- 

między stosunkiem belfra do sztubac 

kiej gawiedzi, a stosunkiem policjan 

ta do szumowin podłmiejskich. Nic 

dziwnego, że punkt ciężkości tego 

rodzaju „czarnej roboty' coraz bar- 

dziej przenosi się na personel admi- 

nistracyjny j urzędniczy uniwersyle 

tu ze szkodą wpływu wychowawcze- 

go ciała profesorskiego. 

Powoli za stan umysłów i spokój 

ną uniwersytecie staje się bardziej 

odpowiedzialny Naczelnik Wydziała 

Społeczno - Politycznego, niż Jego 

Magnificencja Rektor. 
Nie trudno powiedzieć, że nie tak 

„in illo tempore* bywało — to zna- 

czy jeszcze przed dziesięciu laty, To 

wszyscy wiemy. Trzeba wskazać 

przyczyny obecnego stanu rzeczy i 

otworzyć oczy na ujemne skutki. 

Partie polityczne, które doprowa 

dziły do obecnej dezorganizacji ży. 

cia uniwersyteckiego przez organizo 

wanie tam swych ekspozytur i bojó- 

wek, krzykną w tym miejscu, że wszy 

stkiemu winno ograniczenie autono- 

mii uiwersyteckiej. Najłatwiej w sku 

tku widzieć przyczynę, zwłaszcza 

tym, których sumienie jest najbar- 

dziej obciążone. Ale tego rodzaju po 

gląd niema nic wspólnego z rzeczy- 

wistością. 

Dzisiejsze pokolenie studenckie 

prawdopodobnie już mie jest w sta- 

nie zrozumieć, że w tych samych mu 

rach, w których dziś najskuteczniej- 

szymi į najbardziej szanowanymi ar- 

gumentami są: kastet, nóż i laga, da 

wniej w jednej sali mogli obradować 

stosunkowo spokojnie studenci wszy 

stkich przekonań politycznych od ko 

munizujących do monarchistów. 

„Zgniły liberalizm i demokratyzm*, 

nakazujący zachowanie form i posza 

nowanie przeciwnika w stosunkach 

akademickich był szkołą obywatel- 

ską nie do pogardzenia. Skrajny to- 

talista nawet nic nie stracił napew- 

no, a wiele zyskał, jeżeli przez taką 

szkołę przeszedł. Przecież uniwersy- 

tety nie szkolą mas, a przygotowują: 

dla tych mas wodzów. Polityka wy- 
maga pozyskiwania ludzi nie siłą a; 
wymową argumentów. Czy jest dziś 
gdziekolwiek pole, gdzieby te argu- 

menty mogły się ścierać? 

Przyszłe młode kadry inteligencji, 

które wejdą w życie społeczne i poli- 
tyczne będą się czuły jak wojsko 
wyprowadzone do walki bez przygo- 

towania na poligonie. Zamiast prze. 

szkolonego żołnierza nieostrzelany re 

krut. Jakże sobie da radę takie woj- 

sko z lada przeciwnikiem? Przewi- 

dzieć nie trudno! 

  

    

   

                    

   

    

    
   

Goebbels — nie jest okresem, 
rym studiuje się tylko historię świa- 

i, tworzy się w Niem | 
Znamy tylko jeden 

cheemy zdobyć z powrotem to | 
wszystko, co do nas w historii na- 
leżało”, 

"ta. W tej ehwi 
czech historia. 

Przewidzieć nie było trudno i o- 
becny stan rzeczy na uniwersytetach 
gdy się widziało, jak pewne ugrupo- 
wania systematycznie z roku na rok 
coraz bardziej programowo brutalizo 
wały stosunki koleżeńskie. 

Przed rokiem 1930 na USB na ze- 
braniach Bratniej Pomocy, gromadzą 
cych do tysiąca osób i więcej, gdzie 
teoretycznie każdy z tej liczby miał 
równe prawa, mógł prosić o głos i 
przemawiać, można było jeszcze ut- 
rzymać porządek. Mówców słuchano 
zależnie od tego, czy interesująco mó 
wił czy nie, a nie dłątego, że to był 
mówcą ze strony większości. Nie by- 
ło w zwyczaju nawet stosowanie me 
tody zagłuszania mówcy krzykiem. 
Zakończenie obrad było punktem ho 
noru i przewodniczącego 
kich członków zebrania. 

zwalczających się grup 

i wszyst- 

Kurtuazja 

sięgała tak 

P. Prezydent na uro- 
czystości Yachtklubu 
WARSZAWA, (Pat). W czwartek 

odbyły się w Warszawie jubileuszowe 
uroczystości 15-lecia najstarszego klu- 
bu żeglarskiego w Polsce — Yachtklu 
bu Polski, 

„— Uroczystości rozpoczęły się Mszą 
Świętą, która odbyła się w kościele na 
Saskiej Kępie. й 

Po navožeūstwie- па przystani 
Yachtklubu Polski otwarte zostały 
obrady zjazdu delegatów, przybyłych 
oddziałów YKP w Gdyni, Augustowie, 
Lwowie, Katowicach i Wilnie. Ogó- 
łem przybyło na zjazd około 50 dele- 
gatów. 

W kilka minut po godz. 15 przy- 
był na wybrzeże Gdańskie Pan Prezy 
dent R. P. ubrany w strój komando- 
ra Yachtklubu Polski. ® 

Po skończonej uroczystości Pam 
Prezydent Rzeczypospolitej zaprosił 
zebranych członków klubu na salę 
Zamku Królewskiego, gdzie podejmo 
wał ich herbatą, 

Niemcy wysiedlają 
polską dziennikarkę 
BERLIN, (Pat). Związek prasy za 

granicznej w Berlinie podejmował 
obiadem pożegnalnym korespondent 
kę I. K. C. p. Helenę Heinsdorf, zmu- 
szoną przez władze niemieckie do 
opuszczenia Niemiec po 10-letniej dzia 
łalności dziennikarskiej na terenie 
Rzeszy, 

kasi 

BERLIN, (Pat). Na obchodzie sta 

rogermańskiego święta przesilenia 

dnia z nocą w Berlinie minister 
Goebbels. wygłosił niezwykle  gwał. 

towne przemówienie, w którym prze 

bijało wyraźne zdenerwowamie mów 

się jasne dążenia niemieckie do he- 

gemonii nad Europą. 

„„Okres dzisiejszy — mówił min, 
w któ 

Z ostrą ironią zwrócił się Gochbels 

szość, nie tylko czasem. dopuszczała 

członków zarządu ze strony przeciw- 

nej, ale uważałyby za niewłaściwe 

niedopuszczenie przeciwników zwła- 

szcza do komisji rewizyjnej. To były 

obyczaje Bratniej Pomocy, zrzeszają 

cej wówczas wszystkich studentów 

chrześcijan i stanowiącej faktyczną 

reprezentację studencką. 
Dopiero później przyszły takie 

rzeczy jak zagłuszanie mówców do 

tego stopnia przez ich przeciwników, 

że obrady traciły swój sens i rozpę- 

tanie antysemityzmu nie poto, aby 

eliminować z Bratniej Pomocy Ży- 
dów, bo tych tam dawno już nie by- 
ło, ale żeby wykańczać przeciwników 

z pośród kolegów chrześcijan. 
Część ideowych kolegów, którym 

przeciwnicy wyrwali wpływy z ręki, 
operując oszczerczym zanzutem żydo 

LONDYN, (Pat), — Donoszą ze 
„Swatow: Japońskie władze morskie 
wystosowały ultimatum do okrętów 
wojennych stojących w porcie Swa- 
tow, żądająe aby opuściły port do go 
dziny 13 ezasu miejseowego. 

W porcie Swatow w chwili otrzy 
manią ultimatum znajdował się bry 
tyjski kontriorpedowiec „Thanet* j 
amerykański „Pillsbury*, 

LONDYN, (Pat). Sprawa sytuacji 
na Dalekim Wschodzie pozostaje w 
dalszym ciągu niewyjaśniona. Do za 
targu w Tientsinie doszedł obecnie 
zatarg w porcie Swatow. 

Dowódca torpedowca brytyjskie- 
go Thanet nie tylko nie przyjął ulti- 
matum japońskiego, lecz, odwrotnie, 
stanowezo je odrzucił, oświadczając, 
że flota brytyjska zastrzega sobie 
swobodę ruchu i jej pierwszym obo- 

BRATYSŁAWA, (Pat). Sano Mach 
zapowiedział przeprowadzenie „czyst 
ki* w armii słowackiej. Z zapowiedzi   

daleko, że grupa posiadająca więk- | komuny, faktycznie nie znajdując zro 

zumienia w sferach katolicko - naro 

dowych, zaczęła się radykalizować i 

przeszła do socjalistów. Reszta od- 

sunęła się w cień. Na placu została 

garść wykonywująca określoną robo 

tę partyjną, nic nie mającą wspólne 

go z koleżeńską pomocą. Bratniej Po 

mocy władze uniwersyteckie odebra- 

ły charakter organizacji powszechnej 

i jakby przymusowej. Dziś zaledwie 

25% studentów chrześcijan należy 

do Bratniej Pomocy. Tak w prakty- 

ce wygłądają wpływy Stronnictwa 

Narodowego. Te 25% dziś walczy o 
kolonię wypoczynkową Legaciszki i 

w dalszym ciągu uzurpuje sobie pra. 

wo reprezentacji ogółu młodzieży 
akademickiej. 

Z kim walczy o „te wielkie rzeczy” 

ta młodzież? Z Rządem, z Rektorem,   
Amq dia i raka 

odrzuciły ultimatum Japonii 
Nowy ostry zatarg na Dalekim Wschodzie 

Terenem nowego konfliktu — port Swatou. — W Tientsinie również 

'z Senatem? Niel Z zarządzeniami ad 

zaognienie wzrasta. 
wiązkiem będzie zawsze przyjście z 
pomocą obywatelom brytyjskim. 

Podobne stanowisko zajął kontr- 
torpedowiec amerykański, stojący w 
porcie Swatow. Ponadto ze strony bry 
tyjskiej, jak i amerykańskiej nadesz 
ły już pewne posiłki i w pobliżu por 
tu Swatow pojawił się drugi kontr- 
torpedowiec brytyjski „Seout* oraz 
drugi kontrtorpedowiee amerykański 
„John Pope*. Obydwa kontrtorpedo 
wce zmierzają do portu Swatow. 

Sytuacja w Tsientsinie pozostaje 
bez zmian. Premier Chamberlain, u- 
dzielając w Izbie Gmin pewnych wy 
jaśn'eń faktycznych, oznajmił, że czy 
nione są przygotowania do ewakua- 
cji kobiet i dzieci brytyjskich ze Swa 
tow. W tym eelu skierowane zostały 
do portu statki handlowe. Władze ja   

  

pońskie przyrzekły, jak oznajmił pre 
GOA 

„Czystka” w armii słowackiej 
tej wynika, że z armii usunięci będą 
Żydzi oraz ci „którzy nie potrafili 
zmienić przedawnianych poglądów*, 

Boo: 

ała Anglii. — Kompleks Polski, 

tody za pošrednictwem ktėrych sta | będzie pokój. 
, przeciw próbom mocarstw zachod- 
nich wykluczenia osiemdziesięciomć- 

| lionowego narodu od udziału w bo- 
, gactwach tego Świata. Póki próbuje 
, Się to czynić nadal—mówił Goebbels 

| — każdy program pokoju jest tylko 
zwykłą gadaniną. Nie chcemy ho- 

| wiem pokoju frazesów, lecz pokoju 
czynów. 

Odpowiadająe następnie na zarzu 
' ty brytyjskie, że Niemey chcieliby u- 
jarzmić eały świat — min. Goebbels 
oświadczył: „ tym nie może być na 
turalnie mowy. Przejęlišmy 2 powro 
tem tyłko to, co do nas dawniej na- 
leżało, a tam, gdzie stawiamy jeszcze 
żądania, chodzi o dobrze uzasadnio- 
ne prawa niemieckie",   „Jeżeli Anglicy zarzucają nam me 

raliśmy przeforsować nasze żądania 
i gdy nam tłumaczono, że mogliśmy 
dojść do cełu również j na drodze po 
rozumienia, to niech wreszcie na to 
dadzą dowody np. w sprawie kolo- 
nii. Tak długo jednak, póki chodzi 
© Europę środkową, wzbrania sobie 
naród niemiecki ciągłe próby wtrąca 
nia się Anglii w sprawy: Europy Śro 
dkowej. - Europa Środkowa nie jest 
w żadnym wypadku angielską strefą 
interesów. Lepiej byłoby dla Anglii 
gdyby zajęła się sprawami Dalekie-.. 
go Wschodu i świata arabskiego. 
W Europie Środkowej W. Brytania 

nie ma ezego szukać. To jest nasza 
strefa wpływów. Anglia musi Niem- 

ministracji uniwersyteckiej. Krytykę 

postępowania jednego z urzędników 

tej administracji, przeprowadzoną 

przez nas, organ Stronnictwa Naro- 

dowego w Wilnie cytuje na pierwszej 

stronie jako wielki triumf idej naro- 

dowej, — triumf rzekomo pośrednio 

uznawany niejako nawet przez prze 

ciwników. 

Małość tych rzeczy i osób, o któ- 

re walczą i z kim walczą niedobitki 

dawnej reprezentacji akademickiej, 

dziś stanowiące sariozwańczą grupę, 

nie mającą nawet uporządkowanej 

należycie sytuacji prawnej, oto naj- 

bardziej namacalny dowód tej samo- 

degradacji akademików, jaka doko- 

nała się na przestrzeni ostatniego 

dziesięciolecia za sprawą Stronniet+ 

wa Narodowego.   Piotr Lemiesz. 

  

mier, ułatwić tę ewakuację i uszano 
j wać majątek brytyjski. Na zapytanie 
ze strony opozycji, czy premier nie 
zamierza obecnie podjąć ostrzejszej 
akcji, aby wyrazić oburzenie rządu 
brytyjskiego z racji japońskich ak- 
tów agresji, premier oświadczył, że 
rząd brytyjski z największą troską ob 
serwuje akcję Japonii, W wypadku 
Tsientsinu, gdzie sytuacja jest najbar 
dziej drażliwa, rząd brytyjski wciąż 
jeszcze ma nadzieję, że uda mu się 
załatwić ten lokalny incydent drogą 
negoejaeji, ale gdyby negocjacje te 
zawiodły, to rząd brytyjski rozwarzy 
dalsze kroki, jakie będzie musiał kó 
wezas powziąć. 

TIENTSIN (Pat) — Konsułat W. 
Brytanii donosi, że na granicy konce 
sji ponownie 2 Anglików poddanych 
zostało rewizji, połączonej z niezwyk 
łymi szykanami. Przetrzymano ich 
nagich przez kwadrans w tłumie ku 
lisów, kobiet i dzieci chińskich. Jed 
nego z Anglików zmuszono do otwar 
cia ust, w które wepchnięto jego pa 
szport. Konsułat W. Brytanii złożył   

  com jutro zwrócić kolonie, wówczas 

energiczny protest. 

Zachciewa im sie być dyktatorami Europy 
Jeszcze jeden histerycznie buńczuczny wyst 

Mowa neopoganina w staropogańskie święto. — „Tylko” jeden cei. — Pr 

ęp Pana Ministra Propagandy Rzeszy 
ogram pokoju-gadaniny. — Kolonie! — Morsty 

Minister Goebbels powraca raz je 
szcze do wytrwale głoszonego swego 
argumentu, że W. Brytania przyczy- 
niła się do usztywnienia stanowiska 
Polski, po czym oświadcza: „Nie na 
leży sądzić, że kanclerz da się zastra 
szyć przez jakiekolwiek groźby, Ni-. 
gdy nie skapitulowaliśmy jeszcze 
przed wymuszeniem. Postawiliśmy 
nasze międzynarodowe _ żądania. 
Brzmią one: zaspokojenie naszych 
naturalnych żądań życiowych. Nad 
tym nie można przejść do porządku 
dziennego. Nie moża żądań tych ba- 
gatelizować. Gdyby jednak spróbowa 
no tego w Londynie, Paryżu j w War 
szawie, to stanie się to na niekorzyść 
tych państw i narodów". 

a 

w
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„KURJEK” (1847) 
wow 

Sowiety wreszcie odpowiedziały 
na propozycje angielsko-francuskie 

MOSKWA (Pat) — Pe południu 
amhasadorewie: brytyjski Seeds i 
francuski Naggiar oraz delegat Fo- 
re' gn ffice dyr. Strang złożyli na Kre 
mału wizytę premierowi Mołotowowi, 
od którego otrzymaki oficjalną odpo- 

| wiedz rządu se na ostatnie 
zn - franeuskie. 

Rozmowa trwała około 36 minut. : 

Odpowiedź sowiecka została niez- 
włecznie- przekazana przez amahbasa- 

  

spy PW języca po:skiego 
KOWNO, 24.VI. — Pnzepisy o przy 

musie powszechnego nauczania prze 
widują kary grzywny z zamianą na 
więzienie dla osób, które nie pożą- 
dając zezwolenia władz, nauczają 
dzieci zwołnione od obowiązku uczę 
szezamia do państwowych szkół po- 
czątkowych. Tym samym karom po. 
dlegają rodzice takich dzieci. 

Organy administracyjne stosują 
jednak ten przepis i do nauczycieli 
i rodziców takieh dzieci, które uczę 
szczają do państwowych szkół począ 
tkowych j tylko: uzupełniająco nau- 
czane są prywatnie języka polskiego. 

W ten sposób w marcu br. naczel 
nik pow. kowieńskiego skazał naprzy 
kład nauczyciela prywatnego p. J. 
'Tędziagolskiego na grzywnę w wyso 
kości 250 litów z zamianą na 15 dni 
aresztu oraz rodziców, pp. A. Sut- 
kiewicza, J. Ławrymowicza, 4. Ra- 

juńcową i K. Żelnię na grzywny po 
10 hitów każdego bez zamiany na a- 
reszt. 

Odwołania skazanych, złożone do 
ministra spraw wewnętrznych, zosta 
ły w końcn maja odrzucone i ostat- 
nio, od rodziców ściągnięto grzywny, 
p. Tędziagolskiego zaś wobec braku 
środków na zapłacenie grzywny osa 
dzono w areszcie gminnym w Cze- 
kiszkach. 

Należy zaznaczyć, iż nie są to je- 
dyne w ostatnich czasach kary za na 
uczanie języka polskiego dzieci, któ 
Te przez uczęszczanie do państwo- 
wych szkół początkowych czynią za 
dość wymogom przepisów o powsze 
chnym nauczaniu. Stosowanie nadal 
swoistej interpretacji tych przepisów 
dla uniemożliwienia nauki języka 
polskiego wywołuje wśród ludności 
polskiej zrozumiałe rozgoryczenie.   

Kryzys wewnętrzny zaostrza się 
KOWNO, 21.VI. — Ataki ,, tauti- 

ninków* na rząd konsolidacji naro- 
dowej, których widownią był ostat- 
nia, jak donosiliśmy, sejm, spotkały 
się z ostrą oceną na łamach „XX Am 
zims“ i „Lietuvos Žinios“. 

Pierwszy z tych dzienników zwra 
ca uwagę, że narodowcy, którzy w 
ciągu pnzeszło 12 lat walczyli z wia- 
trakami rzekomego  partyjnictwa, 
dziś sami uprawiają prawdziwe par- 
tyjmictwo. Pismo przypomina spnze- 
ciw narodowców wobec zarządzenia 
ministra sprawiedliwości, by pracow 
nicy sądowi nie należeli do organiza 

cyj politycznych, ich krytykę przy- 
jętego przez siebie przed paru mie- 
siącami budżetu, wreszcie chęć izolo 
wiania rządu od społeczeństwa. Pismo 

Min. Łozorajtis w 
KOWNO, 22.VI. — Wobec ukoń- 

czenia rokowań z Rzeszą, min. Ło- 
zowajtis, który kierował ostainio spra 
wami przekazania obszaru kła jpedz- 
kiego, wyjeżdża dziś wieczorem do 

surowe potępia tych, którzy „upwa- 
wiają dziś takie partyjne politykierst 
wo, stawiając interesy swego stron- 
nicbwa wyżej interesów państwa i na 
rodu*. 

„Organ ludowców pisze m. in.: 
„Społeczeństwo zapytuje, dlaczego te 
raz, w chwili, gdy czynione są pró- 
by osiągnięcia jedności, sejm, który 

— zdawałoby się — musiałby dążyć 
do realnej jedności, popierać chęć i 

usiłowania całego narodu  stanięcia 
do wspólmej pracy, ten sejm właśnie 
wsadza, jak się mówi, tej tak potrzeb 
mej pracy kołki między szprychy”. 
Zachodzące w sejmie zjawiska wywo 

lują,, zdaniem pisma, w społeczeńst- 
wie już nie zdziwienie, lecz niezado 
wolenie. (n). 

viechał do Rzymu 
Rzymu, by objąć placówkę przy Kwi 
rynale, na którą został mianowany 
od. razu po ustąpieniu ze stanowiska 
ministra spraw zagranicznych. (n). 

    
„Tautininkowski“ chór jedzie do Polski 

KOWNO, 21.VI. — W pierwszych 
dmiach lipea ma przybyć do Polski, 
na koncerty w Wilnie, Święcianach 

| i Trokach chór „tautininkowskiej or 
| ganizaeji młodzieżowej „Jaunoji Lie- 
| iuva*. (a). 

Przedstawiciele polskich organizacyj 

oświatowych u min. Bistrasa 
KOWNO, 21.VI, — Jak domoszą, 

miejscowe pisma polskie, minister 
oświaty dr Bistras przyjął wazoraj de 
legację polskich towarzystw kultural 
no - oświatowych, utrzymujących gi 
mnazja polskie w Kownie, Poniewie 
żu i Wiłkomierzu, która — nu 
нЫ 
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oświadczenie, precyzujące stanowi- 
sko w sprawie określenia przez mini 
sterstwo oświaty narodowości ucz- 
niów, przyjmowanych do: gimmazjów 
i szkół początkowych, według zapi- 

sów paszportowych ich rodziców. (n) 

złóż ofiarę ma EF. @. №. 
__ 

Powrót angielskiej pary królewskiej 
LONDYN, (Pat). Parowiec „Em- 

press of Britąin* zarzucił kotwicę w 

Southampton o godz. 15.20. Na po- 

kładzie parowca powrócili z podróży 

do Kanady i Stanów Zjednoczonych 

król Jerzy i królowa Elżbieta. 

W porcie na długo przed przyby- 

_ ciem parowca zgromadziły się olbnzy- 

— mie tłumy ludności, które zgotowały 

parze królewskiej niezwykle gorące 

, przyjęcie. Pomostem, zrzuconym na 
brzeg z pokładu parowca, za królem 

|i królową podążały obie księżniczki, 
które wyjechały na spotkanie swych 
rodziców i na pełnym morzu przesia- 
dły się na pokład „Empress of Bri- 
tain“ . z torpedowca. 

Z portu rodzina królewska udała 
się wprost na stację, skąd specjalnym 
pociągiem odjechała do Londynu. 

Wzrost nastrolów wojennych 
BERLIN, (Obsł. sp.). Mimiema do- 

ba zazmaczyła się dalszym wzrostem 
nastrojów wojennych. Komunikaty 
ageneyj  telegraficznych przynoszą 
alarmujące wieści z Dalekiego Wseho 
du. Ultimatum japońskie wystosowa- 
ne dowódcom amerykańskiej i angiel 
sie flot wojennych w okupow:: 
przez Japończyków Swatou,  dałsze 
csostrzenie się sytuacji w Tien Tsinie, 
woiownieze wystąpienie Goehhelsa na 
stadionie olimpijskim w Berlinie, 

ostry ton prasy włoskiej. Takie są syg 
nały nadciągającej burzy. 

Sądząc z komunikatu Niemieckie- 
go Biura Informacyjnego, wczorajsze 
przemówienie niemieckiego ministra 
propagandy, wysłuchne było. rzekoma 
przez 150.000 audytorium. 

Wojowniczemu przemówieniu Goeb 
belsa które nie. wywołuje już żadnego 

| wrażenia poza Rzeszą, wtóruje zgod- 
| ny chór pism włoskich.   

dorów swym rządom w celu otrzyma 
nia dalszych instrukeyj. 

Jednocześnie sekretarz ambaade- 
ra Seeds'a Rober odleciał do Londy- 
nu, w celu poinformowania Foreign 
Office © przebiegu rokowań. 

Goście litewscy w ZNP 
WARSZAWA, (Pat). Bawiący od 

kilku dni w Warszawie przedstawicie 

le litewskich urzędów polityki społecz 

nej dyr. Szostakkas, dyr. Daugirdas i 

dyr. Lutermoza odwiedzili Związek 
Namczycielstwa Polskiego. 

Odwiedziny te miały charakter re 

wizyty w siedzibie związku, którego 

przedstawiciele p. Zygmunt Nowicki 

— prezes i p. Czesław Wycech — wi- 

ceprezes bawili przed kilku dniami w 
Kownie i byli tam serdecznie podejmo 

wani, Związek Nauczycielstwa  Pol- 

skiego podejmował gości litewskich 

obiadem. 

Hitlerowcy i święta 
katolickie 

WIEDEŃ, (Pat), Na odbytej wezo 
raj konferencji prasowej z okazji dnia 
sztuki niemieckiej, kierownik propa- 
gandy oddziału monachijskiego Wen- 
zel oświadczył, że w przyszłości świę- 

ta Wielkiej Nocy, Zielone Świętą i 
Święta Bożego Narodzenia, obchodzo- 
ne będą nie jako święta katolickie, 
lecz jedynie jako obchody zwyczajo- 
we narodowo-socjalistyczne, 

„Gestapo“ hula 
w Czechach 

BRNO, (Pat). Gestapo przeprowa- 
dził w Brmie szereg areszitowań. 

Pomiędzy aresztowanymi znajduje 
się kilku b. posłów do parlamentu 
ezeskoslowackiego. 

| Komunizm, faszysm | bitioryim— 
na jedcym poziomie 

MONTREAL, (Pat).  Urzędmicy 
państwowi, prowincjonalni į komunai 

|ni Kanady załóżyłi nową organizację, 
która wytknęła sobie za cel zwalcza- 
nie komunizmu, faszyzmu i rasizmu. 
Organizacja, którą popiera nząd sku- 
pi zapewne wszystkich urzędników 
w liczbie około 250.000. 

'Na co w Niemczech 
istnieje koniunktura 
BERLIN, (Pat). Bilans towarzyst- 

wa hamburskiego „Dynamit Co* (daw 

niej Alfred Nobel) wykazuje w rb. 

zysk 81 miłn. mk, wobec 58 miiłn. w 

r. ub. | 

Charakierystycznym jest, że pomi 

mo wzrost zysków «maniejszył. się w 

r. 1930. znacznie eksport materiaów 

wybuchowych, produkowanych przez 

towarzystwo „Dynamit Co“, || 

Kronika telegraficzną 
— Jędrzejowska, klėna w trzeciej xun- 

dzie tumieju. tenisowego o mistrzostwo Lon 

dynu pokonała panią Piriman 6:1, 6:8, w 

czwamtej rundzie wyeliminowała jedną e 

czołowych rakiet angielskich Saunders 6:2. 

| 6:1. 

— W czasie burzy, która przeszła nad 

Katowicami i okolicą, piorun uderzył w wie 

żę do skoków pływackich na pływadmt miej 

skiego klubu w Giszowcu, uszkadzając ją 

poważnie. 

— Prasa kanadyjska podając nazwiska 

najstarszych mieszkańców Kanady, wymieni 

ła między imnymi Marcina Gnojowego, któ 

ry może metrykami udowodnić, że liczy 106 

lat, które ukończy 12 listopada br. Pan Mar 

cin Gnojowy, bez wątpienia najstanszy Po- 

lak w Kanadzie, jest rodem z Głęboczek, 

pow. borszczów. Do Kanady przybył mając 

lat 66 t od 40 lat gospodaruje w odległości 
12 mil od Cakburn Mam. 

Starzec ma 10 dzieci, 29 wnucząt i 4 

prawmuecząt. 

— Na Merawśach powódź spowodowała 

wiełkie spustoszenia. 7 osób utonęło, 4 zgi- 

-| nęły od pioruna podczas bumzy, 800 domów 

w pobliżu Zlim. jest całkowicie odciętych. 

— W ezasie powodzi: na Morawach uto- 

nęło 9 dzieci. Dotychczas zanotowano 2t 

ofiar w ludziach.   

Polacy: 
Liga Morska i Kolonialną tradycyjnie u- 

sządza uroczystości „DNI MORZA”, szerząc 

w społeczeństwie idee Wielkiej Mocarstwo- 

wej Polski — Państwa Morsko-Koloniałne- 

go. 

rozumiał, że dostęp Rzeczypospolitej Pol- 

skiej do Morza, wykorzystanie obydwóch pol 

skich portów: Gdyni i Gdańska, ta kwestia 

niezależności gospedarczej, a co za tym idzie 

1 politycznej niepodległości Państwa. 

Wszyscy Polacy muszą wiedzieć, że Pol- 

ska w zaraniu swych dziejów za Chrobrych 

1 Krzywoustych posiadała szeroki pas z gó 

rą 400 klm. wybrzeża Bałtyku, zamieszkałe- 

go przez ludność polską i że Bałtyk był zwa 

ny Słowiańskim Morzem. 

Zdradą i podstępem, siłą najazdu i prze 

biegłością wydarto nam spuściznę ojców i 

tam, gdzie spokojnie pracowały plemiona 
polskie, panoszy się nasz odwieczny: wróg 
— Niemiec. Z bogatego dziedzictwa zostało 

nam załedwie 72 klm. wybrzeża morskiego. 

Obecnie wróg znów wyciąga swe szpony 

by odebrać nam dostęp do morza i uzależ- 
nić nas gospodarczo i politycznie od siebie. 

Polska na zakusy niemieckie odpowiedzia 

ła zwartym i niezłomnym: NIE. 

Nie damy się odepchnąć od Bałtyku. 

Ani jednej piędzi ziemi polskiej, ani usz- 

czuplenia praw naszych w Gdańsku nie wg- 

drą nam żadne siły. 

Społeczeństwo polskie manifestuje swoje 

uczucia na każdym kroku przez ofiary na   

Pożyczkę Lotniczą, na Fundusz Obrony Na- 
rodowej, na Fundusz Obrony Morskiej. 

Jeżeli wrogom odpowiedź zwartej siły mo 
ralnej Połski nie wystarczy i z bromią w rę- 
ku będą próbowali wymóc na nas ustępst- 
wa, odpowiedzią naszą będzie zasięg naszej 
Skrzydlatej Armii — lotnictwa, donośność 
pocisków artylerii floty wojennej i wojsk lą 

dowych, które na ostrzach bagnetów i sza- 

bel rozstrzygać będą o losach Ojczyzny, ho- 

norze żołnierza i obywatela Polski, 

Dła zamanifestowania jednolitego stano- 

wiska całej Polski w dniu 25 czerwca wzywa 

my wszystkich obywateli Wilna na wiee, któ 

ry odbędzie się na placu Marszałka Piłsud- 

skiego (Łukiszki) po uroczystym nabożeń- 

stwie w kościele św. Kazimierza. 
Wierzymy, że nie zabraknie żadnego Sto- 

warzyszenia, żadnego obywateła, że wszyscy 
gromadnie pośpieszą na wiec, by dać wyraz 

mocnej, niezłomnej, twardej woli ZPOlĘCEE: 

stwa. 

NIE DAMY SIĘ ODEPCHNĄĆ OD BAŁ- 

TYKU! 

Ant jednej piędzi ziemi polskiej, ani 

praw naszych w Gdańsku NIE WYDRĄ NAM 
ŻADNE SIŁY. 

Za Wojewódzki Komitet Wykonawczy 

„DNI MORZA" 

RUDOLF DRESZER gen. bryg. 

Wilno, w czerwcu 1939 r. 

EEST EET TIE TSNKP STI KSS 

Wystawa p. n. „Samoobrona domu padczas wojny” 

  

W ub. tygodniu w Katowieach z imiejatywy Związku Pań Domu i 

T Mk 

koła kobiecego 

LOPP niezwykle imteresująca wystawa pb. „Samoobrona Domu podczas wojny**. 
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Włochy koncenirują wo ska w Aloanii 
BIAŁOGRÓW, (Pat). Dziennik „Ju 

goslovenska Poszła'* donosi z Tirany, 
że w związku z pobytem tam marszał 
ka Badoglio zapadła decyzja powięk- 
szenia stacjonowanych w Albanii wło 
skich sił zbrojnych. W Albanii eda- 
niem dziennika przewiduje się powięk 
szemie sił włoskich do 80 tysięcy lu- 
dzi. 

Organizacyjnie wojska włoskie w 
Albanii podzielone będą na 2 korpusy, 
z których każdy składaćssię będzie z 
3 dywizyj, w tym jedna dywizja zmo 
toryzowana. 

Zaznaczyć należy, że według ostat 
nich wiadomości, napływających z Al 
banii, liczba wojsk włoskich stałe s, 
tam powiększa. 

Nieproszeni doradcy 
Prasa niemiecka zadaje sobie trud udziełania 

rad Polsce 
BERLIN, (Pat). Po wyczerpaniu 

co łatwiejszych argumentów w spra 
wie Gdańska, dzienniki niemieckie od 
dni paru dają dowody naiwnej bezrad 
mości. Nie mogąc wytrzymać dalej po 
lemiki na udepianej ziemi rzeczowych 
argumentów, niemieckie organy praso 
we usiłują wstydłiwie przysłonić są- 
mą sprawę Gdańska, a starają się nie 

udołnie wmówić w czytelnika niemiec 
kiego, że istnieją przecież problemy 
dla Polski ważniejsze, jak np. zagad- 
nienia mniejszościowe lub sprawa Po 
lesia. 

Ze zdumiewającą _ troskliwością 

„National Zirg“ oraz „Reinisch-West- 
faelische Ztg* wskazują Rzplitej naj 
właściwsze — ich zdaniem — kierun- 
ki ekspansji polskiej energii, która 
winna być zdrenowana przede wszyst 
kim w kierunku Polesia. Zagadnienia 

mniejszościowe podkreślają oba 
dzienniki — niepamiętne 8 milionów 

Czechów i conajmniej półtora miliona 
Polaków, mieszkających na rubieżach 
wielkoniemieckiej Rzeszy — to rów- 
nież doniosły problem w życiu państ 
wa połskiego, gdyż — jak przyznaje 
łaskawie _„Reinisch Westfaelische 
Ztg* — Polaków jest w Polsee ...aż 
55 procent. 

Protektor wszechwładnie dysponuje 
majątkiem Żydów czeskich 

PRAGA, (Pat). Ogłoszenie dekreiu 

regulującego kwestię majątkową Ży- 
dów w Czechach i ma Morawach wy 
wołało w tutejszych sferach żydow- 
skieh prawdziwą panikę,, aczkolwiek 
bowiem nie łudzono się, że kwestia 
ta nie będnie uregulowana w myśl wy 
tycznych. opracowanych przez rząd 
czeski, nie mniej wyrażana była pow 
szechnie nadzieja, że płan rządu cze- 
skiego, który zapewniał Żydom dość 
daleko idącą swobodę w kwestiach go 
spodarczych będzie przy ostatecznym 
redagowaniu reaporządenia uwzgłęd- 
niony. 

Jednostronne uregulowanie tej 
kwestii z pominięciem zupełnym rzą- 
du czeskiego, przekreśla wszystkie te   

nadzieje. Wszechwładne dysponowa- 
nie majątkiem żydowskim, jakie w 
myśl tego dekretu przysługuje wyłącz 
nie protektorowi, względnie ustano- 
wionym przez niego urzędnikom nie- 
mieckim, mie może budzić, w myśl 
opinii tych sfer, żadnych wątpliwości, 
jaki los spotka majątek Żydów po do 
konaniu jego konskrypcji. W związku 
z tym wielkie zaniepokojenie wywo- 
łał dekret w m czeskich. 

й Dotychozasowa połityka wywozu 

wszełkich dóbr gospodarczych z 
Czech do Rzeszy nie pozwala żywić 

nadziei, żeby część skonfiskowamego 
majątku żydowskiego powróciła do 

rąk czeskich.



Šwlat pod bronią 

  

„KURJER“ (4847) 

Woina podziemna 
Warszawa jest olbrzymią wylęgar 

nią płotki — przede wszystkim poli 
tycznej. Pierwsza plotka, która już od 

rana zaczęła kursować po stolicy w 
związku z pożarem Dworca Główne 

go, to był sabotaż niemiecki. 

— Panie mój, tam okręt spalili, 

gdzie indziej łodzie podwodne zato 

pili... Jedna to ręka! 
— Ale. ale... Zwyczajne prawo se- 

ri 
— Dužo Pan rozumiesz, co to pra 

wo serii. Wygraj Pan na loterii z tym 

swoim prawem. Przeczytał w czerwo 

niaku i paple. 
„Obywatel z ulicy* nie lubi meta 

fizyki. Prawo serii to dla niego nie 

tłumaczenie. Przyczyna jakaś musi 

być — a analogia zawsze była jed 

nym z najskuteczniejszych sposobów 

przekonywania. 
Psychoza sabotażu wyraźnie zapa 

nowała wśród tłumów warszawskich 

stojących w milczeniu przed spalo- 
nyra dworcem. Stoją skupieni, jakby 

zmartwieni własnym nieszczęściem, 

dotknięci stratą najbardziej osobistą 

Ponuro spoglądają na wykręcone że 
łazne belki, 4kopcone mury i powybi 

jane szyby. Nie mają ochoty rozma 

wiać — panuje milczenie. I w pew- 

nym momencie rozlega się dziecinny 

płacz. Tłum wyraźnie drgnął, poru- 

szył się — zaniepokoił się. Mocne rę 

ce chwyciły chłopca za kołnierz i we 

pchnęły do najbliższej bramy. Żeby 

nie słychać było tego płaczu. Bo cze 

go płacze? Może mu tak się zebrało 

na płacz w tym nieszczęściu? Bez 

niego przecież wiedzą, że rzecz god 

na jest łez. Ale niech nie sieje defetyz 

mu — bo tu nie płakać, ino zacisnąć 

zęby, no i żeby tego sprawcę dostać 

w swoje ręce... 

Później okazało się, że chłopak 

przyjechał z prowincji i poprostu zgu 

bił w tłumie swoich rodziców. Ale 

pierwszy odnuch ludzi, zjednoczo 

nych w ponurym nastroju był charak 

terystyczny dla zbiorowego sądu o 

przyczynie katastrofy. 
—- Panie kochany, a w moim dzien 

miku właśnie parę dni temu pisali, 

že te cały Rosenberg na tajnym po 

siedzeniu rady państwowej niemiec- 

kiej wyłożył cały plan wstępnej woj 
"my, jaką obecnie Niemcy podejmą: 
Tak odrazu zacząć to im strach, bo 

cały świat mają przeciw sobie. Więc 

ani ogłosili wśród swoich Niemców 

zagranicą, aby się zgłaszali na ochot 

ników do potajemnej armii, mającej 

działać wewnątrz kraju nieprzyjaciel 

skiego. A więc wykolejać pociągi. 
wysadzać fabryki, magazyny, hanga 

ry, palić wielkie dworce — 0 właś- , 

nie! — niszczyć w sposób podstępny , 
zapasy cennych materiałów. Po żni 
wach zapowiadają masowe palenie 
złożonych na polach zbóż... 

Dzisiaj specjalnie dużo zjawia się 

wiadomości z rozmaitych posiedzeń 
łajnych i poufnych, chociaż obowią 

zek dementowania — i to bezlitośne 
go — wzięło na siebie samo życie, 
bo autorzy nie mają na to czasu, pre 
parując nowe sensacyjne wiadomoś 
ci z tajnych i zamkniętych na siedem 
klmczy posiedzeń. Trzeba jednak 
przyznać, że tego rodzaju wiadomoś 
ci w dzisiejszych czasach mają coś z 
rzeczywistości, bo chociażby były wys 
sane z palca, to jednak są prawdopo 
dobne i możliwe. Można wymyślić zu 
pełnie fantastyczną wiadomość przy 
biurku redakcyjnym, byleby logicz- 
nie wiązała się z pewnym łańcuchem 
wydarzeń, a nie wykluczone, że rze- 

  

czywistość najbliższych dni w sposób 
zupełnie nieoczekiwany ją potwierdzi 
Nieskończona jest pomysłowość Goeb 
belsa i bez ujmy można powiedzieć, 
że napewno ma on w zanadrzu wię 
cej pomysłów, niżby cały zespół re 
dakcyjny nie jednego dziennika po- 
trafił wykoncypować. 

To też: i koncepcja wojny pod 
ziemnej, wojny zapomocą sabotażu 
i dtwastacji prowadzonych przez га 
mezLałe w danym państwie mniej 
szości, nie należy do rzeczy a.* możli 
wych. 

Oczywistą jest rzeczą, że Niem- 
com obecnie zdecydować się na ot- 
wartą walkę jest bardzo trudno. Nie 
ma poprostu żadnych szans. A roz- 
grywka jest konieczna: do tego pcha 
cała sytuacja wewnętrzna Niemiec Do 
bre są wszelkie stare i wypróbowa 
ne sposoby, a więc ałuzja dypłomaty- 
czna, nacisk gospodarczy, szantaż wo 
jenny, presja moralna przez rozsie 
wanie alarmujących wiadomości itd. 

Mister Glob, który przeszedł jednak 
wszystkie te choroby, dostatecznie 
uodpornił swój organizm na tego ro 
dzaju zarazki. Skutecznymi więc mo 
gą być tylko jakieś nowe, nie znane 
rodzaje chorób. A inwencja niemiec 
ka pod tym względem może się poch 
walić rekordowymi wynikami. Ra- 

simm, jedność krwi, mesjanizm anty 
żydowski, ,,naród panów '', przestrzeń 
życiowa, wreszcie — ostatni wynala 
zek propagandy niemieckiej — wzglę 
dy kulturalne — wszystko to przecież 
są nowoczesne metody i racje prowa 
dzenia zaborczych wojen. Są to two 
ry pomysłowości niemieckiej. Nie wy 
klmczone więc są jeszcze jakieś nowe 
koncepcje. 

Ze wszystkich możliwości właśnie 
wojna pod ziemna wydaje się zupełnie 
inteligentnie pomyślanym sposobem 
walki narodu, który nie może się od 
ważyć wyjść w pole na otwartą wal 
kę. Wojna podziemna może przynosić 
bardzo różnorodne korzyści. Przede 
wszystkim podrywanie  żywolności 
gospodarczej przyszłego przeciwnika. | 
Przez to się wyrównuje szanse przet | 
rzymania wojny, która w dzisiejszym 
układzie stosunków zapowiada się ja 

ko długotrwała i wyczerpująca. 
Maltretowanie moralne społeczeń 

stwa przez psychozę ciągłej obawy 

przed aktami sabotażu, przez ciągłe 

oczekiwanie nowego nieszczęścia, wy 
czerpuje psychicznie przyszłego prze 
ciwnika. Naród, który nie będaie do 
statecznie odporny na tego rodzaju 
powolmy wpływ defetyzmu. w czasie 
pokoju, rozpocznie walkę już w poło 
wie złamany na duchu. Nie trudno 
przewidzieć losy wałki. Na to właś 

nie poważnie może liczyć akcja pod 

ziemna. 
Uaktywnienie własnej mniejszoś- 

ci zamieszkałej poza granicami kra- 

ju, która w razie wojny będzie mu- 

siała znosić ciężki los cywilmych jeń 

ców, jeżeli nie zakładników, jest tą 

dodatkową korzyścią na rzecz jed- 

ności krwi. Przynajmniej podczas po 

koju wykaże swój pożytek dla Vater 

landu. 
Wojna podziemna może również 

stworzyć pierwszorzędne atuty dla 
propagandy zagranicznej. _ Obniże- 
nie bezpieczeństwa, poderwanie pro 
dukcji, zamieszanie w komunikacji 
itd. — wzystko to stwarza obraz 
chaosu i daje piękną okazję do wy- 
tykania palcem, jak to tam nie umie- 
ją się rządzić, jak nie umieją sobie 
poradzić, jacy są słabi i nie warci 
tego, aby się z nimi wiązać jakimiś 

sojuszami. 
Czy wojna podziemna ma jakieś 

szanse? Zależy to od cynizmu, z ja- 

kim ją się będzie prowadziło. Na tym 
jednak zdaje się Niemcom nie zby- 
wa. Zaagitować mniejszość niemiec- 
ką zagraniczną, szczególnie jej mło- 
dzież, nie trudno. Ofiarni się znajdą. 
Program wypracuje „Ministerium fiir 
Propaganda“. 

Možliwe, že jest to fantazjowanie. 
Nie należy jednak takiej możliwości 
przemilczać. Bo skoro trzeba być go- 
towym, to gotowym na wszystko. 

Gotowym nawet na prowadzenie ,„po- 
kojowej* walki. Im szerzej sobie spo 

'łeczeństwo uświadomi możliwość ak- 
cji dywersyjnej w głębi kraju, tym 
baczniej będzie mogło pilnować swe- 

go i państwowego dobra. Walka z dy 
wersją i sabotażem nie może być sku 

cjanta czy żandarma. Przeciwstawić 
się akcji podziemnej można tylko 

przez odpór na każdym kroku, przez 

czujność w każdym momencie, przez 
permaneminą służbę wartowniczą ka 

żdego obywatela i na każdym miej-   SCU. L. Kor. 

tecznie prowadzona zapomocą poli- | 

BERLIN (Obsł. sp.) — Niemiec- 

kie Biuro Informacyjne donosi, że 
w Bułgarii powołano na nadzwyczaj 
ne ćwiczenia wojskowe dwa roczniki 

BERLIN (Obsł. sp.) — Z wielkim, 

źle tajonym niepokojem, śledzą Niem 

cy bieg rokowań egipsko-tureckich. 

Niemieckie Biuro Informacyjne 

alarmuje, że w najbliższym ezasie 

zostanie podpisany pakt wojenny mię 

dzy Turcją a Egiptem. Niemieckie 

czynniki przestrzegają przy tym Per 

sję i Afganistan, by nie dały się welą 

gnąć do tego paktu. W tym kierun- 

ku dypłomacja niemiecka prowadzi   niezwykle intensywną akeję, wyko- 

Służba na łodziach podwodnych 
Tragiczna katastrofa okrętów pod- 

wodnych „Squalos'*, „Thetis* i ostat- 

nio „Phoenix* zwróciła powszechną 

uwagę na ten rodzaj służby morskiśj. 

Podwodną flotę W. Brytanii two- 
rzą okręty należące, stosownie do wy- 
pelnianych zadań, do trzech klas: 
okręty przybrzeżne, pełniące służbę 

ochrony wybrzeża, okręty dalekomor- 
skie zdolne do dalekich rejsów ocea- 

nicznych oraz stawiacze min. W chwi 

li obecnej flota 
W. BRYTANII MA 69 JEDNOSTEK. 
Poza tym w ramach budżetu tegorocz 

nego przewidziana jest budowa jesz- 

cze 4 łodzi. W tej liczbie mamy 48 da 
lekomorskich okrętów podwodnych, 
odbywających rejsy oceaniczne, 6 sta- 
wiaczy min, zaś reszta to łodzie peł- 
niące służbę patrolową przybrzeżną, 
wzgl. łodzie starego typu z czasów 
wielkiej wojny. Poza okrętami przy- 

RA: 

Naldłuższy żaglowiec świata 

  
Najdłuższy żaglowiec świata, czteromasztowy „Wieking”, który kursuje pomiędzy au- 

stralijskum portem Wictoria a Londynem. Żaglowiec przywozi na swym pokładzie do 

Wielkiej Brytanii australijskie zboże. Podróż z Australii do portów angielskich trwa 

4 miesiące.   

| dzielonymi do floty pełniącej służbę 

na wodach terytorialnych, W. Bryta- 
nia posiada silną flotyllę łodzi pod- 

wodnych na Morzu Śródziemnym oraz 
15 nowoczesnych jednostek, których 

baza znajduje się w Hong-Kong. 
Pierwsze łodzie podwodne zostały 

zbudowane przez marynarkę Stanów 

Zjednoczonych. Pierwsze brytyjskie 
j i podwodne dla celów  do- 

świadczalnyci zostały zakupione w 

Ameryce. W r. 1904 po raz pierwszy 

flotylla łodzi podwodnych już wybu- 
dowanych w Anglii, wyruszyła wraz 
z flotą na ćwiczenia morskie. 

W owych czasach mało kto oce- 

miał wartość bojową okrętów podwod 

nych i dopiero gdy flotylla przepły- 

nęła o własnych siłach z Anglii do 

Hong-Kong — te nowe jednostki sił 

morskich zdobyły sobie uznanie sfer 

oficjalnych. 
W r. 1914 brytyjskie łodzie pod- 

wodne 

W TRZY GODZINY PO OGŁOSZE- 
„NIU WOJNY 

znajdowały się już na wodach nieprzy 

jacielskich, zaś w dniu 5 sierpnia 

łódź E-9 zawinęła na Helgoland, aby 

się przekonać, że ten słynny port wo- 
jenny niemiecki już jest pusty. 

Historia wojenna brytyjskich ło- 
dzi podwodnych jest niezwykle barw- 
na i pełna wydarzeń. Polem operacyj- 

nym okrętów podwodnych były zwyk 
le „szyjki butelek'* — jak marynarze 
swą wąskie przejścia morskie, a więc 

Dardanelle, Morze Marmara, wschod- 

nia część Morza Półnoenego i Bałtyk. 
Ofiarą brytyjskich łodzi podwodnych 
w czasie wielkiej wojny padło 54 wo- 
jennych okrętów  nieprzyjacielskich 
oraz 274 transportowce wszelkiego ro 
dzaju. Łodzie brytyjskie zatopiły 

19 NIEMIECKICH JEDNOSTEK 
PODWODNYCH 

Ze strony brytyjskiej straty wyno- 
siły 61 łodzi podwodnych, z których 
35 było zatopionych przez nieprzyja- 
cieła w akeji (w tej liczbie mieści się 
również 20 łodzi zaginionych), 26 ło- 
dzi zginęło wskutek zderzeń, wybu- 

chów lub zostały zatopionych przez 

własne załogi w r. 1917, gdy armia 

niemiecka zajęła wschodnie wybrzeże 

Bałtyku. 

Flota brytyjska obecnie jest tylko 

siłą obronną, 2 natury więc rzeczy 

okręty podwodne bworzą czoło ataku. 

W tym celu są specjalnie szkolone. Po 

przejściu przeszkolenia, które polega 

ną całkowitym opanowaniu kierowa- 

nia okrętem, praca załogi ześrodko- 

wuje się na ćwiczeniach zaczepnych. 

O stronie taktycznej i technicznej tych 

ćwiczeń fachowcy wypowiedzieli się 

jak najpochlebniej. 

Ćwiczenia morskie podwodnych 

jednostek 

SĄ NIEZWYKLE EMOCJONUJĄCE 

i dają posmak rzeczywistej wojny 

morskiej. Chociaż załoga zna kurs 
okrętu, który służy za cel, mimo to 

storpedowanie takiego okrętu, który 

płynie zygzakiem przy szybkości 20 
węzłów nie jest bynajmniej rzeczą łat 
wą. Ataki na okręt — cel powtarzają 

się pnzez cały dzień ćwiczeń. I cho- 

ciaż nie wszystkie są celme, gdyż zda: 

rzy się, że okręt — cel zauważy w po 

rę peryskop łodzi i zdąży umknąć, 
szybko amieniwszy swój kurs, lub też 
czasem nie dość Ściśle obliczenia po- 
wodują, że torpeda chybi celu, to jed 
nak najczęściej okręt podwodny po 
wynurzeniu widzi na pokładzie pnze- 
diwnika sygnał „trafiony*, a ilość 

tych trafień jest zawsze zadawala- 

jaca. 
W czasie ćwiczeń załoga przeżywa 

emocje prawdziwej wojny i chwile rze 
czywistego niebezpieczeństwa. Praca 
floty podwodnej jest niebywale ciężka 
i odpowiedzialna i nawet 

W CZASIE POKOJU 
NIEBEZPIECZNA. 

To też marynanze, którzy zginęli w 

okręcie „Thetis*, jak i ich koledzy, 
którzy zginęli śmiercią  marynarską 

w katastrofie przed siedmiu latami, 

są żywą ofiarą krwi, złożoną przez 

naród brytyjski dla herpieczeństwa   swego kraju.   

3 

W 20 rocznicę powstania łot:wskiej organizacji „Aizsargi” 

  

Z okazji dwudziestej rocznicy istnienia łotewskiej organizacji przysposobienia wojsko 

wego (gwardii cywiłnej) tzw. „Aizsargi* odbyły mę w Rydze wielkie uroczystości, w któ 

rych wzięła również udział delegacja Związku Strzeleckiego z płk. Thunguz-Zawiśla- 

kiem na czele. Kulminacyjnym pumktem jubiłeuszu była wielka defilada członków or- 

ganizacji na placu sportowym przed prezydentem Ulmanisem. Na zdjęciu — sztandary 

łotewskiej gwardii cywilnej (Aizsagi) podczas defilady. 

"TTT UTENA SET SAS A I KROO TOCZY EOB OZOZEZOOZY 

Mobilizacja w Bulgarii 
rezerwistūw, celem nauczenia ich wła 
dania nowymi rodzajami broni, wpro 
wadzonymi do armii bułgarskiej. 

Kolonie włoskie w pierwszym dniu wo,ny 
zostaną odcięte 

Kompletna przegrana „osi'” 
na terenie Azji przedniej i wschodniej części 

merza Śródziemnego 
rzystując np. problem palestyński. 
Jak ze wszystkiego jednak widać, na 
tym odcinku „oś” poniosła kompiet 
ne fiasco. 

Ani pertraktacje prowadzone oso 
biście przez Hitlera z wysłannikiem 
Ibn Sauda, ani „interweneje dyploma 
tyczne* w Teheranie i Kabulu, nie 
mówiąc już © Ankarze, nie odniosły 
skutku. 

W przedniej Azji oraz we wschod 
niej części basenu Śródziemnomor- 
skiego zakończono już montowanie 
frontu pokoju i Niemey, cheąc wyko 
rzystać jako ostatni atutu świat arab 
ski, krzyczą, że oddanie Turcji Sand 
quo na Morzu Śródziemnym. Nie 
zmienia to jednak faktycznego efek 
tu osiągniętego przez dyplomację 
francusko - brytyjską. Już w pierw- 
szym dniu ewentualnej wojny afry- 
kańskie kolonie właśnie, za wyjąt- 

| kiem Libii, zostaną odcięte od swej 
metropolii. 
AIR TPS SSR NINSASSTACS AI 

Burze gradowe 
nad Wileńszczyzną 

i Nowouródczyzną 
Powiat oszmiański został dotknię- 

ty klęską gradobicia w miejscowoś- 
ciach: Tołminowo, Olchówka, Zielon- 
ka, Lepie Duże i Małe, Szudojnie, 
Panki, Jurgielany, gdzie grad dużej 
wielkości zniszczył całkowicie lub 
częściowo zasiewy zbóż i warzyw na 
obszarze ponad tysiąc hektarów oraz 
poczynił spustoszenie w sadach owo- 
cowych. W maj. Sylwestrowo burza 
gradowa zniszczyła całkowicie sad 
owocowy na przestrzeni 2 ha. Wiry 
powietrzne powyrywały z korzeniami 
kilka lip j topoli o średnicy do metra. 
Silny wiatr zniósł całkowicie stodołę, 
niszcząc narędzia i wszelkie urządze- 

nia wewnętrzne. Pożar zabił 2 osoby 
oraz wzniecił 6 pożaróry. 

* * * 

W ostatnich dniach nad terenem 
powiatu wołożyńskiego przeszły gwal 
towne burze z piorunami, ofiarą któ 
rych padły dwa życia ludzkie, a mia 
nowicie: Mikołaj Dobrołowicz ze wsi 
Puniszcze, gm. trabskiej i Bazyli Ko- 
nopielko z Horodeczna, gm. Zabrze- 

zie. 

Ponadto od uderzenia piorunów 

zabite zostały 3 konie i 3 sztuki bydła 

rogatego. Pożarów od piorunów za- 

notowano 6. O sile burz świadczy 

połamanie przeszło 400 drzew na 

szkodę nadleśnictwa państwowego w 

Trabach.



а- 

Wożycami przez prasę 
MASZYNA GOSPODARCZA 
POWINNA IŚĆ CAŁĄ PARĄ. 

„Goniec Warszawski damieszcza 
słuszne uwagi na temat naszej taktyki 
w zwalczaniu szantażów zaewnątrz. 
Maszyna gospodarcza powinna iść ca- 
łą parą. Nie wolno hamować jej roz- 

pędu. 
Państwowy ruch inwestycyjny, po 

początkowym zahamowaniu, jaż powró- 

«ił obecnie do swego normalnego tempa, 

a ten praktyczny dowód, że państwo trak 

tuje poważnie rzucone przez siebie hasło 

mie osłabiania obrotów i realizację jego 

rozpoczęło od siebie samego, powinien 

pociągnąć naśladowców także ze strony 
wszystkiech dziedzin prywatnego życia 

kredytowego, obniżając oprocentowanie, 
w stosunku do rolnictwa — tego samego 

wymagają także inne gałęzie produkcji 

1 handłu, które wskutek ograniczeń kre- 

dytowych rozpoczęły tegoroczną wiosnę 

w deść ciężkich warunkach praey. 

„Goniec* dowodzi jednak, że nie 
dość jest utrzymać tempo maszyny, 

ale trzeba iść naprzód. 
Nie wystarczy atoli zagwarantować 

jedynie życiu gospodarczemu, jak to uczy 

nieno wobec rolników, że kredyty tego 

reczne „nie będą niższe”. Jeszcze by też. 

w łakich czasach! Przeciwnie, ze względu 

na obeene silne ożywienie koniunktural- 

ne kredyty tegoroczne powinny być zna- 

cznie wyższe niż przed rokiem i nie tyl- 

ko dła rolnictwa. Woła © to całe nasze 

życie. Nie wystarczy samo hasło gospo- 

darowania ze zwiększoną intensywnością 

— trzeba temu zwiększeniu intensywno- 

ści dopomóc odpowiednią polityką kre- 

dytows 

Klucz sytuaeji ležy w Bankų Pols- 

kim. Chociaż obecny obieg pieniężny jest 
blisko © pół miliarda wyższy niż był w 

zimie, to utrzymujący Się niemał bez 

zmian poziom cen dowodzi, że wzmoenie 

nie obiegu nie było bynajmniej nadmier 

ne. Na odwrót: jak świadczą duże ogra- 

niczenia kredytowe i stąd wynikłe ogra 

niczenia w obrotach, powiększenie obie- 

gu nie było jeszcze tak wielkie, jak do- 

magało się życie. 

Odpowiadać wzmożomą pracą twór 
czą na groźby i szantaże, to najlepsza 

taktyka. 

NIEMCY ŁÓDZCY PRZECIWKO 
‚ HITLEROWCOM. 

Organ socjalistów łódzkich „Vołk- 
waeitonę" wystąpił ostatnio przeciwko 
hitlerowcom. Jest to najlepszy dowód. 
że hitleryzowanie Niemców polskich 
przez hiilerowców nie udało się. Po 
gdańskiej klapie Goebbelsa jest to kla 

pa Nr 2. 
Stoimy na stanowisku, pisze Volk 

szeitung, że żądania Trzeciej Rzeszy — 

tak, jak zostały postawione, są nieuspra 
wiedliwione. Zgadzamy się z ministrem 

spraw zagranicznych Polski, że możliwe 

są rokowania nad uporządkowaniem 

kwestyj spornych w sposób, odpowiada 

jący obu stronom, ale rokowania te mu- 

szą się odbywać w ramach, które nie 

ograniczają ani swobody działania, ani 

praw suwerennych Polski. 

NASZE STANOWISKO. 
JAKO NIEMCÓW. 

Uważamy za nie do przyjęcia ów po- 

gląd, który głosi, że należy pochwalać. 

a w najgorszym wypadku  przemilezeč 

krzywdę, jeśli źródłem jej jest własny 

naród. Wprost przeciwnie, uważamy za 

swój obowiązek wyraźnie | donośnie pod 
nieść głos, ponieważ ta krzywda grozi 

właśnie ze strony niemieckiej! 

DLACZEGO JAPONIA NIE MOŻE 
DAĆ RADY CHIŃCZYKOM? 

„W. Warszawski* pisze o: taktyce 

wojennej Chińczyków. 

„Jest te — pisze — walka sprytu 

1 zdaje się oczywistym, že gdyby nie 

przysłowiowa chytrość Chińczyków, Ja- 

pończycy dotarliby już do granie Indiie. 

„Jednym z najezęściej do dziś jeszcze 

używanych fortelów chińskich jest „Po- 

ciąg Widmo" — Mandżurowie, pozornie 

zasymiłowani przez Japończyków, są naj 

większymi mistrzami w stosowaniu tego 

„kawału*ć. Polega on na łym, że na Ii- 

niach kolejowych wiodących w stronę Sy 

beril puszczają oni puste pociągi, które 

z całą szybkością pędzą naprzód. Oczy- 

wiście baterie japońskie ustawione 

wzdłuż toru dają ognia. Czasami deleguje 

się specjalne bataliony, które mają zdo- 

być rzekome pancerniki... Ten doweip 

kosztował dotąd Japonię około 100 milio- 
nów jenów. 

Na 10 pociągów KR na tere- 

nie prowincji Shansi I Hopel przynaj- 

raniej trzy są wypełnione wojskiem — 

sporządzonym z patyków i gałganów. A 

artyleria i karabiny maszynowe zasypu- 

ją te transporty lawiną pocisków, ku neie 

sze Chińczyków powtarzających: „znowu 

tyle pieniędzy za płot”. 

Utrzymują, że trzy czwarte samolo 

tów chińskich, to manekiny — zapewne   

„KURJER* (4847) 

Kwitną bzy i czerwone kasztany 
w obręczach pięciu kół olimpijskich 

W Finlandi są już w sprzedaży 
pamiątki olinapijskie na 1940 rok. 

Są więc piękne chustki z pięcio- 
kołami olimpijskimi i z flagami bio- 
rących udział państw. 

Są znaczki olimpijskie z kSłkami 
kolorowymi na kości renifera. 

Są w draku znaczki pocztowe dla 
fiłatelistów i liczne, bardzo liczne po 
aztówki sportewe sprzedawan: ua ka 
żdym rogu ulicy. w kioskach z wodą 
sodową i w eleganckich sklepach. 
Na pocztówkach tych jest między in- 
nymi posąg łekkoatłety przedstawia- 
jącego P. Nurmiego w biegu zwycię- 
rkim w pogoni za rekordami Świata. 

Nurmi jest tutaj tak popuiarny, 
jak u nas w sporcie Kusociński z tą 
tylko różnicą, że Nurmi  otoczeny 
jest aureolą nie tylko sławy sporto 
wej, ale i tej wielkiej wdzięczności 
całego narodu fińskiego, który w sto- 
sumku do Nurmiego ma moralne 20- 
bowiązania jako do tego syna tej zie 
mi i tych wysp niezłiczonych. który 
był przez długie łata nieopłacanym 
ambasadorem i tym żywym, a jakże 
skutecznym propagatorem piękna, 

męstwa i wysokiej kultury narodu 
fińskiego. 

Nummi w łatach swych startów i 
sławy sportowej był jak wiemy, mil- 
czącym jak posąg stojący w jednej 
z głównych sal pałacu sztuki fińskiej 
przy ul. Kaivokatn. W ateneum po- 
sag Nurmiego stać będzie wiekami. 
Sława jego z chwilą oddalania się od 
rzeczywistości przechodzić zacznie do 
histomii i z biegiem czasu i lat o Nur 
nim w przyszłych pokoleniach opo- 
wiadać się będzie legendy, jak my 
dziś opowiadamy o Krakusie, który 
zabił smoka. 

Legenda — legendą, a olimpiada— 
olimpiadą i Finlandia dzisiaj odsunę 
ła wszystkie sprawy na bok i żyć za- 
częła jeszcze bardziej sportem. 

Posąg Nurmiego stoi w ateneum,   

a pocztówiki z jego podobizną węd- 
rują po całym świecie jako pocztów 
ki z pozdrowieniami z terenu przy- 
szłej olimpiady. Nunmi zaś wziął na 
siebie, jako wybitny znawca, przygo 
towanie stadionu olimpijsk: do wła- 
šciwego ponządku, a przede wszyst- 
kim bieżni lekkoatletycznej. Ta bież 
nia ma być szczytem ideału. Ma być 
tak szybka, że będzie można popra- 
wiać rekordy tych, którzy dziś już 
startować nie mogą. Między nimi 
znajdzie się również Nurmi, ten król 
bieżni — ogłoszony w 1932 roku za- 
wodowcem. 

Zapewne Nummiemu niezbyt zale- 
żałoby na tym, żeby nazwisko jego 
z roku na rok skreślane było z listy 
rekordzistów Świata, ale Nummi jest 
stuprocentowym sportowcem i wie- 
dząc o tym, że czym lepsza będzie 
bieżmia, tym więcej możliwości usta- 
lenia nowych rekordów, ale Nurmi 
świadomy tego pracuje w pocie czo- 
ła i bez egoizmu dokłada starań żeby 
pokolenie olimpijczyków 1940 roku 
mogło powiedzieć, że ten Nunmi jest 
rzeczywiście człowiekiem wyjątko- 

Finlandia ma pewne kłopoty fi- 
nansowe z organizacją olimpiady, 
ale da sobie radę. 

Zwiedzać stadion można za 5 ma- 
rek fińskich. Wynosi to około 30 gr. 
Datek ten idzie na funduz olimpijski. 
Fimlandia nie chce, jak Niemcy, za- 
rabiać na sporcie, a przede wszyst 
kim na olimpiadzie, to też Finnowie 
w delikatnej formie pragną zazna- 
czyć, że ta szybko zbliżająca się olim 
piada będzie pierwszą olimpiadą wy- 
bitnie sportową. 

Sprawa pomieszczenia została już 
szczęśliwie rozwiązana. Będzie skro- 
mna wioska olimpijska wśród brzóz 
fińskich, wody i skał bazaltowych. 
Będą hotele wygodne i okręty zakot 
wiczone w porcie. Wybór jest boga-   

ty. Niektóre państwa już zdecydowa 
ły się. Większość woli znaleźć pomie 
szczenie na lądzie w wiosce oliimpij- 
skiej. 

Finlandia jest krajem wyjątkowo 
tamie. 

Oto kiłłka konkretnych przykła- 
dów: 

Za 10 zł można przejechać koleją 
trzecią klasą 370 km, drugą zaś — 
265 km. W sleepingu do normalnej 
ceny biletu trzeciej klasy dopłaca się 
tylko 3 zł 50 gr. 

Wycieczxi kolejowe kosztują tyle, 
ile u nas pudełko dobrych papiero 
sów z półczarną. 

A przecież odległość 370 km to 
prawie tyle, co z Wilna do Warsza- 
wy. Zazmaczaim, że bilet wynosi tylko 
10 zł bcz żadnej zniżki, 

Za 14 zł można z Helsinek jechać 
19 godz. aż do Oceanu Lodowatego, 

a więc przez kraj zorzy północnej. 
Restauracje posiadają kuchnię 

europejską z zachowaniem potraw 
narodowych. 

Specjalność kuchni fińskiej — 
stół zastawiony 30 wyśmienitymi 
przekąskami, o których nikomu nie 
śniło się ze smakoszy naszych znajo 
mych. 

W Helsinkach moc jest luksuso- 
wych samochodów. Taksówką, która 
nie wygląda na taksówkę, jedzie się 
przez całe miasto za grosze. ; 

Helsinki to faktycznie jeden wiel- 
ki ogród kwitnących drzew. 3 

W tym roku przeżyłem dwie wio- 
sny. U nas dawno już o wiośnie 
wszyscy zapomnieli. A tutaj na pół- 
nocy kwitną prześliczne bzy najroz- 
maitszych gatunków j odcieni, Kwit 
ną czerwone kasztany i biała akacja. 

Finlandia jest w kwiatach wios- 
ny. Finlandia jest teraz spleciona pię- 
cio kołami olimpijskich kłopotów. 

Jarosław Nieciecki. 
  

Czy Hitler posiada swój ideał kobiecy? 
Kanclerz Hitler ma renomę człowieka nie- | formatów. Deklaracje, miłosne, propozycje 

czułęgo na wszystko co nie jest polityką. 

Niespodzianka więc była tym większa, gdy 
Hitler zamanifestował swe upodobania dla 
choreografii i tancerek. Jest rzeczą paradok- 

salną, że uznając za najwyżej stojące wszyst 

ko co jest niemieckie — jednak nie dła nie- 

mieckich tancerek okazał swój entuzjazm. 
"Trzy tamcenki, któne Hitler wyróżnił chęcią 

osobistego zapoznania się: Vivian Leigh, Mi- 

riam Verne i Marion Daniels — to Amery- 

kanki. Przyjaciele kanclerza twierdzą, iż nie 

oznacza to zmniejszenia się patriotyzmu Hit- 

lera, lecz że te trzy Amerykanki symbolizują 

ideał kobiecy fiihrera i przypominają mu tą, 

która była wielką miłością jego życia Fak- 
tem jest, że Vivian Leig, Miriam Verne i 

Marion Daniels posiadają ten sam typ urody 

i że wprost trudno jest odróżnić ich foto- 

grafie. 
* > + 

— Jeszcze jeden list, Panienko! 

Marion Daniels uśmiecha się i gestem 
wskazuje toaletkę, na której leży wielka I'cz 

ba kopert wszystkich kolorów i wszelkich   

małżeńskie, słowa uwielbienia, wiersze jej 

dedykowane nadchodzą & wszys'kich stron 

światła. W przeciągu kilku tygodni, z godziny 

па godzinę ta tancerka urocza, secz dotych- 

czas mało znana, stała się obiektem cieka- 

wości pięciu kontynentów. Została już zaan- 

gażowana przez music-hałł i dancing w Pa- 

ryżu, jest też pożądana przez Londyn, Nowy 

Jork, Sydney... 

Skąd ten sud pochodzi? — Z Berstesga 

den! 

Cztery razy w przeciągu 10 dni kancierz 

Hitler był w Monachium na „Wesołej wdów- 

ce”, a różnie komentowano to nagłe zain- 

teresowamie fithrena, znanego ze swych upo 

dobań wagnerowskich—lekką muzyką. Wszró 

Ice po tym nowa fantazja podnieciła ogólną 

ciekawość: awionetka prywataa kanclerza 
poleciała na Lazurowy Brzeg go nieznaną 

baletnicę, aby uczestniczyła w pewnej uro- 

czystości. 

Nazajutrz dzienniki niemieckie ozmajmiły 

w swych sprawozdaniach: „Hitler esobiście 

podziękował miss Marion Daniels za zdecy- 

Katastrofalna powódź w byłej Czechosłowacji 

  

Na terenie byłej Czechosłowacji w dzisiejszym protektoracie Czech i Monaw, wsikutek 

długotrwałych ulew, nastąpiła klęska powodzi. Rzut cika na zalane wodą tereny w miej 

scowości Qzernosice. 

ISORA STATE EIK TEL RAY ILS GGETWAREWERZZZNOECUO READZSRAOCA 

te dane są przesadne, ałe.. miałem moż- 

ność zwiedzić około 20 lotnisk — na każ 
dym widziałem przynajmniej kilka ma- 
nekinów, a na połowie z tych lotnisk nie 

wylądował nigdy żaden samolot.  Zato 

można na nich zauważyć leje od wybu- 

chów bomb japońskich. Od czasu do cza 

su żołnierze przychodzą, aby poprawić 

hangary i poprzestawiać samoloty — z 

drzewa. Podobno to „pozorowaneć lotni- 

ska są częściej atakowane od rzeczywis- 

tych”. 

Taktyka do naśladowania przy in- 
nych wojnach. й   

dowanie się na ią męczącą podróż dła wzię- 

cia udziału w skromnym zebraniu', 

Jaki jest powód tego nagłego zaintere- 

sowania? Głód serca — mówią jedni, spleen 

— utrzymują drudzy, tego dnia on się nudził 

jak bóg na Olimpie w swej fortecy w Ober- 

salzberg i miał nadzieję znaleźć zbawczą 

rozrywkę w szczerym uśmiechu zdrowej 

Amerykanki 

Ala zawsze znajdą się dobrze psinformo- 

wani ‚а ci twierdzą, že Marion Daniels pu- 
dobną jest bardzo do trzech kobiet, które 

odegrały rolę w życiu fiihrera: de Ermy Hauf 

staengel, którą miał poślubić w 1925 r, a 
która została później źoną doktora Sauer- 

brucha, do Jenny Haug, siostry jednego z 

przyjaciół i do Geli Raubal, wielkiej milcšoi 

odebranej Hitlerowi przez śmierć w 1331 r. 
w okolicznościach dramatycznych. Gdyż, jak 

zresztą wielu ludzi, kanulerz będzie zawsze 

neświadłomie przyciągany przez jeden i ten 

sam typ kobiety. (Kabel). 

  

  

Horyniec-Zdrój 
$szon całoroczny 

Leczy reumatyzm, artretyzm, wszelkie 

schorzenia stawowe, gośćcowe, scho- 

rzenia nerwów oraz wszelkie stany po 

zapalme, choroby kobiece, stany po- 

zapalne przymacicza, choroby górnych 

dróg oddechowych — nie gruźlicze. 

ranie ryczałty — w sezonie II od zł. 

164 — 21 dni, mieszkanie, utrzymanie | 

4 razy dziennie, kąpiele siarczane i 

borowinowe, opieka lekarska, podatek 

hotelowy, pościel, bielizna kąpielowa. 

Stacja kolejowa w miejscu, pow. Lu 

baczów, woj. łwowskie, Na linii koj. 

Jarosław — Rawa Ruska. 
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Pierwszorzędny == Ceny przystępne 
Telefony w pokojach   

200 robotników utraciło 
pracę w „Ralopolu* 

Fabryka włókiennicza „Rołopol”, poczy 
nając od najbliższej soboty przerywa pracę 
na przeciąg dwóch miesięcy celem pnzepro 

wadzenia gruntownego rezaoniu. 

. Fabryka ta zatrudniała około 200 nobot- 

ników, znaczna jednak część personelu 20 

stała już zre” jkowama, obecnie utnaci prace 

pozostały personel w liczbie pnzeszło & 

osób. 

  

  

Pół żartem, pół ser:0 

Kiopoiy Wela 
Weł ze „Słowa znowi poświęcił nieco 

swej cennej uwagi naszej rubryce. Ze wzglę 

dów inforraacyjnych notujemy, że Wel рго- 

wadzi podobną rubrykę. Nie chcemy powie 

dzieć przez to, że poczuwa się do konku- 

rencji, choć uporczywość, z jaką „poświęca 
swoją cenną uwagę”... mniejsza © to... Wel 

broni! np. kiedyś aktorów, rzekomo puzez 

nas zaatakowanych. Bronić aktorów w „Sło 
wie”, które dyrektorem Jerzym Ronardem- 

Bujańskim oamał nie zainteresowało... kogo? 

wilnianie dobrze wiedzą. Wiedzą i © innych 

podobnych „uporczywych metodach'«. 

Poza tym ną dorobek Welła składają się 

korespondencje z Grodna i Druskienik, 

omaz wywiadznki a ta minute... 

W. „pół żartem, pół serio”, owszem, czę 

sto cytujemy wierszyki i dowcipy z prasy. 

Wycinamy, jak tego chce Wel. Raz podając 

dokładnie. źródło cytat, innym razem tylko 

baznaczając, że nie od nas one pochodzą. 

Tymczasem Wel stawia sobie problem: 

„Czy wolno przedrukowywać wier- 

szyki i dowcipy, a więc nie informacje, 

tylko produkty twórczej pracy czyjejś 
1 zupełnie nie podawać źródła, ani au- 
tora?“, 

Problem ten wigže Z nami... genezy 

wątpliwości szukajmy jednak gdzieindziej. 

W naszej rubryce ukazują się także orygi- 

nalne felietoniki, fraszki, dowcipy... Rubry- 
ka Wela składa się z przekładów, cytat 
I dowcipów. Takich np.: 

— Mamo, daj mi, proszę 50 groszy 
na kino. Grają film dla młodzieży... 

— Nie dziecko! Przedwezoraj wi- 
działeś pożar, wczoraj jak koń nogę 
złamał. Życie nie składa się z samych 
przyjemności! 

* 

Nauczyciel przerabia koniugacje: 

— Nie idę, nie idziesz, nie idzie, Nie 

idziemy, nie idziecie, nie idą. — Jasiu, 
powtórz to! 

— Nikt nie idzie — 

nauczyciela. 

proszę pana 

Źródła takich dowcipów Wel nie podaje. 
A napewno nie on nim jest, zmaliśmy te 
dowcipy bowiem dawno. Choćby dlatego, że 

pewne dowcipy są własnością ogółu, tworzy 

je społeczeństwo, kawiarnia, knajpa, sa» 
ton itd 

Inna sprawa, że rubryka Weła ukanje 

ZE eine Naa 
chuje większa „obowiązkowośćć. ||| 

Współczuje Wieł, że tamio „Kudijo““ ko- 
sztuje ta nubryka. Prawda! „Kurjer' nie ma 

tyle pieniędzy, ce „miezałeżne” „Słowo*, 
Daliesiątej części tego. 
Niezależny Weł z „niezależnego* „Sło- 

wa“ nie uwienzy chyba... Tym bardziej nie 
uwierzy Wel w to, że istnieją piema, dła 

których bezpłatułe też pisują. Bo pieniądz, 
to nie wszystko... Aforyzm, zaznaczam, nie 
mój. Wiele dziedzin życia kułturalnego ce- 
thuje specyficzna bezimienność. 

Gdyby jednak pryncypialista Weł wska- 
zał mi źródło tego aforyzmu, natychmiast 
powołałbym się. 

Sprobuj Drogil Serdeczne życzenia mik 
łego spędzenia wakacyj 

zasyła: 

Jan Huszesa. 

Do optymistów 
Przepraszam bardzo za nazwisko — 

os mortis znaczy: śmierci twarz — 

„przeze mnie droga nad urwisko, 

„przeze mnie droga* w gwiazdy aż... 

Przepraszam także za me imię — 

imię rycerza spod Grunwaldu — 

w Armagedonu dniach olbrzymich 

muszę — milast miecza — pieścić bardon, 

Bardze przepraszam — nie innego 

nie chcę — nie umiem — nie potrafię = 
w przymierzu z Alfą i Omegą — 

da BÓG — wytępię — czarną mafię! .. 

Wam, bracia moi, którzy ze mną 

dążyć zechcecie w gwiezdne wyże — 
zaśpiewam jak pustynny Memnon 

tz harfy dam — piramid dźwirze, 

Ale pomnijeie, przyjaciełe — 
darmo nie przyjdzie ducha wyż... 

Tam — Łabędź srebrem gwiazd się ciele, 
“tu — serca rubinowy krzyż. 

ZYNDRAM OSMOROWSKI. 

Sądny Dzień optymis- 
tów 

Jak słychać po ostatnim felietonie Ana- 

tola Mikułki optymiści zamierzają zaskarżyć 
go do sądu. Będziemy więc mieli Sądny 

Dzień optymistów. 

AAA AAAAAA AA KAKA AAAA AAAA AAAA AAAAAAAAAA7 
Teatr m. NA POHULANCE 
Dziś o godz. 20-e: 

Szkarłatne róże 
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Przeżywamy maksimum 
tegoroczne 

Lato burziiwe, lecz ciepłe 
Oczywiście chodzi o maksimum 

temperatury. W całej prawie Europie 
panują obecnie poprostu tropikalne 
upały. Zawdzięczamy to 

DWOM WYŻOM, 
z których jeden, północny, unosi się 
obecnie w pobliżu jeziora Ładoga, ' 
drugi zaś południowy, koło północno 
zachodnich brzegów Hiszpanii. Oba 
wyże są duże, ustabilizowane i prze- 
suwają się bardzo wolno na wschód. 
Obecna piękna, upalna, przeważnie 
bez chmurkj na niebie pogoda może 
trwać dość długo, bo naogół 

WYŻE SĄ NIERUCHOME 
i zdradzają tendencje do długiego 
istnienia. 

Między obu kolosami, z których 
spływają na nas masy rozgrzanego 
powietrza pęta się obecnie jeden nie- 
duży niż z deszczami. Niedawno prze 
szedł nad Danią, zraszając ją obficie, 
nie jest też wykiluczone, że može na 
krótko zawitać i do nas. Niże bowiem 
w przeciwieństwie do wyżów są bar- 

dzo ruchliwe. 
Prawdopodobnie przeżywamy 0- 

becnie 
MARSIMUM TEGOROCZNEJ 
TEMPERATURY LATA.   

Długoletnie obserwacje pogody wi- ! 
leńskiej mówią, że najbardziej upal | 
ne dnie wypadają mniej więcej w 
okresie od końca czerwea do połowy 
lipea. Jest to jedyny okres w ciągu 
lata, w którym z dużym prawdopo- 
dobieństwem na cały rok naprzód 
można pezepowiadać piękną pogodę. 
Na okres ten przypada zwykłe mak- 
simum temperatury lata — te zna- 
czy najbardziej upalne dnie. Jak 
wszystko wskazuje, przeżywamy obe 
enie to maksimum. 

Temperatura w cieniu w Wilnie 
przekracza 30” €. Na słońeu zaś ter- 
mometr wskazuje 50° €! W ziemi na 
głębokości 2 cm panowała tempera- 
bura 327 C, na głębokości zaś 5 em— 
dochodzi do 30” C. Upały te, rzecz 
oczywista, wysuszają bardzo glebę. 

Na razie jednak rolnietwu 

NIE GROZI KLĘSKA POSUCHY. 

W związku z obecnie trwającymi 
upałami, które prawdopodobnie wy- 

czerpią „maksimum“ temperatury 

lata, przewiduje się, że lipiee będzie 

mniej ciepły. Natura lubi równowa 
gę, to też upałom czerwca, może się   przeciwstawić chłodniejszy lipiec. 

Lato obecnie będzie prawdopo- 

dobnie 
BARDZO BURZLIWE I OBFITE 

W WYŁADOWANIA 
ATMOSFERYCZNE. 

Ma to wynikać z... plam na słońcu. 

W bieżącym roku przypada bowiem 

maksimurg plam słonecznych, co ma 

pociągnąć za sobą, według niektó- 

rych meteorologów, silne wyładowa- 

nia atmosferyczne w okresie lata na 

ziemi, Przewidywane więe są b. gwał 

towne burze, szczególna obfitość pio- 

runów itp. zjawiska. Taka obfitość 

plam na słońcu, jaką obserwujemy 

obeenie „powtarza się co 11 lat. 
* * 

LATO KALENDARZOWE 

rozpoczęło się onegdaj punktualnie 

o godzinie 8.40 rano. Według precy- 

zyjnych obliczeń astronomów będzie 

ono trwało u nas na północnej pół- 

kuli dokładnie 93 dni, 15 godzin i 10 
minut, 

Prognozy na całe lato naogół są 

pomyślne. Nie należy spodziewać się 
dłuższych okresów deszczowych. 

Po krótkotrwałych gwałtownych bu- 

rzach będzie naogół pra sr 
(Wi 
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Kapielisko „cloaca maxima“ 
Uwecdize pp. Kkomsegi io r" Zz 

Pięknoduchów, estetów, owijają- 

cych wszystko w bawełnę i umieją- 

cych nawet najgorszą i najbliższą 

sobie ohydę życia przykryć woałką 

wstydliwego milczenia,  uprzedzam, 

żeby nie czytali dalej, względnie nie 

czytali bez środków trzeźwiących pod 
ręką. Jeżeli bowiem ten artykuł ma 

przynieść korzyść, musi zapachnąć 

p. naczelnikom i dyrektorom i in- 

nym tak w. czynnikom miarodajnym 

tuk, jak gdyby oni sami raptem zna- 

leźli się na dnie kloacznej jamy za- 

nurzeni po szyję, lada chwiła zagro- 

żeni utonięciem. 
Trzeba bowiem to sobie wyraźnie 

powiedzieć, że chłopcy i wyrostki 

kąpiący się, samodzielnie uczący się 

pywać, pijący wodę w czasie tej nau- 

ki i tonący dość często, w Wilii, na 

przestrzeni od Zwierzynieckiego mo- 

stu aż do Ponar, znajdują się w po- 

dobnej sytuacji. 
Nie zdają sobie z tego sprawy — 

to prawda, ale efekt hygiemiczny jest 

podobny. Chłopcy ci naogół mają 

wdrowe instynkta. Słońce praży. Ko-   

szulę do pleców przytwierdza jakaś 
obrzydliwa i euchnąca mieszanina 
potu i błota, w domu nie ma najczęś- 
ciej wanny, po sezonowej ziaaowej 
wstrzemiężliwości woda i kąpiel nę- 
cą nie do odparcia. 

Powietrze, słońce i woda — to są 
przecież najlepsze warunki wypo- 
czynku i rozwoju fizycznego zwłasz 
cza latem. Młodzież diba często pod- 
świadomie o tężyznę. Wileńska cloa- 
ka maxima stąd ma klientelę tak licz 
ną, że liczby mogłyby pozazdrościć 

najbardziej renomowane kąpieliska 
Ze Zwierzyńca, Śnipiszek, Wilezej 
Łapy ciągną tłumy nad Wilię. Ten 
i ów spojrzy smętnie na niezwykle 

mętną i gęstą wodę o podejrzanym 

aromacie, wymiarkuje wolną prze- 

strzeń między pływającymi tu i ów- 

dzie kawałkami o zupełnie niedwu- 

znacznym wyglądzie i z rezygnacją 

buch do wody, nuska głową na dół. 
Jest w tym niewątpłiwie duża doza 

abnegactwa, ale jeszcze więcej nie- 

uświadomienia. Przecież ci „dżentelme 

ni“ nie mają w. c. w mieszkani 
       

Największa szt=feta sportowa świata 

W Szwajcarii jest organizowana największa 

na świecie sztafeta sportowa, trwająca całe 

miesiące. W sztafecie tej, zwanej sztafetą 

szczytu Jungfrau, biorą udział lekkoatleci, 

cyklišci, lotnicy, narciarze, alpiniści, moto- 

cykliści i automobiłiści ze wszystkich kan- 

tonów szwajcarskich. Oczywiście, przedsta- 

wiciele, przedstawiciele poszczególnych ro- 

dzajów sportu mają podzielone zadania i 

każdy z inego miejsca niesie pałeczkę szta- 

fetową. Sztafeta zaczyna się w Zurichu przy 

udziale biegaczy i cyklistów, którzy docie- 

rają do lotniska Diibendorf. Stamtąd samo 

loty sportowe lecą z pałeczką sztafety ponad   

pasmo Jungfrau o wysokości 4000 metrów, 

gdzie w pewnym określonym punkcie, ozna- 
czonym krzyżem, rzucają pałeczki, podejmo- 

wane z kolei przez narciarzy i alpinistów, 

którzy pędzą z nimi w doliny. Następnie 

motocyklami i samochodami sztafeta biegnie 
do Lozanny, stąd znowu samolotami z po- 
wrotem do Diibendorf, by wreszcie przy 
udziale biegaczy i cyklistów dotrzeć do celu 

w Zurich u.Na zdjęciu — samolot sportowy 

nad pasmem brzbietu Jungfrau w chwili zrzu 
cania pałeczek sztafetowych na miejsce ozna 

czone krzyżem.   

Używają jeszcze zwyczajnych staro- 
świeckich ubikacyj, lub „sławojek*, 

| jeśli kto woli. Widzą, jak poczeiwi 
gospodarze z Wierszuliszek beczkami 

wywożą zawartość dołów na swoje 
pola. To ich napełnia znacznym zau- 
faniem do „naszych strumieni rodzi- 

cy“. 

A tym czasem w mieście rośnie 
sieć kanalizacyjna, coraz więcej no- 
woczesnych i kulturalnych w. c. wy- 
rzuca exkrementa wileńskiej elity na 
głowy płebejskiej młodzieży po daw- 

nemu kąpiącej się poniżej ścieków 
w Wilii. ы 

Doprawdy, że są to aż nazbyt jask 
rawe „dobrodziejstwa“ europeizacji, 
wynikające z tego, że zbyt wiełe osób 

dba tylko o wygodne warunki wy- 
próżnienia i nic więcej w tej dziedzi- 
nie ich nie obchodzi, Najwyżej od cza 

su do czasu pośle się posterukowego, 

żeby spędził z brzegu nagusów, przy 

ezym ani spędzający, ani spędzani 
nie bardzo wiedzą dlaczego. 

Te rzeczy doprawdy nie tak się 

powinno robić. Tu potrzebne jest 
uświadomienie. Propaganda  zohy- 
dzająca malowniczy nurt Wilii na pe 
wnym ściśle określonym odcinku, u- 
stalonym przez higienistów. 

Zamiast kilku tabłiczek w górze 
Wilii z napisem „Miejsce dozwolone 
do kąpieli* powinny być co 200 met- 
rów tablice właśnie tam, gdzie nikt 
się kąpać niepowinien. Na tablicach 
obok zakazu powinna być treść uś- 
wiadamiająca przyczynę zakazu, z 
podaniem liczby ludzi i sposobu, w 
jaki oni przyczyniają się codziennie 
do zmiany zawartości tej wody. 

Służba bezpieczeństwa obok tego 
winna piłnować przestrzegania zaka- 
zu i od siebie jeszcze uświadamiać 
na wypadek gdyby ktoś nie umiał 
czytać. Na tablicach dla wywołania 
bardziej plastycznego wrażenia przy- 
dałby się rysunek symbolizujący spo 
sób zanieczyszczania rzeki, 

Ktoś powie, że to nieestetyczne. 
Owszem, nieetetyczne dla pięknodu- 
chów? Dla nich estetyczniejsza jest 
świadomość, że są ludzie, którzy ma- 
sowo kąpią się w zawiesinie z ich 
własnych ekskrementėw? 

Wysiądając z łódki nieco poniżej 
szpitala epidemicznego na Zwierzyń- 
cu spostrzegłem chłopca, który pod- 
nosił do ust upuszczony przez nie- 
uwagę na piasek kawałek rzepy: 
„Ach ty durny, taż idź wypłucz rzepa 
do rzeki*! — skarciła syna matka. 
Malec zawstydził się i czymprędzej 
pobiegł wykonać „zbawienną radę". 

Prawdopodobnie wbrew opinii 
uczonych  lekarzy-higienistów ów 
chłopak mimo okazanego matce po- 
słuszeństwa nie stanie się wskutek 
tego jeszcze klientem pobliskiego szpi- 
"tala, ale to w niczym nie przeszka- 
dza, aby szkarłatny ruminiec wstydu 
musiał oblać twarze wszystkich tych, 
którzy są odpowiedzialni za stan 
higieniczno-saniterny w dolnym bie- 
gu Wilii w obrębie miasta. Sie. 

PZLA otrzymał nowe zaproszenie 

dla Kusocińskiego od fińskiego zwią 

zku lekkoatletycznego. Finnowie za- 
praszają polskiego rekordzistę na 
wiełkie zawody, jakie organizuje w 

Jesteśmy w przededniu pierwszego | 
meczu piłkarskiego o wejście do Ligi. ! 
W niedzielę 25 czerwca о godz. 17 na i 

stadionie przy ul. Werkowskiej mistrz 
Wilna spotka się z mistrzem okręgu | 

poleskiego. 
Wilno, jak wiemy, reprezentowa- | 

ne będzie przez WKS Śmigły. Mecz 

29 bm. odbędą się ćwierćfinały rozgry- 

wek piłkarskich o puchar Pana Prezydenta 

R. P. Na mecze te wyznaczono natępujących 

sędziów: 

Warszawa — Wilno p. Trzmiel z Sos- 

nowca, 

W Grodnie odbył się mecz tenisowy ju- 

miorów Grodna i Białegostoku. Zwyciężył 
Białystok w stosunku 4:2. Program zawodów 

Zarząd Wil. Okr. Lekkoatletycznego na 

ostatnim posiedzeniu ukarał 3 miesięcznym 
zawieszeniem dwuch znanych w Wilnie za- 

wodmików: Żyłewicza i Zajewskiego Jana, 

którzy bez żadnego usprawiedliwienia ni 

przyszhi na boisko w dniu zawodów między 

Z. Rymomicz 
Na treningn uległ kapryśnej kontuzji no 

gi doskonały lekkoatleta AZS Wileńskiego 
Z. Rymowiez. Nie będzie on mógł przez dłuż 

szy czas ami trenować ant też startować w 

zawodach lekkoatletycznych. Szkoda wielka, 

miast. Przed dwoma dniami wysłane zostały 

listy do Brześnia, Lwowa i Poznania. Bar- 

dzo to pięknie ze strony zarządu WOZLA, 

że czyni starania w zakontraktowaniu kiłku 

Wczoraj przy pięknej słonecznej 
pogodzie odbyły się na Pośpieszce 
wyścigi konne. 

Wyścigi wczorajsze niestety nie 
cieszyły się specjalnym powodzeniem. 
Na trybunach minimalna ilość pub- 
liczności, a w poszczególnych biegach 
mimo licznych zgłoszeń strtowało 
mało koni. 

Wyniki przedstawiają się nastę- 

pująco: 
Gonitwa z płotami. Nagroda 500 zł. 

Dystans 2400 mtr. 
1) Canzona — por. Szmigiero. 
2) Królowa — por. Wojnarowski. 
3) Orkan — por. Śzamota. 
Wojskowy bieg naprzełaj o na- 

grodę p. Houwalda. Dystans 5000 m. 
Nagroda pieniężna 400 zł. 1) Żart — 
rtm. Bohdanowicz. 2) Bumczuk — 
mjr. Bąbiński, 3) Eks — ppor. 
Chrząszcz. 

Przy ul. Kalwaryjskiej 78 zamie- 
szkiwał wspólnie ze swoją przyjaciół- 
ką 42-letni Alfons Piotrowski. Ostat- 
nio między Piotrowskim a jego przy- 

„jaciółką, Janiną Szwarecówną, wynik 
ły nieporozumienia. Ciągłe kłótnie i 
zatargi, obawa ostatecznego zerwania 
zrodziły w umyśle Szwareówny sza- 
tański plan. Ubiegłej nocy, kiedy Pio 
trowski pogrążony był w głębokim 

Skradii mu 2.500 zł 
Iwaszkiewicz Witold, księgowy 

sklepu narzędzi chirurgicznych przy 
ul. Dominikańskiej 7, zameldował, że 
21 bm. skradziono mu z kieszeni ma- 

17 bm. mieszkańcy wsi  Anisimowicze, 
gm. dryświackiej bracia Jakub Pastuchow, 

lat 16 i Jefim Pastuchow, lat 14, wyorali   pocisk armatni pochodzący z czasów wojny 

Mecz tenisowy juniorów 

  
Lekkoatleci wiłeńscy mają zamiar roze- į 

grać szereg meczów z zawodnikami innych | stawiać się będzie sprawa ze składem re- 

Kusjer Sportowy 

Kusociński znowu zaproszony do Finlandii 

dniu 20 września na stadionie olim 
pijskim w Helsinkach klub Kenttauv- 
heiłlijat. Kusociński startowałby na 

10 tysięcy metrów. 

W niedzielę pierwszy mecz о wejście do Lici 
niedzielny budzi dosyć znaczne zain- 
teresowanie chociażby z tego względu 
że dawno już nie mieliśmy w Wilnie 

| ciekawszych zawodów sportowych, a 
po drugie, że po meczu tym będziemy 

| mogli zorientować się co do szans 
Wilna w rozgrywkach o wejście do 
Ligi. 

Rozgrywki © puchar Pana Prezydenta R. P. 
Stanisławów — Lwów p. Zapiór z Kra- 

kowa, + 
Poznań — Kraków p. Hasselsbnsch z 

Warszawy. 

Pomorze — Śląsk p. Wałszak z War- 

szawy. 

Grodna i Białegostoku 
obejmował 4 gry pojedyńcze i dwie gry po- 

dwójne. Wyróżnili się: Małyszko Jan z Grod+ 

na i Szczawiński z Białegstoku. 

Ukarano dwuch lekkoatletów 
klubowych. 

Kara ta musiała być raczej nałożona na 

klub obu tych zawodników, tym razem Og- 

nisko KPW, które powinno było zawiadomić 

organizatorów dlaczego nie mogą startować 

wyznaczeni biegacze. 

kontuzjowany 
że wypadek z Rymowiczem miał miejsce 

akurat w czasie sezonu lekkoatletycznego. 

Rymowicz pozrywame ma ścięgna lewej 

nogi w tak silnym stopnim, że nie może na- 

wet swobodnie chodzić, 

Lekkoatleci chcą walczyć 
meczów, ałe nasiiwa się pytanie jak przed- 

prezentacji Wiina, Nie widzimy zawodników 

za nie licznymi wyjątkami, którzy mogliby 

godnie reprezentować sport lekkoatletyczny 

Wilna. 

Wczorajszy dzień na Pośpieszce 
Gonitwa z przeszkodami. Nagro- 

da 900 zł. Dystans 4000 mtr. 1) Klin- 
ga — por. Wokowiez, 2) Rezeda — 
por. Wojnarowski, 3) Kapus — por. 

Czaykowski. 
Wojskowy bieg naprzełaj o nagro- 

dę 13 pułku uł. Will, ; pieniężną 300 zł. 
Dystans 500 m. 1) Zeus — por. Kijuć. 
2) Emir — ppor. Kisielewicz. 3) Eta- 
żerka — mjr. Wojnarowski. 

Gonitwa z przeszkodami o nagro- 
dę p. W. Mineyki, Pieniężna 500 zł. 
Dystans 3200 m. 1) Jil —- por. Woj- 
narowski. 2) Arcachon — kpt. Żwan. 

Wojskowy bieg naprzełaj 0 nagro- 
dę 300 zł. Dystans 5000 m. 1) Dalia— 
por. Świtalski. 2) Wis.a II — por. 
Czajkowski. 3) Dyktator — por. C'e- 

ryn 
rycz. 

Następny dzień wyścigów w zie- 

dzielę 25 czerwca.   
  

Wyrafinowana zemsta przyjaciółki 
śpiącego kochanka oblała kwasem siarczanym 

Śnie, Szwareówna obłała mu twarz 

kwasem siarczanym. 

Piotrowskiego przewieziono w sta- 
nie bardzo ciężkim do kliniki Św. Jó- 
zeta. Zachodzi obawa, że utraci en 
wzrok. 

Szwarcównę aresztowano į 0sa- 
dzono w więzieniu kobiecym przy 
ul. Stefańskiej. (e) 

z kieszeni marynarki 
rynarki, która wisiała na ścianie w 
sklepie 2.500 zł w gotówce, Docho- 
dzenie wszczęte. : 

Wyorali pocisk armatni... 
światowej. Podczas manipulacji pocisk ehks- 

płodował raniąc obu braci, którzy odwie- 

zieni zostali do szpitala w Brasławiu. 

  

r
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Pomnik króla Ferdynanda I 

W miejscowości Silistra w Rumunii odbyło 

się uroczyste odsłonięcie pomnika wielkiego 

króla Rumunów Ferdynanda I. 

  

  

  

Dekoracja odznaczonych w Urzędzie 
Wojewódzkim 

W sobotę, 24 .czerwca rb. pan wojewoda 

wileński Artur Maruszewski dokoma cere- 

monii wręczenia odznak orderu „odrodzenia 

Polski“ i „krzyża zasługi szeregowi osób 

z terenu miasta Wilna i województwa wi 

leńskiego. 
Poza tym pam wojewoda wręczy również 

srebrne medale „za długoletnią służbę 

unzędnikom Urzędu Wojewódzkiego oraz 

Starostwa Powiatowego i Grodzkiego w 

Wilnie. 

Dekoracja odbędzie się o godzinie 13 
min. 30 w wielkiej sali konferencyjnej 

Urzędu Wojewódzkiego (ul. Marii Magda- 

leny 2). . 

Krzyżem kawalerskim orderu „Odrodze- 

nia Polski”, nadanym dekretem Pana Pre-- 

zydenta Rzeczypospolitej z dnia 10. 11. 38 r. 

Wiktor Józef  Gryglewski — za zasługi w 

służbie państwowej, - 

Złotym Krzyżem Zasługi: Ksiądz Stamt- 

sław Chodyko, ksiądz Romuald Dronicz, 

ksiądz Aleksander Hanusewicz, inż. Czesław 

Władysław Jamkowski, Maciej Jamomtt, Ma 

rian Kosiński, Władysław Luro, ksiądz Sta 

nisław Nawrocki, ksiądz Piotr Rymkiewicz, 

„KURJER* (1547) 

Antoni Sawicki, Jamima Umiastowska, ksiądz 

Stanisław Wysiadłowski — za zasługi na 

polu pracy społecznej. 
Ksiądz Jėzef Hurko, Marek ' Mamiam de 

Latour — za zasługię na polu pracy spo- 

łecznej i zawodowej. 

Ksiądz Mieczysław  Jaiksa-Akrejė, inž. 

Władysław Muzolf — za zasługi na polu pod 

niesienia stanu samitarno-porządkowego. 

Stefan Barański, Antoni Kokociński — 

ga zasługi na polu pracy zawodowej w spół 

dziełczości rolniczej. 

Srebrnym Krzyżem Zasługi: Władysław 

Drążkowski — za zasługi w służbie państwo 

wej i zawodowej. 

Julian Baranowski, Tadeusz  Birecki, 

Wilhelm Gajlewicz, Tadeusz Hermanowski, 

Lucja Jankowska, Adam Kilepaczko, Anna 

Lebecka, Władysław Niemczewski, Jadwiga 

Roszkowska, Adela Stefamowiczowa,  Fran- 

Stumdzis, Jan Wierzbiński — za zasługi na 

połu pracy społecznej. 

Otton Huszcza, Andrzej Kurczych — za 

zasługi na polu pracy zawodowej w spół-   dzielczości rolniczej. 

  
ciszek Szaranowski, Feliks Sikorski, Michal ; 

Brązawym Krzyżem Zasługi: Rajmund 

Białkowski, Stanisław Filipczuk, Franciszek 

Gobis, Jan Parskiel — za zasługi w służbie 

państwowej. 

Rafał Dziurzyński, Wacław Ganniewkez, 
Antomi Grunt, Wacław Patkiowski, Józef Jo- 

nasz, Jan Lisowski, Franciszek Matusewicz, 

Bernard Mackiewicz, Wacław Sosnowski, 

Władysław Szafryk, Jan Skwarcyński, Wik 

tor Władysław Skipor, Jamina Trocka 

za zasługi na polu pracy społecznej. 

Piotr Kiszkurno, Kazimierz Szyłejko — 

ta zasługi na połu pracy zawodowej. 

Zygmumt Witkowski — za zasługi na 

polu propagandy i rozwoju sportu. 
Bolesław Budźko — za zasługi na polu 

podniesienia stanu sanitarno-porządkowego 

Srebrnym medalem „Za  Długoletnią 

Służhęć: Romuald Tejszerski, Mieczysław 

Rymkiewicz, Bronisław Ciuński, Walerian 

Cieśliński, Mieczysław Bajko, Gustaw Szwi- 

ger, inż. Zenon Łukaszewicz, Antoni Czerw'ń 

ski, Teofil Galiński, Wilhelm Perkowski, 

Dominik Jakubiszyn, Kazimierz Wróbel. 

Piotr Jundził, Józef Ginejko, Michał Leo 

nowicz, l 
  

Min. Sidorowici na wybrzeżu 

polskim 

  

Rumuński minister do spraw młodzieży 

Sidorovici w czasie swego pobytu na wy- 

brzeżu polskim zwiedził wzorowy obóz letni 

młodzieży wielkopolskiej pod przylądkiem 

Rozewskim. Na zdjęciu—minister Sidoroviie 

w towarzystwie generała Sawickiego i oto- 

czenia, odbiera defiladę młodzieży obozowej. 
  

Wahela loterii 
3 dzień ciągnienia 1-ej klasy 45-ej Loterii Państw. 

E i II CIAGNIENIE 
GŁÓWNE WYGRANE 
Stała dzienna wygrana 30.000 

zł. padła na nr. 116173 
10.000 zł.: 34597 
5.000 zł.: 63245 
2.000 zł.: 86915 101378 129558 
1.000 zł.: 42937 112997 

WYGRANE PO 500 ZŁ. 
1073 291 347 748 2457 4449 5388 

10452 11551 13673 817 15165 16191 
17275 21108 22655 23894 767 841 
25148 26775 28292 29582. 

33203 34200 35469 658 38038 485 
39540 662 42162 43174 45246 47794 
48623 771 49592 50483 587 759 958 
57230 58257 59650 60901 61065 64718 
65377 830 

71218 845 72551 839 74045 78 75158 
681 77951 78276 784 851 79111 50 
583 80207 83194 84669 85658 86760 
996 87928 88273 553 89737 900 91676 
92527 98 95262 741 97519 98623 
99102 500 102547 
e 106631 107359 108342 112122 

114875 115424 707 117028 119097 
123348 124170 815 125308 126708. 

132301 669 133795 138369 826 985 
141724 142808 148942 144255 145544 
146548 147502 148515 149883 151620 
152721 15380 4155668 944 78 159919 
161967 162618 154355 803 

WYGRANE PO 62.50 ZŁ. 
82 174 477 745 881 1184 356 451 

95.657 751 791 94 882 90 2042 320 
60 686 3116 91 258 449 82 511 15 97 
672 798 364 78 965 91 4196 248 351 
46 612 555 71 b25 5874 90 594 725 
811 6049 216 21 58 92 572 669 855 
7095 188 505 46 560 872 926 8012 
82 769 924 9000 80 309 695 910 66 
10056 159 66 275 891 438 49 85 91 
540 58 661 704 874 944 11056 207 313 
70 77 415 555 90 768 825 12009 147 
49 567 919 88 13218 447 503 946 
14182 264 422 599 764 986 69 15061 
276 697 769 878 16091 447 89 595 
196 933 71 95 98 17094 261 408 14 
49 540 46 90 809 18850 918 19254 
382 447 507 31 691 20068 247 384 
437 51 567 856 965 21271 344 71 96 
871 55 782 906 22067 104 57 268 
105 872 929 76 23180 58 478 690 666 
24294 806 25007 274 447 758 889 
26014 42 170 449 643 65 961 27017 
87 889 696 895 28006 159 366 517 
641 778 29123 397 481 696 840 905 
16 30031 48 74 100 435 522 718 960 
31078 247 397 686 907 82175 218 
656. 

33372 458 560 608 739 63 809 34037 

  

  

326 45 404 524 64 828 942 65 35068 
272 567 86 852 982 36407 22 507 11 
738 878 82 37256 377 611 766 835 37 
928 51 38118 315 565 711 944 39169 
239 393 410 82 532 708 841 96 976 

40079 87 161 468 73 651 838 82 
922 89 41315 78 42048 167 215 82 
640 752 910 13 43269 377 566 76 781 
800 81 44011 74 139 344 476 668 752 
842 45244 381 418 90 94 599 6278 80 
307 28 586 919 81 47081 199 277 372 
545 671 800 975 48083 97 173 84 
578 629 43 54 57 49106 287 448 774 

50001 177 231 378 486 787 96 813 
41 51024 324 590 626 41 722 822 
52086' 150 74 395 859 914 53082 539 
67 907 54100 345 56 426 732 862 63 
55844 56369 409 586 759 57141 70 
227 341 417 507 682 787 833 979 
58065 157 513 855 946 65 59080 386 
623 746 885 97 

60127 40 60 460 79 94 503 27 609 
80 747 72 738 947 61173 224 347 52 
450 568 763 803 58 942 62063 147 
424 574 731 885 914 63018 650 935 
64012 132 247 591 769 95 956 65049 
119 252 447 653 66132 223 341 66 
422 769 820 60 

67051 266 385 423 96 640 731 69 
949 68110 14 656 705 40 821 95 941 
85 69376 410 24 96 569 679 710 70003 
97 111 322 38 580 93 839 942 71341 
467 74 523 673 919 72269 340 73053 
230 549 93 815 962 74147 69 318 511 
829 75186 297 373 807 80 916 76178 
425 585 T17 851 58 976 77256 590 
16 85 973 78041 52 204 681 901 32 
79093 163 337 435 87 946 833 937 
80001 69 115 262 311 494 526 807 
81079 180 240 447 595 702 20 849 
82221 28 381 92 459 75 814 28 52 905 
83077 740 84358 872 77-952 85068 
357 76 579 68 758 86077 398 932 
87485 531 845 52 952 88379 693 833 
89029 46 72 440 94 780 964 90074 
980 99 91138 85 411 19 528 644 87 
781 815 88 946 92368 473 848 97 920 
93168 219 26 306 531 62 780 48 845 
61 94056 78 391 623 728 907 95431 
81 536 607 55 91 759 918 06396 472 
564 781 811 28 97255 94 861 802 902 
98055 99 154 428 610 71 758 74 870 
99010 162 98 299 498 638 57 798 804 
100075 283 788 101153 495 955 87 
102789 945 

103035 337 41 646 833 62 908 
104253 375 77 91 466 555 703 7 98 
851 947 51 86 105297 320 464 592 
106030 64 377 430 561 73 760 8322 
912 18 107279 324 38 569 881 94 
108025 154 582 86 942 58 109370 411 
12 994 110045 10 117 317 70 487 527 
44 723 40 111188 399 442 662 85 706 
825 985 112094 380 485 908 72 113022 
231 883 823 59 38 

114036 211 424 80 667 49 115388 
437 96 883 115945 116029 42 450 675   

86 791 880 938 117053 204 439 85 
657 982 118015 147 435 69 791 898 
901 119751 943 120533 733 87 825 
923 121001 126 74 98 287 99 493 616 
776 86 122263 596 99 123000 61 95 
204 48 701 18 91 124080 185 242 354 
517 797 942 125298 408 856 126106 
47 532 634 52 702 64 940 42 127111 
788 746 61 905 128011 129576 79 
976. 

130039 85 102 16 24 29 264 811 59 
561 752 131008 147 413 512 756 838 
908 132234 378 764 924 133087 132 
457 79 855 60 134047 52 59 ТТ 262 
332 876 980 135185 222 430 515 78 
736 186274 616 756 820 25 60 923 
137272 450 700 88 807 931 138490 568 
863 139142 58 494 631 707 10 150019 
109 61 337 534 841 141181 531 142522 
940 87 143138 358 68 84 555 640 42 
144307 569 711 44 145280 146440 69 
812 956 147036 85 345 561 T3 727 
918 148114 40 4561 69 652 98 06 743 
49(964 149148 497 588 921 816 150187 
278 478 568 685 750 873 901 151003 
106 68 290 350 520 927 152074 143 
224 91 343 455 559 153087 142 52 281 
637 841 64 154267 702 55 T7 851 973 
155752 156107 14 91 312 410 652 741 
157001 147 54 218 376 433 523 158154 
232 66 564 875 OT 915 66 75. 87 
159321 38 160430 500 79 904 161235 
360 668 76 97 788 931 162624 875 
163009 92 204 49 676 723 816 95 
164013 530 806 

Ill CIĄGNIENIE | 
GŁÓWNE WYGRANE 
Stała dzienna wygrana 10.009 zł. 

padła na Nr. 83069, 

20.000 zł.: 79187 

15.000 zł.: 96378 

10.000 zł.: 3881 105240 
5.000 zł: 65725 

2.000 zł.: 12252 71170 87259 

1.000 zł.: 2104 18180 42085 93950 

111208 127058 

WYGRANE PO 509 ZŁ. 
3105 4268 6874 10747 15516 81 89 
17990 23197 387 29839 33799 38848 
48541 45168 50908 61877 55122 469 
581555 60849 62213 763 69222 356 
70701 77488 80394 81027 84018 742 
85798 95040 208 109362 116212 18867 
120379 122891 123225 405 124387 
129521 131034 135493 138622 140106 
a 144719 146275 150635 153706 

WYGRANE PO 62.50 ZŁ. 
778 1081 686 727 2070 357 586 610 

43 62 845 3102 72 469 4436 563 176 
981 5285 6160 580 7802 78 8024 113 
14 382 506 96 616 9285 957 10181 461 

839 11354 626 861 12 253 62 409 
18442 66 556 604 99 14604 7 15034 
241 824 16261 64 17312 66 18937 19325 
7613 20860 551 21138 871 22443 94   
  

  

153 813 23002 33 37 45 57 236 529 95 
658 24269 25000 334 803 26012 28267 
29221 511 30042 70 3161 295 381 568 
954 32252 881 83154 669 84311 849 
35313 609 36015 225 346 802 62 3766 
885 38344 39328 40006 62 361 520 40 
982 41036 64 843 42291 590 44026 99 
116 362 771 852 945 45634 911 46160 
711 47028 120 41 813 48076 250 669 
869 49371 90 595 

50071 114 523 793 994 51234 82 546 
693 52345 415 650 53117 788 935 5421 
48 544 650 55066 69 630 90 863 903 
56011 209 23 567 979 57731 58112 17 
86 341 59835 60251 483 61101 38 645 
60 62143 63052 111 267 759 920 55 
64329 59 514 704 65209 347 866 66370 
474 68 67061 246 68088 246 83 69009 
61 70040 337 788 738 61364 855 72605 
73040 78 208 744385 930 45 75085 
76149 845 77209 78025 32 62 163 996 
79121 903 80614 79 899 81100 597 
82688 83409 640 755 858 84034 507 
85385 666 776 86545 671 799 899 962 
87383 496 88037 368 89728 90217 
91307 92558 644 93416 610 87 94455 
82 688 95088 91 457 642 95 715 96298 
908 97005 113 98216 67 99125 258 
441 1015690 103774 104157 432 55 
106067 385 91 750 90 107671 655 
108458 109694 726 110000 66 171 533 
111330 927 112074 892 453 638 64 804 
958 62 113164 816 114006 273 78 389 
492 152379 116012265 117085. 861 
18845 451 119207 120076 464 609 869 
969 121316 466 666 866 122214 33 746 
123050 649 124031 125 261 503 957 
125091 126472 573 954 127323 682 86 
128842 129998 181014 185 905 1324444 
869 133478 875 992 134689 135272 
598 660 136090 465 989 137317 138519 
657 79 139828 610 140113 976 141808 
37 142164 379 48747 144015 186 14523 
780 14646 147771 148254 149022 15026 
86 632 813 962 151023 323 89 152194 
662 153282 154594 708. 899 155060 
156457 157256 81 848 455 158568 
159883 70 150087 48 161027 301 81 
614 75 172108 494 798 822 163285 
458 894 164464 845 

IV CIAGNIENIE 
WYGRANE PO 500 ZŁ. 

360 1287 2786 3954 4955 11031 
15164 16741 17556 18080 22229 422 
854 23978 27918 30622 31033 369 
33508 859 34677 36087 39560 40892 
41184 917 28 44115 883 931 45245 
379 46466 49463 51875 53475 57105 
58782 62570 64874 67879 70798 71029 
78101 74068 75185 76967 82586 956 
85229 89614 92934 93665 814 94085 
96918 106375 910 107220 38 110338 
111389 112351 114763 121535 126412 
677 127854 123006 61 130404 884 
131423 132677 134469 136521 137849 
140149 144870 148214 151942 152887 
154175 219 156142 58 248 157736 76 
916 158077 159451 73 162845 164953 

WYGRANE PO 62,50 ZŁ. 
1248 2064 175 341 45 535 3068 628 

145 4015 424 584 5052 382 44 664 

6506 21 899 7231 78 378 83 8211 364 
462 81 9157 10529 794 821 49 11029 
307 714 84 12038 162 686 13378 961 
14518 856 15201 351 96 749 906 16278 
363 505 6 723 70 17276 425 92 567 
658 18018 101 281 944 61 19115 445 
TA 615 62 994 20266 581 21189 279 
510 631 22086 88 317 420 29 640 938 
23162 220 968 24151 310 70 25350 56 
482 682 859 26611 27229 57 499 611 
28550 772 953 29332 592 686 858 
30119 295 31028 201 85 862 32105 
234 512 863 993 38039 103 309 23 545 
912 34712 35073 142 94 498 571 767 
831 88 36307 428 65 790 824 37064 
440 38975 39064 504 854 026 40195 
331 893 41007 99 205 83 335 90 720 
42240 361 440 68 859 950 61 43708 
97 832 44575 45798 923 46035 65 385 
690 724 41 827 80 47119 331 938 48042 
191 509 664 887 958 49069 449 78 645 
970 90 50212 340 534 605 750 925 
51101 475 854 959 52085 678 53807 
452 54007 32 49 638 936 55120 344 
692 56117 288 315 604 60 760 805 65 
940 58143 553 906 55 59458 678 

60120 329 59 751 961 61222 45 475 
62232 556 710 63050 299 481 64267 
459 635 41 906 65426 795 877 941 
66888 67951 68394 411 505 663 69179 
729 70036 368 11291 487 72401 515 
627 39 40 758 78122 64 94 642 74121 
368 415 724 75262 425 590 604 85 
76001 226 701 5 830 77067 87 784 801 
40 78700 89 902 79065 451 857 80100 
59 224 68 457 650 718 81238 325 38 
433 67 745 928 82236 96 463 606 742 
847 88115 287 492 514 718 84807 28 
99 85309 647 56 805 67 917 53 86058 
85 104 87466 88179 98 89155 62 911 
31 90007 383 410 57 768 91044 58 
92576 657 67 702 40 41 890 93225 31 
394 731 87 861 901 95117 765 96613 

197029 98715 800 50 905 99487 798 
881 100013 209 101141 451 103260 89 
499 702 21 24 104133 235 966 105169 
231 843 915 106370 444 107376 720 98 
951 108071 335 10940 62 462 526 
82 782 

110061 204 67 329 30 714 817 68 
908 87 111365 78 112215 18 611 118263 
114097 11535 982 16187 746 984 
117009 512 717 974 118230 51 306 485 
613 914 19388 897 120339 454 880 
937 121468 527 609 791 958 122100 
354 665 835 42 123013 449 124099 
143 272 440 91 709 125020 29 68 555 
751 982 126787 127339 757 128032 
442 570 129090 390 668 79 130052 78 
378 181318 601 792 851 132171 297 
628 84 133858 134061 169 288 135528 
659 136087 498 692 816 137864 967 
138381 90 457 783 85 139691 850 975 
140450 726 869 95 980 141119 374 772 
845 69 935 142041 57 138 347 442 
688 143448 794 144184 222 146381 861 
76 147360 671 733 149535 59 840 92 
150096 555 151207 592 625 4 6 711 
152116 210 23 319 40 488 153263 408 
521 908 8 154204 464 860 155107 325 
156040 509 157191 831 660 701 906 
158671 792 159340 539 748 160502 3   87 657 161439 772 162539 904 163110 
915 164255 678 

  

lidycje konkursowe 
„Czyje to jest" 

Od dnia 10 czerwca począw- 
szy co sobotę o godzinie 14.30 
Rozgłośnia Wiłeńska nadaje au 
dycję konkursową pt. „Czyje to 
jest?*. Każdą audycję konkur- 
sową wypełnią dwa popularne 
utwory muzyczne i jeden literae 
ki, podane bez zapowiedzi. 

Konkurs polega na odgadnię 

ciu przez słuchaczy autorów i ty 
tułów wykonanych utworów. 
Trafne utwory będą punktowa- 
ne, przy czym za rozpoznanie 

autora przysługuje 1 punkt, za 

odgadnięcie tytułu — także je- 

den punkt. 

Aby uzyskać nagrodę, nale- 

ży wysłuchać całego miesięczne 

go cyklu audycyj „Czyje to 

będą nagrody książkowe wśród 

jest?", W ostatnią sobotę każ- 
dego miesiąca rozłosowywane 
rzy w miesięcznym rozliczeniu 

tych uczestników konkursu, któ. 
ot.zymali największą ilość punk 

tów. 

Odpowiedzi podpisane wyraź 

nie imieniem i nazwiskiem z po 

danym dokładnym adresem о- 

raz numerem abonamentu 

kierować należy do Polskiego 

Radia w Wilnie, ul. Mickiewicza 
22, z zaznaczeniem: Audycja 
konkursowa „Czyje to jest?*. 

Odpowiedzi nadsyłać należy 
w końcu miesiąca przed ostat- 
nią audycją konkursową. 

Powiesił się na pasku 

od spodni 

Mieszkaniec Lidy 52-letni 
Marcin Małaszkiewicz w miesz- 

kaniu własnym przy ul. Suwal- 

skiej 186 powiesił się na pasku 

od spodni. Przyczyną samobój- 

stwa Małaszkiewicza był roz-   strój nerwowy. 

lami S i a i a] 

MARY ERSCHERMA ON 

MIŁOŚĆ | PODEJRZENIE 
11 wała im bilety. Potem poszli do „Civic* — gdzie za- 

grali parę partyjek... Pan Buit sam zbadał każdy krok 
szofera: był bowiem niezadowolony z tego, cośmy Zro- 
bili — i podejrzewał, że szofer musiał być wpłątany 

— A pokojowa zniknęła również? 
Sullivan skinął głową. 

— Tak, i jestem przekonany, że była w umowie 
z „kidnaperami“. Nie uldažo się nam odnaleźć jej 

w tę i an e : = z śladu. Pani Grant: przyjęła ją z polecenia biura pośred- 5 р — Ма ! „ że on sam ma dostateczne alibi nietwa pracy przy Queen Sreet na kilka tygodni przed Frzekład autoryzowany z angielskiego W. M. ‚ — Ja myślę! — Sullivan roześmiał się, przechy- | tragicznym końcem. Świadectwa i papiery miała sfał- W więsiai= natklandakich — Zapewne panna Dean nie mówi prawdy — za- | jąc się w tył na krześle, a śmiech jego brzmiał szcze. szowane, nie możemy więc ustalić, skąd pochodziła. powne p Pi У : A Al A : : р stracono przestępcę John'a Rol | uważył Hardinge. rze i wesoło. — e sam nalegał, żebyśmy zbadali Hardinge notował sobie uwagi Sullivana, a gdy każdy jego krok. Bardzo pedantyczny jegomość z tego 
Williama Butta, No, oczywiście, był on... bm... w wiel- 
kiej przyjaźni z panią Grane, 

— Był jej kochankiem? — zapytał Hardinge bez 
"ogródek. 

— No, tak. Ale my tego nie rozgłaszamy. Jest 
wielką figurą w Sydney'u, żonaty człowiek, zdaje się.., 

Nie należy poruszać błota tam, gdzie to nie jest ko- 
nieczne. Oczywiście gdyby to nam miało pomóc w Gd- 
nalezieniu mordercy musielibyśmy oświetlić tę sprawę, 
ale ponieważ to się na nic nie zda, więc woleliśmy tego 
nie rozdmuchiwać. 

— Słusznie ! — przyznał Hardinge. — A teraz co 
do córki — Fleurette?... 

— Ta sprawa jest dła nas gorsza od tamtej — 
z morderstwem. Dziewczyna znikła bez śladu! Nie 
mogła jednak wyjść z domu, jak każda inna osoba 
Musiała być wyniesiona.  Błądzimy w absołutnych 
ciemnościach, jeśli chodzi o to, kto mógł tego doko- 
nać. Była sama w domu, pod oniaka pokojowej Flossie 
Fenton. 

— Ale dlaczegoby miała kłamać? Nie mamy żad- 
nych powodów niie wierzyć jej, a ona nie miałaby 
żadnych powodów tolerować tej zbrodni. Nie spoty- 
kały się nigdy z Lilianą Crane. Jest dziewczyną przy- 
zwoitą i pochodzi z bardzo szanownej rodziny. 

— A matka? 
— Doktór zrobił jej tegc wieczora zastrzyk mor- 

finy, więc nie wchodzi w rachubę. 
— Ale córka mogła telefonować do Cartera? 
— Mogła — przyznał Sullivan — ale nie sądzę, 

aby oma to zrobiła. 

— Być może. A cóż powiesz o tym francuskim 
dziennikarzu de Freyne? Czy wziąłeś go pod uwagę? 

— Tak, przede wszystkim nim się zająłem. Ale on 
jest w porządku. Jego alibi jest potwierdzone co naj- 
mniej przez pół tuzina osób i to osób zacnych, zaj- 
maijących poważne stanowiska. 

— A szofer pani Crame? 
— Niestety, znów murowane alibi. Spędził cały 

wieczór ze swoją panną. Byli w kinie — kasjerka w 
„Regent* przypomina sobie doskonale, jak sprzeda- | 

podniósł głowę, 

i nadziei: 

— To brzmi dosyć pocieszającą. Muszę odnaleźć 
Flossie Fenton. 

— Daj Boże! Powodzenia! Ale zobaczysz, że to 
bardzo ciężkie zadanie, Zawsze trudniej jest odnaleźć 
kobietę. Jeszcze powtmieneś zapoznać się „dossier* pa- 
ni Crane. Ty lubisz takie typy, Piotrze: ona wyrosła 
literalnie z niczego, wybiła się wyłącznie własnymi 
siłami i energią. 

— Była bardzo głośną tancerką, prawda? 

— Tak, znaną pod nazwą „Tygrysicy Lily W 
Sydney'u szaleli za nią ludzie przed paru laty. Musiała 
sobie narobić mnóstwo wrogów i dlatego tak bezna- 
dziejną rzeczą jest odnalezienie mordercy! Tylu lu- 
dziom można by dowieść, że mieli motywy... 

— (o myślisz o hipotezie zemsty? Jimmy Carter 
wbił ją sobie w głowę. Ma to coś wspólnego z niejakim 
mordercą — nazwiskiem Rolfe. 

(D. c. n.). 

fe'a. W kilka dni po tym za- 

mordowana została w tajemni- 

w oczach miał wyraz zadowolenia 

czy sposób, w małym domku 

na przedmieściu — Lilian Gra- 

ne „Tygrysica Lili“, która by- 

ła głównym świadkiem oskar- 

żenia w procesie Rolfe'a. Rów- 

nocześnie została uprowadzona 

jej _ wychowanka, Fleurette. 

Morderstwa dokonali prawdo- 

podobnie z zemsty przyjaciele 

Rolfe'a — lecz policja darem- 

Po czte- 

rech m-cach przybywa do Au 

cklandu eks-agent Scotland Jar 

nie szukała sprawcy.   ба — wezwany przez Jimmy 

Cartera, zakochanego w zagi-     nionej Flourette. 
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KRONIKA 
Dziś: Zenona M. 

Jutro: Nar. Św. Jana Chrz. 
  

Wschód słońca — g. 2 m, 44 

Zachód słońca — g. 7 m. 5: 

sposirzezenia Zakładu Meteorologii USE 

w Wilnie z dn. 22.VI. 1939 r. 

Ciśnienie 754 

Temperatura średnia + 25 

"Temperatura najwyższa + 27 

++ Temperatura najniższa + 12 

оаа —- 
Wiatr północno-wschodni 

Tend.: lekki spadek 

Uwagi: pogodnie. 

    

DYŻURY APTEK. 

Dziś w mocy dyżurują następujące apteki: 

Sokołowskiego  (Tyzenhauzowska 1); Chomi- 

czewskiego (W. Pohułanka 25); Miejska Wi 

leńska 23); Furgiela (Niemiecka 15); Wi- 

wulskiego (Wielka 3). 

Ponadto stale dyżurują apieki: Paka( (A 

tokoiska 42); Szamtyra (Legionów 10) i Zają 

tzkowskiego (Witoldowa 22). 

MIEJSKA. 

— Budowa nowego kanału na ul. Arse- 

nalskiej. Magistrat postanowił przystąpić 

do budowy kanału pnzy zbiegu ulic Arse- 

nalskiej i Mostowej. 

SPRAWY SZKOLNE 

— SKOŃCZYŁ SIĘ ROK SZKOŁNY. — 

Nastąpiło zakończenie roku szkolnego. Ferie 
letnie w szkolnictwie średnim i powszech- 

nym trwać będą do 3 września. 

— OTWARTE w roku szkolnym 1938 

1939 przy U. S. B. ogólnokształcące PAŃST- 

WOWE LICEUM im. Jana i Jędrzeja Śnia- 

deckich w Wilnie dla młodzieży męskiej u- 
ruchamia w roku szk, 1930-40 dodatkowo 

czwarty wydział KLASYCZNY. 
Do kl. I liceum na wydziały: klasyczny, 

humanistyczny, matematyczno - fizyczny i 

przyrodniczy są przyjmowani absolwenci gi- 
mnazjum ogólnokształcącego po zdaniu eg- 

zaminów wstępnych. Egzamina wstępne roz 

poczymają się 26 czerwca. Podania przyjmuje 
do 23 czerwca i bliższych informacji udzie- 

la kancelaria Liceum im. Śniadeckieb, Wil- 

no, Bakszta 15, tel. 28-28. 

— LICEUM GOSPODARCZE Z. P. 0. K. 
W/WILNIE przygotowuje absolwentki do 

prowadzenia i 6rganizowania gospodarstw 

zbiorowych, przemysłowych i społecznych. 

Egzaminy wstępne odbędą się 24 czerwca b 

r. Informacji edzieła i zapisy przyjmuje kan 

celaria Liceum w Wilnie, Bazyliańska 2—19, 

tel. 25-97. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOW. 
— Związek Rolników z Wyższym Wy 

kształceniem zawiadamia swych aułonków, 

że w piątek 23 Lm. o godz. 19 w sal Za- 
kładu Ekonomii Rolniczej USB (ul. Uniwer- 
sytoeka 8) odbędzie się zebranie, na którym 

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

„Wrażenia z Międzynarodowego Kongresu 

Rolniczego w Dreźnie i Wystawy Relniczej 

w Lipsku. Goście mile widziani. 

RÓŻNE: 

— Komitet Opieki nad Dzieckiem przy 

Oddziale Wileńskiego Wojewódzkiego T-wa 

Przeciwgruźliczego podaje do publicznej wia- 

domości wyniki zbiórki ulicznej, przeprowa- 

dzonej przez Komitet 11 czerwca 1939 r.: 
Dochód brutto zł 571.78 
Wydatki zł 14.25 

Czysty dochód ze zbiórki ulicznej zł 557.48 

Czysty dochód przeznacza się na prowa- 

dzenie placówek Komitetu. 

Komitet Op. n. Dzieckiem tą drogą składa 

wszystkim organizacjom i osobom — które 

brały udział w zbiórce — serdeczn epodzię- 

kowanie. 

— „WILNIANIE POZNAJCIE WILNO*, 

W najbliższą niedzielę 25 czerwca br. wy- 

cieczka Związku Propagandy Turystycznej 

zwiedzi teren wykopalisk na Kórze Bekie- 

szowej. Wyjaśnień udzieli współpracownik 

Archeologii U. S. B. 3 
Zbiórka o godz. 9 przed głównym wejś- 

ciem do Bazyliki. > 

— Polskie Biuro Podrėžy „Orbis“ orga- 
nizuje pobyty ryczašiowe na wybrzežu Tys- | 

kim. Ceny od 22 170. Pierwsza wycieczka 

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

  

eskortowania 
Wezoraj w dzień miała miejsce 

w Wine zuchwała ucieczka więźnia, 
Jana Piotrowskiego, skazanego na 3 
lata więzienia. Podezas eskortowania 
£0'z więzienia do dworca Piotrowski 

NOWOGRODZKA 
— Wycieczka Polaków z zagranicy. Do 

Nowogródka przybyła wycieczka Polaków z 

zagranicy w liczbie około 40 osób. Wyciecz 

к& powitano w Nowojelni,“ gdzie przybyli 
przedstawiciele starosty, Związku Propagan 

dy Turystycznej ziemi nowogródzkiej, szkol 

niotwa, tudzież przedstawiciele społeczeńst- 

wa z Nowojełni oraz dziatwa szkołna, która 

wyłkomała parę pieśni. Jedna z dziewczynek 

deklamoała własny wierszyk skomponowa 

ny na powitamie Polaków z zagranicy. Wy 

cieczka po zwiedzeniu Nowogródka, Mu- 

zeum Mickiewiczowskiego — uda się następ 

nie na zwiedzanie taw. „Szlaku Mickiewiczo 

wskiego*, poczym odjedzie na dalsze zwie- 

dzanie ziem *sschodnich. 

— KURS OBRONY PRZECIWLOTNICZEJ 

W czasie od 11 maja do 19 czerwca odbył 

się pierwszy w Nowogródka Kurs dla Zor- 

ganizowanej Służby Przeciwlotniczej. Na kurs 

uczęszczało 26 dziewcząt i 16 chłopców z PW 

w wieku od 17 do 23 lat. Kierownikiem kur- 

su był instr. p. Renert. 

— I GDZIE SIĘ UCZYĆ? Na tereni2 wej. 

nowogródzkiego brak jest dobrych ślusarzy 

mechaników, a że „mechanika“ w ogóle jest 

dziś „modna” i to we wszystkich gałęziach 

— nie więc dziwnego, że młodzież „pcha się* 

do tego zawodu na wyścigi. Na 40 miejsc 

w Państwowej Mechamicznej Szkole w Lidzie 

zgłosiło się aż 250 kandydatów. Oczywiście, 
szkoła nie da tego, co dobry warsztat maj- 

sterski, ale na nieszczęście majstrów tych nie 

ma. To też T-wo Oświaty Zawodowej w No- 

wogródku zmuszone jest sznkać majstrów aż 

na terenie woj. poznańskiego. 

Nie lepiej jest w innych zawodach... 

WOŁOŻYŃSKA 
Zjazd Zw. Strzeleckiego. 18 bm. w to- 

kalu Zawządu Miejskiego w Wołożynie odbył 
się doroczny walmy zjazi delegatów Związ- 

ku! Strzeleckiego z terenu pow. wołożyńskie 
go, na który przybyło około 50 delegatów 

poszczególnych oddziałów ZS, w zjeździe 

wzięli udział: starosta powiatowy wołożyń- 

ski, obwodowy inspektor szkolny, przedsta- 
wiciel Komendy Głównej Zw. Strzel. okrę 

gowy ZS Załuski, iuspektor terenowy ZS, 

podokręgowy Antoni Gajl-Kot, komendant 

rejonu PW i WF Baranowicze, komendant 

powiatowy PW. i WF kpt. Tomaszewski Ałek 
sander oraz delegaci pokrewnych organizacji 

spożecznych. i 

BZIŚNIEŃRSKA 

— Zjazd Kół Młodzieży Wiejskiej. — 
18 bm. w Głębokim odbył się IX doroczny 

zjazd delegatów Kół Młodzieży Wiejskiej 

Związku Młodej Wsi pow. dziśnieńskiego, 
przy udziale 129 delegatów i zaproszonych 

gości. Zjazd otwarty został odśpiewaniem 
hymnu związkowego W toku obrad uchwa- 
lono plan pracy, który m. in. zaleca: za- 
łażenie zespołów przysposobienia rolniczego 
przy każdym kole, których jest w powiecie 
32, skupiających około 600 członków, budzić 

zainteresowanie spółdzielcze i tworzyć zespo 

ły spółdzielcze i przysposobienia samorzą- 

dowego. W dziedzinie kulturałno-oświatowej 

ściśle współpracować z komisją oświaty po- 
zaszkolnej, powoływać do życia zanikające 

zwyczaje i obrzędy ludowe itp. Powzięto re- 

zolucje manifestujące stanowisko młodzieży 

w obronie kraju oraz wysłano depesze hoł- 

downicze do Pana Prezydenta, Marszałka 

Śmigłego-Rydza i Ministra Rolnictwa i Re- 
form Rolnych. 3 

   

   

      

    

  

W LITWIE zgłoszenia na pre- 
numeratę „Kurj. Wileūskiego“ 

przyjmują: F-ma „SPAUDA* — 

Kaunas, Maironio 5-a; Księgar- 

nia „STELLA* — Kaunas. Pre- 

numerata miesięczna 6 litow 

Utonięcia 
W dniu 21 bm. utonął w stawie w cza- 

sie kąpieli Witkowski Henryk, lat 10, m-e 

kol. Gaz Karolina, gm. worniańskiej. Zwio- 

ki wydobyto. 

  
* 

W dniu 18 bm. w czasie kąpieli utonął 

' Margul Władysław, poborca skarbowy US 

w Wilejee. Zwłoki wydobyto. 

Sensacyjna ucieczka więźnia 
Wyskoczył z samochodu i zbiegł podczas 

go do dworca 
nagle wyskoczył z samochodu wię- 
ziennego i mimo natychmiastowego 
pościgu zdołał zbiee i ukryć się. 

Policja wszczęła poszukiwania 0- 

raz rozesłała listy gończe. (e)   

„KURJER* (1447) 7 

Nowogródek — wojewódzkie miasto 
może w każdej chwili zostać bez Światła 

W „wieku elektryczności* wydaje 
się dziwnym, że nawet takie nieduże 
miasto, jak Nowogródek, może w pe- 
wnej chwili zostać bez światła. A jed 
nak wojewódzkie miasto — Nowo- 
gródek żyje pod groźbą egipskich 
ciemności. 

Oto miejska elektrownia z braku 
fumduszów nie jest w stanie przepro- 
wadzić koniecznego remontu gmachu 

elektrowni i zakupić nowych maszyn. 
Potrzebne kredyty w wysokości 

170 tys. złotych zostały w zasadzie 
przyznane przez wydział elęktryfika- 
cyjny Min. Przemysłu i Handlu. 

Zwłoka z wypłaceniem tych pie- 
niędzy nie pozwala Zarządowi Miej 

  

Dziś wianki na wiiji 
Dziś (piątek 23 czerwca) w wigilię 

św. Jana odbędą się w Wilnie o g. 20 
WIANKI NA WILII, 

W programie przewidziane są: 
a) puszczanie wianków, b) korowód 
udekorowanych łodzi oraz żywych 

Wybuchnie strajk w tartakach 
wileńskich 

Likwidacja zatargu w Jaszunach 
W tartakach wileńskich powstał 

zatarg. Robotnicy wymówili dotych- 
czasową umowę zbiorową, której ter 
min upływa z dniem 16 lipca rb. i za- 
żądali zawarcia nowej umowy zbio- 
rowej na innych warunkach. Przede 

wszystkim robotnicy wysunęli żąda- 
nia podwyższenia dotychczasowych 

zarobków © 10 procent, ograniczenia 
pracy do 6 dni w tygodniu oraz za- 
stosowania w przemyśle  tariacznym 
angielskiej soboty. 

W sprawie tych żądań ma się od- 

Wypadek samochodowy na ulicy Zamxowej 
Wczoraj wieczorem na ulicy Zamkowej 

samochód przejechał przechodzącego przez 
jezdnię Antoniego Urbanowieza (Św. Ja- 

Wiadomości radiowe 
ECHA PROPAGANDY POŻYCZKI 

RRZECIWLOTNICZEJ 
w Polskim Radio 

Polskie Radio prowadziło niezmiernie 
imtensywną propagandę Pożyczki Obrony 

Przeciwlotniczej, nadając przez dłuższy ok- 
res czasu codzienne audycje pł. „Budujmy 

Audycje te spotkały się z uznaniem naj 
wyższych czynników w państwie, m. in. wy 

raażli się o mich pochlebnie Pan Marszałek 

Edward Śmógły Rydz oraz generalny komi- 
sarz Pożyczki gen. br. Leon Berbecki. 

Obok tych zaszczytnych pochwał Polskie 

Radio otrzymało ogromną iłość listów od 

radiosłuchaczy, którzy również wyrażałi się 
entuzjastycznie o audycjach lotniczych, ma- 

nifestujących swe przywiązanie do Armit Na 

rodowej oraz radość, że Polskie Radio bie- 
rze tak czynny udział w wielkim dziełe do 
zbrojenia lotnictwa. : 

Listy były zarówno indywidualne jak 
1 zbiorowe £ pochodziły od różnych zmzeszeń 

it organizacyj społecznych, robotniczych, go- 

spodarczych itp. które zwwiadamiały o do 
konanej wpłacie różnych krot pieniężnych 

na rzecz POP lub FON. Nadeszły m. in. 

634 listy z pjrzesyłkami wartościowymi а- 
wiera jącymi przedmioty złote srebrne, mio- 

nety i inne dary, które Polskie Radio prze- 
kazywało natychmiast do Komitetu POP. 

Ogółna iłość listów, które przyszły w tej 
sprawie wynosi 9.637. : 

Tak miła i powszechna reakeja na au- 

dycje lotnicze Polskiego Radi świadczy wy 
raźnie, że audycje te spełniły dobrze swoje 

zadanie i znałazły pełne zrozumienie i uzna 

nie nie tylko u najwyższych czynników w 

państwie ale i najszerszych mas radiosłu- 

chaczy. Е 

TEATR i MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. 

— „Szkarłatne róże” — na przedstawie- 
niu wieczorowym! Dziś, w piątek dn. 23 
czerwca o godz. 20 przedstawienie wieczoro- 
we w Teatrze na Polhułance wypełni — do- 
skonała komedia ws Benedetti'ego 
„SZKARŁATNE RÓŻE” w PP. 
W. Alexandrowicz, H. Buyno, St. Jaśkiew!- 
cza i W. Surzyńskiego. Reżyseria Z. Sawa- 
na. Oprawa dekoracyjna — K. i J. Golu- 
sowie. 

— Jutro, w sobotę, dn. 24.VI o godz. 20 
„Szkaałatne róże”. 

Doroczny popis publiczny uczniów 
konserwatorium! W niedzielę dn. 25 czerw- 
ca o godz. 11,30 w poł. w Teatrze Miejskim 

„Konserwatorium Muzyeznego im. M. Karło- 

  

skiemu w Nowogródku na zmianę 
status quo w elektrowni. 

Jak imfonmuje burmistrz Nowo- 
gródka — p. Piotr Sianożęcki — elek 
trownia posiada trzy siłniki, 

Jeden silnik na 50 koni jest wypra 
cowany i zużyty. Ze starości pękł 
wał i motor siłą rzeczy został umie- 
ruchomiony. 

Drugi silnik na 300 koni wskutek 
wadliwej konstrukcji nie może pra- 
cować więcej, niż parę godzin na do 
bę — i to z ubawą, że łada sekunda 
również „zatrzyma się". 

W rezultacie trzeci silnik na 150 
koni musi być czynny aż przez 22 

obrazów, umieszczonych na ponto- 
nach, c) występy baletu p. Ciesiel- 
skiego, d) dancingi na przystaniach 
wioślarskich. Wspaniałe ognie sztucz 
ne. Przygrywać będą orkiestry woj- 
Skowe. 

być w najbliższych dniach konferen- 
cja między przedstawicielami robotni 
ków i właśccieli tartaków. 

W razie nieosiągnięcia na drodze 
polubownej porozumienia, robotnicy 
zdecydowani są Proklamować strajk. 

* 

Swego czosu w tartakach w Jaszu- 
nach powstał zatarg na tle ekonomicz 
nym. Zatarg ten obecnie został zlik- 

widowany. 
Robotnicy uzyskali podwyżkę pła: 

w granicach od 9 do 15 procent. 

Pogotowie przewiozło go do 

(e). 

kubska 5). 

szpitala. 

Nowy Zarząd Bratniej 
Pomocy studentów 

S. N. P. 
Odbyło się walne zebranie Bratnej Po- 

mocy Stadentów S$. N. P., na którym został 

wybrany nowy Zarząd. Ukonstytuował się 

on w następującym składzie: prezes — Sze- 

stakowski Leon, wiceprezes gospod. — Klee 

Helena, wiceprezes nauk. — Niezbrzycki W., 

sekretarz — Doboszyńska A., skarbnik 

Rymkiewiczówna M., wiceskarbnik — Bu- 
czyńska T., ref. skryptowy — Łozowska J., 

ref. propagandy i prasy — Romosławski W., 

ref. imprez i dochodów niestałych — Trup- 

czu S., członek Zarządu do ściągania należ- 

ności — Dował St., ref. sportowy — Zającz 

kowski M., ref. akademizacji — dr Piwowar, 

gospodyni lokalu — Andrzejewska H., wice- 

gospodyni lokalu — Zidenberg E. 

W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Sa- 

kiowicz Wiktor, Janson Teodor, Szymkiew'cz 

Egida, Zdanowicz Edward i Zieliński Jan. 
W skład Sądu Koleżeńskiego: Miryno- 

wicz Jan, Narwojsz Jerzy i Syngajewska | 

Aleksandra. 

Hotei EUROPEJSKI 
« WILNIE 

Pierwszorzędny Ceny przystępne 
Telefony w pokojach. Winda osobowa 

     

  

   

na Pohulance odbędzie się DOROCZNY PO- 
PIS PUBLICZNY uczniów i absolwentów 

wicza w Wilnie. Ceny miejsc popularne. 
Dochód przeznaczony na rzecz Bratniej Po- 
mocy Słuchaczy Koncerwatorinm. 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA”. 

— Ostatnie występy przed Krynieą. Dziś 
po cenach zniżonych pnzemiła operetka Rem 
hardta „Słodka dziewczyna”, którą publicz- 
ność okłlaskuje przy otwartej kurtynie. Ze- 
spół niezrównany operetki tej tworzą pp. 
Kulczycka, Hałmirska, Piasecka, Dembows- 
ki, Rychter, Iżykowski, Chorzewski i w ro- 
& | Wyrwicz Wichrowski. W 
baletach oklaskiwaną jest Maria Martówna. 

— Rose Marie. Jutro po raz pierwszy 
po kilkomiesięcznej przerwie „Rose Marie 
z Kuiczycką w roli a Obsada pezo- 
stała bez zmiany. Świetne to i melodyjme 
wichowisko cieszy się wyjątkowym  powo- 
dzeniem. 

— Ostatnia popołudniówka. W niedzielę 
o godz. 4 m. 15 grama będzie przezabawna 
„Podwójna buchalteria'. 

— Sezon leini w Lutni będzie otwarty 
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Muzyka z. płyt. 
Polskę: „Wśród polskich misjonarzy”. 8,30 
—11,57 Przerwa. 11,57 Sygnał czasu i hej- 
nał. 12,03 Audycja południowa. 13,00 Wia- 
domości z miasta i prowincji. 13,05 I -ogram 
na dzisiaj. 
gra!" — audycja życzeń dla dzieci w opr. 
Cioci Hali. 13,40 Z różnych oper. 14,00 Kon- 

cert mozrywkowy. 14,30 „Czyje to jest?* — 
kwadrans speakera. 14,45 Teatr Wyobraźni 

dla dzieci: „Bajka o niewidziałnym czło- 
wieku* — słuchowisko. 15,15 Muzyka popu 
lama. 15,45 Wiadomości gospodarcze. 16.06 
Dziennik. popołudniowy. 

aktualna. 16,20 Utwory organowe Jana Se- 
bastiana Bacha w wyk. B. Szabelskiego. 

domości z naszych stron. 
tańców (płyty). 14,00 Nasz program i komu 
nikaty. 14,05 „Koncert symfoniczny (pły- 
ty). 17,00 Muzyka kameralna (płyty z Wił- 
na). 17,30 Muzyka egzotyczna (płyty). 17,45 
Gawędę ze słuchaczami przeprowadzi dyr. 
Z. Cis-Bankiewicz. 20,25 Jak ratować pora 
żonych piorunem — pog. wygłosi dr B. To- 
maszewski. 20,35 Wiadomości dła wsi. 23,06 
Zakończenie programu.   w dn. 1 bm. „Baronem cygaśskim. 

godziny na dobę. Ten tnzeci i ostatni 
„silnik wyrmoaaga natychmiastowego re 
montu, którego jedak nie można 
przeprowadzić z braku jakiejkolwiek 
rezerwy. 

Tymczagem zapotrzebowanie na 
prąd stale wzrasta, rocznie o 20/6. 
Prócz tego wojsko, dla którego są 
w Nowogródku wznoszone koszary, 
zażądało od jesieni 50 tys. kilowatów. 

Przyznane pieniądze muszą być 
przeto przekazane jak najrychlej. 

Wojewódzkie miasto Nowogródek 
nie powinien żyć w ciągłej obawie, 
że w każdej chwiłi może zostać bez 
światła. 
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Teatr muzyczny „LUTNIA* 

Dziś o godz. 8,15 wiecz. 

ostatnie przedstawienie przed Krynicą 

Słodka dziewczyna 
Ceny zniżone 
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RADIO 
WILNO 

Р!АТЕК, dnia 23.Vl 1939 r. 

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

  

Muzyka z płyt. 7,36 Gra orkiestra wojsko- 
wa. 8,15 Kłopoty i rady: „Obrona domu ) ro 
dziny przed gazami*. 8,30—11,30 Przerwa. 
11,30 Audycja dla poborowych. 11,57 Sygnał 
czasu i hejnał. 12,03 Audycja południowa 
13,00 Wiadomości z miasta 
13,05 Program na _ dzisiaj. 
operowa. 14,00 Muzyka lekka. 14,40 Kronika 
sportowa. 14,45 Kajakiem po naszych rze- 
kach i jeziorach — i 
z” (ez. III). 15,00 Muzyka popularna w 

gospodarcze. 6,00 Dziennik Ра @о . 
16,10 Pogadanka aktualna. p gwzgeć 
celego Popławskiego w wyk. Anieli Szlemiń 
skiej. 6,45 Rozmowa z chorymi. 17,00 Mu- 
zyka kameralna. Tr. do Bar. 17,30. Wyciecz 
ki: spacery prow. Leon Szestakowski, 17,35 

a ok uzyka - 18, wna m: w wyk. Pry- 
deryka Macalika (vioła da Raka), к 

AE Śiwa mszałnej XVI wieku. 
М siąžki tórych wraca: „Księgi 

Džungli“ R. doga 0 Choia Bea 
bo w. 19,30 „Przy wieczerzy* — koncert 

rolników S. Osiecimskiego. 
informacyjne. 21,00 „Opowieść © Franciszku 
Sehubercie“ — „Pod 
audycja stowno-muzyczna. 22,00 Oryginalny 
Teatr Wyobražni: „Obraz“ — słuchowisko, 
2237 Igor Strawiūski: Symfonia psalmów. 
23,00 Ostatnie wiadomość i komunikaty, 
23,05 Zakończenie programu. 

1 prowincji. 
13,10 Muzyka 

opowiadanie dla mło- 

Ork. Rozgł. Wil. 15,45 Wiadomości 

17,50 Utwory A. 

18,25 

19,20 Chwila Biurą 

„Nasze bydło krajowe* — pog. dla 

20,40 Audycje 

czarnym koniem* — 

SOBOTA, dnia 24.VI. 1939 r. 

6,56 Pieśń por. 7,00 Dziennik por. 7,15 
8,15 Z mikrofonem przez 

13,10 „Dzieci słuchajcie, radio 

16,10 Pogadanka 

16.50 Kwiat i — pogadamka. 17,00 
Koncert Ork. Rozgł. Wił. p. d. W. -Szcze- 
pańskiego z udz. y Bantle (sopran). Tr. 
do Bar. 17,30 Pogadamka radiotechniczna 
M. Galskiego. Tr. do Bar. 17,40 Dalszy ciąg 
koncertu. Tr. do Bar. 18,00 Koncert popu- 
lanny. 18 50 Antoni Dworzak: Karnawał — 
uwertura (płyty). 
„Leokadia już jest taka* — powieść mówiło 
na H. Boguszewskiej i J. Konnackiego, 19.20 
Rezerwa. 19,30 Audycja dla Połaków za gra 
nicą. 20,00 Melodie ziemi polskiej: „Ze śląs- 
kiej niwy”. 20,25 Z prac i dężeń młodzieży 
wiejskiej — amd. w opr. J. Szkopa. 
Wiłeńskie wiadomości sportowe. 2040 Au- 
dycje informacyjne. 2170 „Kwiat paproci” 
— operetka w 3 aktn' 
23,00 Ostatnie wiadomości i komunikaty. 
23.05 Zakończenie programu. 

19,00 „Charaktery“: — 

20.35 

S. Malinowskiego. 

BARANOWICZE 

PIĄTEK, dnia 23.V1. 1939 r. 

- 6,30 Sygnał i pieśń poranna. 13,00 Wia- 
13,10 Potpourii 

SOBOTA, dnia 24.VI. 1939 r. 

6,30 Sygnał i pieśń poramna. 13,00 Wia- 
domości z naszych stron. 13,10 Muzyką ta- 
neczna (płyty). 14,00 Nasz program i komu. 
nikaty. 1405 Słynni dyrygenci. 17,00 Kon- 
cert Orkiestry Rozgłośni Wiłeńskiej 
dyr. Władysława Szczepańskiego z udziałem 
Żny Bamtle — sopran (z 

nadiotechniczna 
skiego (z Wilma). 17,40 Dalszy ciąg koncertu 
(z Wilna). 
„Dziewczęta na 
Waleria Terlecka. | 
wsi. 23,55 Zakończenie programu. 

pod 

Walna). 17,30 Po- 
Mieczysława Gal- 

20,25 Amdycja dla młodzieży 
obozach" — pog. wygłośł 

20,35 Wiadomości dla



Tyłko za 33 zł. 

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

® 

  

„«URJER“ (4847) 

50 lat czekała na małżeństwo 
— w miesiąc po ślubie zmarła 

Przedziwne dzieje małżeństwa Augusta Rodina 
W roku 1860 Rose Beurch — świeża, 

czerwonolica, wiejska dziewczyna przy jecha- 

ła z Szampanii do Paryża i tutaj poznała 

Augusta Rodina młodego malarza i rzeźbia- 

nza. I tak rozpoczął się ten dziwny romans 

zalkiończony małżeństwem w 50 lat później. 

Rose gotowała, sprzątała, szyła i służyła 

jako model, ale ani jej oddanie, ani nawet 

przyjście na świat syna, nie skłoniło do mał- 

żeństwa Rodina, wyznającego pogańskie teo- 

rie. 
Gdy już Rodin miał świat u swych stóp, 

gdy odwiedzali go sławni ludzie, a wietkie 

panie przychodziły do studia -— Rose trzy- 

rym fartuchu i niezwłoeznie potem wracając 
do kuchni.Ludzie myśleli, że była ona tylko 
służącą i rzeczywiście nią była mając za za- 

płatę uśmiech człowieka, któergo kuchała 

i czasem jego wyznanie „Jesteś jedyną moją 

miłością”, > r 

Gdy w roku 1916 mają: już 76 lat, Roc 
din ofiarował państwu wszystkie swe prace 

i zbiory, czyli wszystko co pos adał — zwró- 

cono mu uwagę, że jeżeli umrze przed Rose, 

państwo nie wyznaczy jej żadnej pensji, 

gdyż nie była jego żoną. Wtedy Rodin zde- 

cydował się na wzięcie ślubu W dniu uro- 

czystym było bardzo zimno i cała Francja 

narzeczona Rod na, ubrana we wszystkie 

rzeczy jakie pis adała, była szczęśliwa i szep 

ała: „lak mój drogi „teraz „st moja kolej 

nareszcie" 

Po skro'nażj eeremonii $l1212j rozpoczął 

się najdziwnie**zy na świecie miesiąc mie- 

dowy. Ani przyjaciele, ani nawet wszyscy 

urzędnicy nie «rcgli wystarać się dla nich 

s węgie, wię stsra para pozosiawała od 

ran» do novy w łóżkach i trzymając się 
zaęręce wspom 'nali przeszłość . 

Przed końcem pierwszego miesiąca Ro- 

din stracil sw4 Rose. która wtedy po raz 

Tylko za 33 zł. 

Trzy dni nad morzem — Dzień w Stolicy 
Pociąg turystyczny Wiimo— Warszawa—Gdynia 

(Wszystkie miejsca sypialne) 

w POCIĄGU KABARET i DANCING. Wyjazd z Wilna 28.VI, powrót do Wilna 3 linca 
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 całodziesnny pobyt w Warszawie 

oprezentacyjna Kino Ca | N © | i 

„życie 
  

  W 

    

Dziś premiera 
Wspaniały film satyryczny 

Debre filmu tylko u nas? 

Hmeresuca burna mane 
i buglės Fairb=nks w najbardziej czarującym filmie 
„FRadość Życia Psy nadprogrem 
  

MELIOS | Nejwiąkesi wwa muzyki, miłości i śpiewu! 

  waczka świata 
Meliwyn DGUGLAS 

w przepięknym tilmie mitosnym   

Grace ВЕ ©Р © РР 

„W sidłach m łości”* ta. | kostniała z braku węgla, ale biedna, stara | pierwszy dała mu powód @с le2    mała się w oddali, otwierając rzwi w 

  

   

  

  

  

FASCYNUJĄCO PIĘKNA 
ŚWIEŻA CERA! 
OPALENIZNA BEZ OPARZENIA IN 

  

Przetarg 
Zamząd Miejski w Wiilnie ogłasza pisem 

ny przetarg nieograniczony na wykonanie 
dostawy ammatur dła gmachu Szkoły Pow 
szechnej przy ul. Beliny. Oferty, które win 
ny być sporządzone zgodmie z wymaganiami 
rozporządzenia Rady Mimistrów z dn 29. I. 
1937 m. o dostawach i robotach na sze:z 
Skarbu Państwa, Samorządu i Instyiucyj 
prawa publicznego (Dz. URP Nr 13 poz. 92) 
należy madsyłać pod adresem Biura Wyńzia 
łu Technieznego Zarządu Miejskiego (Wil. 
no, Dominikańska 2, polkój 54) do godz. 12 
dnia 4. 7. 1939 r. W tymże dniu 4. 7. rb. 
o godziinte 12 min. 15 w lokału Wydz. Te: 
nicznego nastąpi otwarcie ofert w obecności 
oferentów. Pełne wezwanie do przetargu, 
kosztorys i rysunki można przeglądać i 
otrzymać w godzimach od 10 do 12 każdegjo 
dmia w Biurze Wydziału Techmicznego Za- 
rządu Miejskiego, pokój 54. 

Zamząd Miejski zastrzega sobie wolny 
wybór oferenta ewemiualnie unieważnienie 
przetamgu częściowo hib w całości. 

Zarząd Miejski. 

  

DAŻAADDBADA AAA DARAAŁAADRADADAKADAKAZAAAA ŁO 

NOWOGRODZKIE 
TYVYYYYYYVYVWYYVYVYYY*YY"YVVYYYYWYYYYYYVYY 

DOKTÓR 
spec. chorób uszu, mosa i gardła — przyj: 
muje chorych w Nowogródku w niedzielę 25 
czerwca od godz, 9 w domu Pereseckiego, 
róg Zamikowej i wielkiego Rynku. 

  

REDAKCJA i ADMINISTRACJA | 

  

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

„Centrala. Wiino, al. Biskupa Bandurskiego 4 

„Redźkcja: tel. 79, Godziny przyjęć 1—3 po południu 

Administracja: tel, 99—czynna od godz. 9.30—15.30 

Drukarnia: też, 3-40, Redakcja rękopisów nie zwraca. 

Wydawnictwo „Kurier Wileński" Sp. z ©, ©, | 

  

== 
GPS 

U ® 
Nowy Krem Sportowy Tokalon 

zawiera nowoodkryte składniki, 
które zapobiegają oparzeniom 
skóry,przepuszczając jednocześ- 
nie dobroczynne ultrafioletowe 
promienie słoneczne. Umożliwia 
Szybkie, piękne, równe opalenie 
bez zaczerwienienta skóry, opa : 

rzeń lub najmniejszej doleghwosel. Chronti skė- 
Nrę przy každej pogodzle. Odżywia — odmładza 

— czyni skórę miękką I gładką jak aksamit, Dla 
| mężczyzn zarówno jak dla kobiet. Mie tłuści. 

| Nie plami. я 

  

   

   

      

   

        

     
    
   

    

    
BEZPŁATNIE: Każdy czytelnik te- 
go pisma może otrzymać pudełko nowe 
go Sportowego Kremu Tokalon zupełnie bez- 
płatnie. Należy przesłać 20 groszy w znacze 

„kach na zwrot kosztów porta, opakowania 
4 innych do firmy „Ontax” oddział 11—L 
Warszawa, Stępińska 9. 

          

          
     
  

—„ŁETNISKA 
LISYNASKO z utrzymaniem, folwark Ka. 

mionka, poczta: Ostrowiec k. Wilna, stacją 
Gudogaje, miejscowość ładna i zdrowa, rze- 
ka 1 las sosnowy. Leontyna Harasimowi- 
czowa. 

    

j у >> MAJĄTEK położony nad Wilią przyjmu- 

е с je na letnisko z utrzymaniem lub bez. Miej. 

> G SECK EGO scowošė sucha, las sosnowy, plaža. Informa-     cje, Zamkowa 14 m. 1. 2 KOGUTRIEM) 

vsuwa bół, pieczenie, 

aabfzmienie nóg. zmiękcza 
odciski, które po łei kqpieli 
dają się usvpać noweł 
pąznokełem, Przepis 
vłycio no oBokowańiu 

  

    

   

PENSJONAT pani Podziemskiej „Nie. 
men", przy stacji kolejowej Niemen prze- 
piękne położenie nad rzeką Niemen. Kuch- 
nia obfita i smaczna. Ceny umiarkowane. 

< 

           

    

AAAAAAADAMAAAŁAA. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAS 

Kupno I sprzedaż 
* 

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

(rzecze). 

  

    

      

Bem Ekspedycyjny === 

Е. 5Я АМОМ 

  

KUPIĘ okazyjnie używane  fisharmo- 

Nadprogram : Atrakcja i aktualności 

i słynny wiaTowin | "= Jeannette Macdonald 
ŚWIATOWID | NELSON EDDY w wspaniałym film.e Woazen PA 

_»Gdy kwitną bzy 
Fiim owiany najszczerszą poezią i cudownym sentym. 

SIODME NI 
W rolach głównych: 

Nadprogram : DODATKI. 

Dziś. Nieśmiertelna historia wielkiej miłości 

SEMEKO | Dama Kameliowa* W rolach głównych: Greta Garbo i Robert Tayior. 
Nadprogram UROZMAICONE DODATKI. Pocz. seaus. © g. 6, a w niedz, i święta o 4, 
GEZER ZZ z 

LEKAR 

  

KINO 
Rodziny Kołejowej 

ZNICZ 
Wiwulskiego 2 

paryskiej ulicy 

EBO 
Simone $imon i James Steward 
Początek o „odz, 6-e, w święta o 4-ej 

AAAA DADA AD AAAA AAAA AAAA AAA AAŁARAŁAAAJA 

LOKALE - 

    

DJh OB MIESZKANIE 3—4 pokojowe z wygoda- 
blumowie z mi poszukuję. Oferty do adm. „K. W.* pod 

choroby weneryczae, skolne I imozopłcio e | „Mieszkanie, 
ul. Wielka 21, tel, 021. Przyjmuje od godz. 

9—1 i 3—7. Niedziela 10—12, 

  

‚ 1 POKOJOWE MIESZKANIE że wszyst. 
KE ZR do wynajęcia. Sadowa 4, 

  

POKÓJ jak letmisko, ładnie urządzony 
ze wszystkimi wygodami w malowniczej 
okolicy, pnzy lesie nad brzegiem Wilii, do wynajęcia — Witoldowa Nr 5 — 1. J о бненеаней - 

AAAAAMAAAAAAA AA AAA AAA AAA AAA A AAA BASMA AAA 
AKUSZERKI 

AKUSZERKA 

мага uaknerowa 
przyjmuje od godz. 9 rano do godz. 7 wiecz. 

  

POKÓJ duży z osobnym wejściem ze 
wszelkimi wygodami i z używałnością kuch- 

ui Jasiński 1a—8 ul. + й ul Jakpia asiūskiego 1a—8 róg ni na leinisko lub na stałe dla samotne- 3-go Maja obok Sądu. i 30% ® я go-ej albo małżeństwa w Kolonit Wileńskiej ul. XV, nr 3 — niedaleko przejazdu kolejo- MAADAARARAAAA AAA ŁAŁ AAA wego od przystanku w stronę Nowej Wi. 
lejki. — Dojście do przystamku i rzeki Wi- lenki 4 minuty. 

Podrabiają światowej 
Pi EGi į sławy angielski krem 
dr Orgleja od piegów. Prawdziwy tyl- 

ko z napisem: Dr ORGLEY. 
Depo „Kalotechnika*, Warszawa, Mar: 

szałkowska 116. 

Nauczam jeździć 
motocyklem szybko i tanio, oraz wynajmują 

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

PRACA 
DOŚWIADCZONA PIELĘGNIARK poszu 

kuje pracy przy chorym. Może wyjechać. 
Ofertę do admimistracji „K. W.* dla N. D. 

Kupię dom 
z długiem banku 
Wpłacę 20 tysięcy 

Oferta pisemna 
do Redakcji „Kurjera Wil:* 

pod „777* 

  

  

        

AA4AA-4AAAAA4-4AAAAA5 Aaa Ak - 

į Kino-Teatr „PAN“ 
w Baranowiczach 

Najbardziej wzruszający film wilno, Wielka 3, tel 2-93 

Obszerne i suche składy do 

® " bli przethowania "ten 
Przeprowadzki i opakuwanie mebli,   nię. Byle niedrogo (200 — 250 zł). Zgłosze- 

nia do adm. „Kurjera* sub. „Fisharmo- 
nią*ć, is o i ; 

  

WÓZEK DZIECINNY i ŁÓŻECZKO w 
dobrym stamie do sprzedania.  Dowiedzieć 

  
    

Naitańsza wytwórnia 
atek ogrodzeniowych 

‘ 
si KOSZE „SIATKOBRUY: 

PNA "_- Lwów, Zamarstynowska 1.33 

ostatnich czasów 

„CYGANKA“ 
Rechelie Hudson i Shlrley TEMPLE   

  

    

  

się ul. Stara 39, 

REDAKTORZY DZIAŁÓW: Władysław Abramowicz — sprawy kulturalne Ištewskie i władomości z m. Lidy; Zbigniew Cieślik — 
„specjalnego wysłannika*; Witołd Kiszkis — wiad, gospodarcze I polityczne (depeszowe i tele£); Eu 
Józei Maśliński - recenzje teatralne; Anatol Mikułko = felieton literacki, humor, sprawy kulturalne; Jarosław Nieciecki — 

Józef Święcicki — artykuły polityczne, społeczne 1 go; 

     
   

    

'CENA PRENUMERATY 
miesięcznie: z odnoszeniem do 

domu w kraju —3 zł, za grani. 

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

- Ułańska 11; Łuck, Wojewódzka 5. 

Przedštawicielstwa;  Nieśwież, Kleck, Stonim, 
Stołpce, Szczuczyn, Wołożyn, Wilejka, Głębo» 

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

  

      

            

           

          

  

pocztowego ani ageticji zł, 2.50 

  

  
genia Masłejewska-Kobylłńska — dział p. t. 

<ą 6 zł, a odbiorem w admini- 
"stracji zł. 2.50, na wsi, w miej- | 
scowościach, gdzie nie ma urzędu - 

Druk. „Zaicz* 
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kronika zamiejscowa; Włodzimierz Hołubowicz == sprawozdania sądowe |i reportaż 
„Ze świata kobiecego"; Kazimierz Leczycki — przegląd prasy; 

spor; Helena Romer = recenzje książek: Eugenłusz Swianiewicz = kronika wileńska? 
spodarcze. 

  

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr, przed tekstem 75 gr.,w tekście 60 gr. za tekstem 
30 gr, drobne 10 gr za wyraz, Najmniesze ogłoszenie drobne liczymy za 10 siów. Wyrazy 
tłustym drukiem liczymy podwójnie. Zastrzeżeń miejsca dla „drobnych* nie przyjmujemy 
Przydział ogłoszeń do odpowiednich rubryk zależny jest tylko od Administracji. Kronika 
redakc, i komunikaty 60 gr za wiersz jednoszpaltowy. Do tych cen dolicza się za ogłosze* 
nia cyfrowe tabelaryczne 50%. Układ ogłoszeń w tekście 5-iamowy, та tekstem 10-łamowy 
Za treść ogłoszeń i rubrykę „nadesłane* redakcja nie odpowiada, Adzalnistracja zastrzega 
„sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń I nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca. Ogłosze= 

mia są przyjmowane w godz. 9.30 — 16.30 1 17 — 0. 

      
„ Wiłno, ul. Bisk, Bandurskiego 4, tel, 3-40 tece. u R. Kotisrewskiege, Whetste M 

vy
 

 


