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Nowogródzki, Grodzieński, Suwalski, Poleski I Wołyński 
  

bn" [Zz 
w pryzmacie historii 

W powszechnym przekonaniu czy- 

telników codziennych gazet, pojęcie 

„przestrzeni życiowej* czyli tzw. 

„Lebensraumu* wyłoniło się w całej 

okazałości w chwili okupacji Czecho- 

słowacji. Stało się bowiem ono dopie- 

ro wówczas potrzebne propagandzie 

niemieckiej dła uzasadnienia zaboru 

kraju obcego etnicznie. Anschluss i 

zajęcie Sudetów nie nasuwały tej ko- 

nieczności i opierały się na o Wiele 

prostszym i zrozumialszym pojęciu 

zjednoczenia narodu niemieckiego 

pod dachem jednego państwa. 

Tym więcej interesującą powinna 

być teza odczytu prof. Wojeiechow- 

skiego z Poznania (wygłoszonego 

wczoraj na inauguracyjnym zebraniu 

odczytowym _ urządzonym przez 

„Klub 11 Listopada* w Wilnie), zgod 

nie z którą poszukiwanie przez Niem 

cy czegoś w ródzaju „przestrzeni Žy- 

ciowej“ na wschodzie jest tak stare, 

jak sama historia. 

Walki polsko-niemieckie w któ- 

rych Niemcy zawsze byli stroną ini- 

cjującą walkę, wystarczą na dowód 

dawności i nie to ma znaczenie dłą 

aktualnej polityki. Polacy ńawet w 
momencie najbardziej unormowanyx 

stosunków z Niemcami nie mieli złu- 

dzeń, co do trwałości tego stanu nze 

czy. Istotne jest dopiero stwierdzenie 

jaką rolę odegrywa i po co jest po- 

trzebne narodowi niemieckiemu po- 

siadanie na wschodzie obcych einicz- 

nie — „przestrzeni życiowych" 

Zdaniem prof. Wojciechowskiego, 

historia wykazuje, że stanowiły one 

zazwyczaj rezerwuar sił żywych i 

środków  aprowizacji, dła szukamia 

zwycięstw w ekspansji na zachodzie 

i południu. 
Okres przeszło 600-letniego rozbi- 

cia Niemiec na szereg drobnych 

państw, który poprzedził Bismafka 

nie sprzyja obserwacji tego prawa roz 
wojowego. Okres jeszcze wcześniejszy, 

choć 'charakterystyczny pod tym 

względem, jest może zbyt odległy. 

Wystarczy więc stwierdzić, . że. Se- 

dan i zjednoczenie narodowych Nie 

miec przyszły po rozbiorach Polski, 

jako skutki okupacji ziem rdzennie 

połskich. Również podstawą polityki, 

która doprowadziła do wojny świato- 

wej, było poczucie potęgi w oparciu 6 

siły ludzkie i aprowizacyjne Pomorza 

1 Poznańskiego. 

Teza ta staje się zrozumiała po 

zbadaniu struktury - demograficznej 

wchodzących w grę ziem i ruchu lud 

mości na nich. Tereny etnicznie pol- 

skie, te które znajd. wały się pod oku 

pacją niemiecką i które częściowo 

dziś jeszcze należą do Rzeszy, odzna- 

czają się wprawdzie słabszym zaludnie 

niem, ale znacznie wyższą rozrodczoś 

cią. 

Matki Polki rodziły niemieckiego 

żołnienza, a jeżeli nie żołnierza to w 

każdym razie robotnika dla Westfalii, 

Na to wskazuje stały ruch ludności 

z terenów wschodnich zwarcie pols- 

kich lub mieszanych do zachodnich 

Niemiec. 

Prężność narodu niemieckiego zu 

pełnie inaczej by wyglądała, gdyby 

mu całkowicie zabrakło terenów 

wschodnich rolniczych, z dużą roz: 

nodczością i tendencją do imigracji na 

Zaqbód. 

  

  

ysziość Europy 
zatruwana jest przez Niemcy 

  

— stwierdza premier Chamberiaim 
LONDYN. (PAT.) Premier Chamber- 

lain spędził dzień wczorajszy w południo- 

wej willi i wygłosił w Cardiff na publicz 

nym zebraniu dłuższe przemówienie, w 

którym po omówieniu dobroczynaych 

skutków wizyty pary królewskiej w Ame- 

ryce i po wykazaniu znacznego spadku 

bezrobocia przeszedł do rozpatrzenia sy- 

tuacji międzynarodowej, oświadczając, co 

następuje: 

Prawdziwa tragedia w sytuacji 
polega na tym, że przyszłość Europy 

zatruwana jest dziś szerzeniem w na 
rodzie niemieckim fałszywych j bez 
podstawnych podejrzeń. Tak naprzy 
kład naród niemiecki karmiony jest 
uporczywie twierdzeniem, że W. Bry 
tamia planuje okrążenie Niemiee i że 
okrążenie to oznacza zaprzeczenie Nie 
meom prawa naturalnej i uzasadnion. 
ekspansji handlu oraz stosowanie sia 
le wzrastającej presji ekonomicznej, 
obliczonej na obniżeaje ich standartu 
życiowego i doprowadzenie do mate- 
rialmego r moralnego załamania. 

Jakże groteskowo sfałszowano sta 
wisko W. Brytanii. Cełem naszej po- 
lityki zagranieznej jest obecnie, jak 
zawsze, ustanowienie n': Świecie ta- 
kich warur. ów, w których * każdy 
naród mógłby w bezpeczeństwie iw 

zaufaniu oddawać się swoim zajęcion. 
W takim świecie widzielibyśmy znacz 
ne szanse dla ekspansji niemieckiego 
przemysłu i dla zatrudnienia niemiec 

kich robotników, albowiem każdy 
dziś niezbędnie potrzebuje towarów 
rów i zaopatrzenia, będących w zna 
cznej mierze wytworami przemysłu 
niemieckiego i brytyjskiego. 

W świecie, w którym zaufanie by 
łoby przywrócone, oba nasze kraje, 
W. Brytania i Niemcy, mogłyby ko 
rzytnie współdziałać w dziele rozwo-*| 
ju tych możliwości, które wciąż jesz- 
eze pozostają niewyzyskane. 

Ale tego rodzaju szczęśliwa przy- 
szłość pozostać musi marzeniem, do 
póki Niemcy nie będą gotowe porzu 
cić swoich niesprawiedliwych podej 
rzeń w stosunku do innych i dowieść, 
że szezerze gotowe są do rozumnego 
porozumienia się z rozumnymi ludź- 
mi. 

Chwilowo jednak przypomniano 
nam, że Europa nie jest jedynym oś- 
rodkiem zaburzeń światowych — 0š- 
wiadczył premier — przytaczając os 
tatnie wypadki na Dalekim Wseho 
dzie. Żaden rząd brytyjski nie może 
podporządkować się dyktandu ze 

Propaganda niemiecka twierdzi 

oczywiście coś wręcz przeciwnego. 

ona stałe domaga się od Europy i 

świata wolnych rąk dla zdobywania 

przestrzeni życiowej, łudząc opinię 

świata, że nasycenie się nią spowodu 

je spadek nastrojów wojennych. 

Wielkim sukcesem Polski było to, 

że na namacalnym przykładzie — Сле- 

chosłowackim zostało  unaocznione 

całemu światu, jaki wpływ pod tym 

względem mają osiągnięcia „prze- 

strzenne'* Niemiec na wschodzie. 

Każda zdobycz i każda koncesja 

terytorialna na rzecz Niemiec na 

Wschodzie czyni prawdopodobniej- 

szym i groźniejszym, atak zbrojnych 

sił niemieckich na. zachodzie. 

Ta prawda zostałą wreszcie do- 

brze zrozumiana przez państwa za- 

chodnio europejskie i wszystkich tych 

nawet polityków, którzy do niedawna 

byli zwolennikami karmienia niena- 

syconego smoka germańskiego, kosz- 

tem Polski, 

Piotr Lemiesz. 

  

strony innych mocarstw eo do brytyj ; 
skiej polityki zagranicznej i mam na 
dzieję, że tego rodzaju zamiary nie 
leżą w umysłach rządu japońskiego. 
Jest to może przykład ironii losu, że 
w ciągu ostatnich 12 miesięcy, ja, któ 
ry tak często sam się pódawałem za 
człowieka pokoju oraz czyniłem tak 
wielkie wysiłki, aby pokój zachować, 
prawie że ani na chwilę nie biłem 
wolny od trosk spowodowanych przez 
agresywną akcję innych w tej, czy 
innej części świata. Ale mimo, że nikt 
nie jest w stanie ocenić pokoj uwyżej 
ode mnie, zawsze zdawałem sobie 
sprawę z tego, że w dzisiejszym świe 
cie państwo nieuzbrojone ma małe 
szanse, aby głos jego. został  usłu 
chany. | 

A gdy porównamy obecny stan 

naszych sił zbrojnych i naszej zdoł 
ności przeciwstawienia się atakom z 
tym co było dawniej jak rok temu, 
czuję, że możemy oczekiwać przyszło 
ści ze spokojnym zaufaniem. Nasza 
flota jest dziś najpotężn.ejsza na świe 
cie. Nasze wojsko z dnia na dzień 
wzrasta liczebnie i jest core: lepiej wy 
ekwipowane. Co się tyczy naszych 
wojsk lotniczych, to mogę zapewnić, 
że w ciągu ostatnich 12 miesięcy 
wzrosły one na sile znacznie ponad 
nasze oczekiwania. Już -dziś jakość 
personelu oraz szybkość j siłą na- 
szych samolotów nie mogą być prze 
ścignięte przez wojska lotnicze żad 
nego innego kraju. Nasza obrona cy- 
wilna poczyniła również wieikie po- 
stępy i funkcjonować będzie skutecz 
nie i sprawnie w razie potrzeby.     

Zbrojenia brytyjskie nie zagrażają ni 
komu, ale są dziś konieczne dla prze 
ciwstawienia się agresji i próbom pa 
nowania nad inaymi. 

Porozumenie jakiešmy zawarli i 
gwarancje, których udzieliliśmy in- 
nym mucarstwom europejskim posia 
dają ten sam cel — wzmocnienie fron 
tu pokoju i zapewnienie oc'-euty nie- 
podległości państw zagrożonych przez 
agresję. Jesteśmy stanowczo zdecydo 
wani przeciwstawić się użyciu prze 
mocy w stosunkach między poszcze 
gólnymi narodami. Ufam, że wbrew 
wszełkim niebezpiecznym możliwoś- 
ciom, które są aż nadto widoczne, 
łudy, które wszystkich krajach łakną 
pokoju, znajdą jednak cierpliwość i 
wo.ę uzyskania tego pokoju — zakoń 
czył premier. 

„Słodycze” niemieckiej „opieki! 
Katastrofa gospodarcza _ 
BIAŁOGRÓD. (PAT.). © *katastro- 

falnym położeniu Słowacji pisze dzien 
nik „Dan*, podkreślające, iż wbrew 
obietnicom i is Slowacja“ 

nie dostała do dziś dnia ai korony 
z tytułu likwidacji majątku państwo- 
wego, zajętego przez Niemców w Pra 
dze. 

W Słowacji daje się odczuć w ży- 
ein gospodarczym brak z handel 
zamarł zupełnie, przemysł n't: ma Su 
1owców. Daje się zauważyć brak zbo 
ża, zwłaszcza pszenicy, a od dwóch 

miesięcy nie można dostać mąki na 
prowincji. 

Fiasko wewnętrznej pożyczki 
BRATYSŁAWA, (PAT.) Rozpisana 

przez rząd słowacki pożyczka „Odro- 
dzenia gospodarczego dobiega koń- | 
ca. 

Dotychczasowe wyniki jej, jak po- 
daje prasa, dały znikome rezultaty, 
ponieważ majętne warstwy społeczeń 
stwa i część lepiej sytuowanej inteli- 
gencji ustosunkowały się obojętnie. 
Również banki i inne instytucje finan 

sowe, nawet aryjskie, przeważnie nie 
wzięły czynnego udziału w „ZY 
cji. 

Zbrojne starcie Słowaków 
«e. «Z Niemcami - 
**BRATYSŁAWA. (PAT.) Ubiegłej 

niedzieli w Żylinie doszło do starcia 
pomiędzy żołnierzami słowackimi a 
żołnierzami miejscowego garnizonu 
niemieckiego. 

W wyniku starcia kilkunastu żoł- 
nierzy zostało rannych z óbu stron, 

kilku już zmarło z otrzymanych ran. 

'Piorunowe chmury r D. Wschodzie 
Nowa bitwa powietrzna w Mandżurii. — W Tientsinie bez zmian. — 
Japończycy organizują manifestacje angielskie. — Anglia i Francja 
konsygnują materia; wojenny w Singapore. — Układ sowiecko-chiński 

TOKIO. (PAT.) Źródła japońskie 
ponownie donoszą © rzekomym n0- 
wym nalocie samolotów sowieckich 
na terytorium Mandżukuo. 

Podobnie jak i oneglaj miała się 
wywiązać wałka powietrzna, w wyni 
ku której kilka samolotów  sowiee 
kich zostało strąconych, 

TIENTSIN. (PAT.) Strażnicy ja- 
pońscy usiłowali po raz pierwszy zre 
widować oficera wojsk brytyjskich, 
który w mundurze chciał wjechać sa- 

miasta. Oficer odmówił poddania się 
rewizji i powrócił do koncesji bry 
tyjskiej. 

LONDYN. (PAT.) Jak donoszą z 

Szanghaju, z szeregu miast Chin pół- 
noenych, znajdujących się w rękach 
Japończyków władze japońskie oraz 
elementy sprzyjające Japończykom 

zorganizowały masowe mitingi pro- 
testacyjne przeciwko istnieniu konce 
sji międzynarodowej w Chinach oraz 

| mochodem do japońskiej dzielnicy 

  

Zakład chemii U. J. P. w nowym gmachu 

  Pan Prezydent R. P. oraz członkowie rządu w czasie uroczystości poświęcenia nowego 

gmcahu chemii.   

przeciwko polityce W Brytanii na 
Dalekim Wschodzie. 

SINGAPORE. (PAT.) Konferencja 
pomiędzy wyższymi oficerami fran- 
cuskimi i brytyjskimi zakończy się w 
niedzielę. Wydane zostały zarządze- 
nia w celu całkowitego ustaienia po 
teucjału wojenego w ludziach i ma 
teriale Anglii i Francji na Daiekim 
Wschodzie. Zapasy materiału wojen 
nego znajdującego się w Singepore 
już w znacznych ilościach, są tale 
zwiększane. 

CZUNGKING. (PAT.) Ageneja chiń 
ska Central News donosi o zawarciu 
traktatu handlowego pomiędzy China 

mi a ZSRR na zasadzie równości i 
wzajemności. Zawarcie traktatu na- 
stąpiło w ezasie pobytu w Moskwie 
specjalnego delegata rządu chiūskie- 
go. 

Ribbentrop wezwany 
do kiitlera 

BERLIN. (PAT.) Min. spr. zagr. 
Rzeszy von Ribbentro wezwany zo 
stał niespodziewanie przedwczoraj w 
południe do kanelerza Hitlera, który 
przebywa obeenie w swojej letniej 
siedzibie Obersalzberg. 

Śmiertelny stok z wieży E (fla 
krewnego b. prez. Benesza 
PARYŻ. (PAT.) Attache poselstwa 

czeskosłowackiego w Londynie, były. - 

oficer armii czeskosłowackiej Benesz, 
popełnił samobójstwo, skacząc z wie- 
žy Eiiila. Przyczyny samobójstwa 

nie są znane. 
Jak twierdzi „Le Matin", Benesz 

nie był spokrewniony z byłym prezy 
dentem dr. Edwardem Beneszem,
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Wyścigów konnych 

Min. Bonnet wierzy 
w pomyślny wynik rokowań z Moskwą 
oraz w likwidację zatargu w T:entsinie 

PARYŻ, (Pat). Expose wygłoszone 
przez ministra spr. zagr. Bonnet na i 
posiedzeniu rady ministrów dotyczyło , 
aktualnych zagadnień międzynarodo- 
wych. Układu francusko-tureckiego, 
rokowań angielsko-francusko-sowiec- 
kich i sytuacji na Dalekim  Wscho- 
dzie. 

Mówiąc o układach francusko-tu- 
reckich Bonmet stwierdził, iż dzięki , 
nim został zamknięty najmniej po- 
myślny rozdział w historii stosunków 
francusko-tureckich. 

| Następnie Bonnet przeszedł do ro 
kowań moskiewskich, Minister ogra- 
niczył się do zapoznania swych kole- 

| gów z odpowiedzią komisarza spraw 
zagranicznych Mołotowa na ostatnie 

propozycje francusko -- brytyjskie. 
chociaż nie należy nie doceniać ist- 
niejących trudności, nie można się 
jednak, dziwić, iż istnieją one, zwa- 
żywszy na znaczenie i ilość skompliko 
wanych zagadnień, jakie należy roz 
wiązać i ująć w formę tekstów ukła- 
du, Rokowania trwają i zarówno W. 

EET DTL RASA E TSS SSE 

Badania nad latem bocianów 

  

Prof, Wodzieki i asystent mgr Lichy Poco. zakładania bocianowi a magne- 

я южі 

„S:ko“ — organ:zatja do walki 2 Niemcami | 
w prosekcioracie 

BIAŁOGROD. (PAT.) O istnieniu 
na terenie niemieckiego protektoratu | 
Czech i Moraw tajnej terrorystyczno-, 
wywrotowej organizacji, wałczącej z 
Niemeami, sygnalizuje dziennik 

„Dan”. 
Organizacja ta, nosząca nazwę 

„Siko', łączy w sobie patriotyczne 

Prowokacja niemiecka we Wrocławiu 
WROCŁAW, (Pat). Studenci nie- 

mieccy nie dopuściłi do gmachu uni- 
wersytełu bądź też usunęli z sal wy- 

1 elementy czeskie i niemieiekich socja 
| listów. 

Jak twierdzi dziennik, organizacja 
„odgrywa dużą rcię w szerzeniu pro- 
pagandy antyniemieckiej, w. dziajał 

"ności sabotażowej oraz w ułatwianiu 
„prześladowanym. przez Gestapo Cze 

| ehom ucieczki za granicę, 

kilkunastu studentów Polaków, gro- 
żąc represjami, na wypadek czynienia 
prób būdy=9004 studiów ma tej 

kładowych wszechnicy wrocławskiej ' uczelni, 

Polska inwestuje w porcie Gdańskim 
GDAŃSK, (Pat). Dyrektor depar- 

tamentu morskiego min. przemysłu i 
handłu inż. Mozdzeński przeprowa- 
dził inspekcję robót inwestycyjnych, 
prowadzonych obecnie w porcie gdań 
skim. Omówił on przy tym szozegóło 
wo i ustalił plan dodatkowych inwe- 
stycji w porcie gdańskim. 

Roboty te są niezbędne, poniewa: 
zdolność przeładowcza portu gdań- 
skiego, pomimo poważnej rozbudowy 
jego urządzeń w roku ub., okazuje 
się już teraz niewystarczająca w 
związku ze stałym znacznym waro- 
stem przeładunku, zwłaszcza w ostat- 
nich miesiącach br. 

Pogańskie obchody w Kłajnedzie 
RYGA, (Pat). Prasa donosi z Kłaj. |ców dawny pogański obchód germań 

epdy, iż obchodzono tam wczoraj uro 
czystość pod nazwą „zaćmienie słoń- 
ta“. 

ski. Obchód pogańskiego święta ger- 
mańskiego wywołał bardzo przykre 
wrażenie wśród miejscowej ludności 

Jest to wznowiony przez hitlerow- ! katolickiej. 

  

ROWERY Am 
sa marei, o az CZęŠCi S WŻ 2 

ODBIORNIKI S 
RADIOWE Ar 

  

EB. WA 
Wałmo, ul. Trocka 17, tel. 7-21. 

Duży wybór najmodniejszych 
i gabinetowych, 

Ceny konkurencyjne. 
Lon 

„PHILIPS“ 

      

          
   
  

       

    
     

      

  

  

w wielkim wyborze poleca 
firma 

Я ВЕ А ® 
żyrandoli, lamp biurowych 
oraz grzejników. 

Warunki dogodne.   

Brytamia jak i Francja ze swej strony 
nie pomijają niczego, by doprowadzić 
je do pomyślnego. końca. 

Ostatnim zagadnieniem jakie po- 

ruszył minister Bonnet była sytuacja 

na Dałekim Wschodzie, a w szczegół 

ności blokada koncesji w Tien Tsinie. 
Zdaniem ministra, istnieje: nadzieja, 
w szczególności dzięki stanowisku za 
jetemu przez rząd Stanów Zjednoczo 
nych, iż konflikt będzie mógł być za 

łatwiony w płaszczyźnie lokalnej. 

  

M mi 

POLSKA OD MORZA ODEPCHNĄĆ 
SIĘ NIE DA! 

to proste stwierdzenie każdy moc- 

no zapamiętał Ł każdy musi dać do- 

wód, że w pełni to słowo rozumie. 

Dlatego też w obecnych  uroczystoś- 
ciach „Dni Morza*. które wypadną 
wyjątkowo. podniośle, nie powinno 

nas braknąć na akademiach, rewiach, 

pokazach, pochodach itp. : 

Nasze przywiązanie do morza mu- 

si mieć charakter powszechny i spon- 
taniczny. 

Program culiės „Dnia Morza“ 

w Wilnie podajemy na str. 4. 

          

Goście z Litwy w Wilnie 
Po kilkudniowym pobycie w War 

szawie pizybyłi do Wilna przedstawi 
ciele departamentu polityki społecznej 
litewskiego ministerstwa spraw -wew- 
nętrznych pp. dyr.- 

dyr. Kowiedskiej Kasy Chorych Dau- 
grdas i dyr. Litewskiego Zakia. 
"Ubezpieczenia sd, Wypadków m 
termosa. Goście * litewscy zwiedzili 
Ubszpieczalnią '$połęczną: 'w (Wiłmię, 

+ W-Wilnie bawi obęcnie wycieczka 
uczniów litewskich z Poniewieża w 
ilości 50 osč 4-e-Mariampolų w ilošei 
30: uczniów:. e -zwiedzi, „mia- 

  

| sto i okolice. | 

У. 
isyeh prošekėw 00 m. tate. „KOGUTEK” 
GĄSECKIEGO 

Wi 

  

Prywatne Dokształcające 
KURSY 

„WIEDZA“ 
KRAKOW, UL: PIERACKIEGO 14 
przyjmują wpisy na nowy rok szkolny 

1939/40. 
Kursy przygotowują na lekcjach zbioro- 

wych w Krakowie, oraz w drodze korespon- 
dencji, za pomocą nowo opracowanych 

Z programów i miesięcznych tema- 

7) do ficealnego egzaminu dojrzałości 
wydziałów matem.-fiz. i humanist., с 

2) do egzaminu dojrzałości gimn. sta- 
rego typu, 

3) do egzaminu z 4-ch klas gimn. ogól- 
nokształcącego now. ustr., 

4) do egzaminu z 4-ch kłas gimnazjum 
Kupieckiego, 

5) do egzaminu z 6-cin klas gimn. sta- 

typu, 
6) z zakresu 1i II kl. gimn. ogólnokszał- 

cąceg0, 
7) do egzaminu z 7-miu kl. szkoły pow- 

szechnej. 
Wykładają wybitne siły fachowe. || 

  

NAJDOSKONALSZE 

ROWERY 
„Sęp” i „Jaskółka” 

Państwowej Wytwórni Uzbrojenia 
Na częściach krajowych I zagraniczn. 

poleca 

S. GIERASIMOWICZ 
Baranowicze, Mickiawicza 5, tel. 281 

Skład: Szeptyckiego 68-a       

(dep. Szostakas, | 

CZE 
   

      

na torze 
na Pošpieszce 

ZAPEWNIA : 
(5442 

A JESASATCE 

  

INSPEKTORAT WOJEWÓDZKI: 
Wilno, Mickiewicza 37, tel. 108. 

Dyskwabfikacja liten stiego lekko- 
atłety za niesubordynację W War- 

RZAWIO 
KOWNO, (Pat). „Lietuvos Żinios* 

donosi, że Litewski Związek Lekkoa- 
tletyczny zdyskwalifikował na cały 
rok lekkoatletę Szimanasa za niesubor 
dynację na międzypaństwowym  me- 
czu lekkoalletycznym Połska — Litwa 
w Warszawie. 

Jędrze,6wske po raz czwarty 
mistrzynią Londycu 

LONDYN, (Pat). W sobotę zakoń- 
ozyły się w Londynie zawody teniso- 
we o mistrzostwo stolicy W. Brytanii. 

|Wielki sukces odniosła Jadwiga Ję- 
drzejowska, zdobywając tytuł mistrzy 
ni Londynu po raz czwarty z rzędu. 
W fimale Polka pokonała zdecydowa- 
nie startującą w barwach duńskich 
Niemkę GRE -Krahwinkel „AF 

Nsoday sk, DA == 
Światówy ma 2 mie ng. 
Na Stadionie Wojska Połskiego w 

Warszawie odbyły się w sobotę zawo- 
dy lekkoatletyczne Warszawianki, w 
ramach których Kusociński zaatako- 
wał rekord Świata na 2 mile ang. 
(3.260 mtr). Próba nie powiodła się, 
Kusociūski uzyskał czas 9:08,2 pod- 
czas gdy rekord świata wynosi 8:50,6.   

Z TOTALIZATOREM 
Następne wyścigi w dn.: 27, 29 czerwca I 2 lipca rb. 

Wyroki śmierci we Francji nie bę- 
dą nadal wykonywane publ:czn:6 

PARYŻ, (Pat). Wśród tekstów de- 
kretów przedstawionych do podpisu 
prezydentowi Lebrun znajduje się m. 
in. dekret, orzekający, iż w przyszłoś 
ci wyroki śmierci nie będą wykonywa 
ne jak dotychczas publicznie, lecz na 
podwórzach więziennych, Obecni bę- 
dą tylko przedstawiciele władz i koś- 
cioła. 

Aronika teiegraf.CZna 
— Władze wojskowe w St. Zjedn. 

ogłosiły pierwsze wiadomości o no- 

wym ciężkim dziale, które wypróbo 
wane zostało niedawno. Kałiber dzia 
ła 155 ram, waga pocisku 45 kg, noś- 
ność około 23 km, Pocisk wyrył w 
ziemi lej głębokości 8 m. Próbny 
strzał na poligonie osiągnął długość 
23 km, co według opinii ekspertów 
amerykańskich stanowi rekord noś-' 
ności ciężkiego działa połowego w St. 
Zjedn. Nowe działo, które zakwalifi 
kowane zostało do masowej produk 
cji, waży 15 ton i jest osadzone na 
podwoziu 10-kołowym na oponach i 
może posuwać się z szybkością ja 
20: lem/godz. 

— W najbardziej ruchliwym punk- 
cie Londynu na Piccadilly-Sircus na 
stąpił niespodziewany wybuch bom 
by. Detonacja była tak silna, że sły 

szano ją nawet o kilkaset metrów od 
miejsca wybuchu. Wybuch nastąpił 
w wejściu do chińskiej restauracji. 
Wszystkie szyby 5-piętrowego gma 
chu, w którym znajduje się na pierw 
szym piętrze ta restauracja, zostały 

wybite. 

— Wychodzące w Berlinie pismo 
„Das Schwarze  Korps*. zamieściło 
ostatnio szereg niezwykle gwałtow- 
nych ataków na Szwajcarię, co spowo 
dowało protest dyplomatyczny Szwaj 
carii, Rząd Rzeszy udzielił obecnie od 
powiedzi, zapewniając, że nie podzie- 

4 la stanowiska tego pisma i zarządzi, 
| ażeby podobne ataki w przyszłości się 
nie powtarzały, 

Światowej sławy herbata 

EYONS'a 
ze świeżycn zbiorów 

jest do nabycia we wszystkich 
lepszych składach kolonialnych, 

Jeneralny przedstawiciel 

Teofil Marzec 
Warszawa, Mazowiecka 5 

  

: nao NIEMNEM 

Państwowy Zakład Zdrojowy 
SOLAN KA 

  

BOROWINA 
INHALATORIUM 
|SOLARIUM 

Sezon od 15 maja do 1 październ. 

Informacje: 

Komisja Zdrojowa w Druskienikach 
Zw. Uzdrowisk Polskich w Warszawie 

  

Nie w boleki a w wagonach 
Jeszcze jedno udogodnienie w wycieczce 
Wycieczka Klubu Dziennikarzy i Publi- 

cystów Radiowych, wyruszająca nad morze 

w dniu 28 bm., nie będzie kwaterowała w 

masowym hoielu LPT, łecz w tych samych 

wagonach, w jakich odbędzie swą podróż, 

Zezwolenie na to uzyskane od Dyrekcji To- 
ruńskiej Kolei Państwowej, nadeszło tele- 

graficznie i jest jeszcze jednym płusem or- 

ganizacyjnym miłej imprezy. 

Klub prosi nas, byśmy przypomnieli czy 

telnikom, biorącym udział w wycieczce, aby 
zabrali z sobą koce i poduszeczki, gdyż brak 

jest tego w pociągu. 

Przybył do Wiłna zespół rewiowy „Pi- 

colo* ze swym znakomitym kierownikiem Ja 

žem na czele. Zespół „Picolo”* będzie się pro 
dukował w pociągu wycieczkowym, wesołą   

rozrywką skracając podróżnym długi ełap 

Wilno—Gdynia. 

Kolejowe karty kontrolne, w które za- 

opatrzeni będą uczestnicy wycieczki, zawie 

rają po 8 kupony: 1) na bezpłatną wyciecz 

kę morzem z Gdyni do Jastarni i z powro 

tem, 2) na bezpłatne zwiedzanie portu gdyń- 

skiego motorówkami i 3) na bezpłatne zwie 

dzanie Gdyni i urządzeń portowych od stro 
ny łądu. 

Pociąg odjeżdża z Wilna 28 czerwca o 

godz. 2.25 p. p. (14.25), z Gdyni — 1 lipca, 

o godz. 7.50 wiecz. (19.50), a z Warszawy 

— 2 lipca, o godz. 12.20 w nocy. 

Zapisy w Adm. „Kurjera Wilefskiego“ 

ul. Bisk. Bandurskiego 4—7, tel. 99 w goda. 

10—20, w Adm. „Expressu Wileńskiego", 

Mickiewicza 11, w „Orbisie”.



„KURJER“ (4849) 

Brunatne plany opanowania 
wysp Alandzkich 

Sensacyjne wynurzenia moskiewskiej „Prawdy* o planach niemieckiego sztasu gensrat- 
nego. — Strategiczne znaczenie wysp Allandzsich. — Ryga, Taili , Sztokholm, Lenin.rad 
i Helsinki w niecezpieczeństwie. — Tajemnicze podróże attache Niemiec w Helsinkach 

MOSKWA (Obsł. sp.). Swój dzisiej 
szy artykuł wstępny poświęca mos- 
kiewska „Prawda* aktualmej już od 
kilku miesięcy sprawie Wysp Allandz 
kich, o których wiele się ostatnio pi 
sało na łamach prasy światowej. U- 
rzędówka sowiecka twierdzi, że mi 
mo gwarancyj udzielonych przez 
Niemcy Łotwie i Estonii i mimo ro 
kowań, prowadzonych w tej sprawie 
z państwami półwyspu skandynaw 
skiego oraz Finlandią, niemiecki 
sztab generalny ma już gotowy płan 
obsadzenia wysp alandzkich w pierw 
szym już dmiu po wybuchu ewentual 

nej wojny europejskiej. 

Podczas wojny światowej, na je 
sieni 1918 r., wojska niemieckie ob 
sadziły już wyspy Alandzkie. Charak 
terystyczne jest, przypomina mos- 
kiewska „Prawda“, že pierwsze py 
tanie zadane przez žolnierzy niemie 
ckich po wkroczeniu do miasta Ma 
ridan, stolicy wysp, było: gdzie moż 
na nabyć chleb i mydło, Pytanie to, 
dodaje ironicznie „Prawda, jest nie 
mniej aktualne obecnie. 

Admiralicja niemiecka ubolewała 
wówczas nad tym, że obsadzenie te 
go archipelagu, który, zdaniem mos 
kiewskich rzeczoznawców  "wojen- 
nych może odegrać rolę wysp bolear 
skich Bałtyku, nastąpiło tak późno. 
Założenie bowiem potężnych baz lot 
niczo - morskich na tym Archips'a 
gu umożliwia łatwe „wypady”* niemie 
ckich sił morskich i lotniczych do 
Sztokholmu, Rygi, Libawy, Та ма, 
Helsinek, Gdyni, nie mówiąc już o 
Leningradzie i Kronsztacie. 

Zajęcie i ufortyfikowanie w przy 
śpieszonyra tempie Kłajpedy, świad 
czy wymownieo tym, że obecnie nie- 
miecki sztab generalny „naprawi   

wilhelmowskie błędy i postara już 
o to, by Wyspy Alandzkie w porę zna 
lazły się w rękach niemieckich 

Wychodząca w Paryżu „Neue 
Weltbiihne*', pisze dalej „Prawda* 
ogłosiła w tych dniach ciekawe rewe 
lacje dotyczące brunatnych planów 
co do wysp. Allandzki:h. Hitler ,dą 
ząc do hegemoa'i w Europie, jrzyci , 
skając tak serdecznie do piersi pew- 
nych ministrów spraw zaźranicznych 

mniejszych państw, ma odnośnie 
Skandynawii i państw Baltyski:h cal 
kiem inne piany Znaiazłszy się w po 

siadaniu wysp Alandzkich, imperia- 
lizm germański podejmuje niezwłocz 
nie próbę zawładaiaa Szwecją brze 
giem morskim Finlandii oraz Łotwą 
i Estonią, - 

Jeśli ufać wynurzeniom organu 
sowieckiego, nieda w” » odbvła się na 
rada nieniiockiego »szabu generalinė 
go z udziałem wielkiego admirała Rze 
szy, von Raedera, na którym została 
całkiem dotładnie sprecyzowana ro 
la, którą mają odegrać w „rzyszłej 

wcjnie Wyspy Alandzkie. 

Niemcy rie zasypują gruszek w 
popiele i nie poprzestają na uchwa 
łach teoretycznych. Gazeta sowiecka 
przytacza cały szereg faktów, świad 
czących o tym, że niemiecka exspan 
sja na Allandy faktycznie już się roz 
poczęła i „robota przygotowawcza* 
prowadzona jest bardzo intensywnie 
Od pewnego czasu, twierdzi dalej 
„Prawda* na wyspy Allandzkie zaczę 
ło przejeżdżać wiele niemieckich „tu 
rystów , które mają całkiem odmien 
ne zadania. 

Bardzo podejrzanie wyglądają rów 
nież w meskiewskich oczach częste 
„eskapady myśliwskie* wojskowego   attaches poselstwa niemieckiego w 

Anglia warownym 
obrony przeciwlotniczej 

Naprężona ostatnio sytuacja mię- 
dzynarodowa sprawiła, że kwestiom 
organizacją cywilną, członkowie kor- 
kich krajach specjalną uwagę. 'Oczy- 
wiście, największą tnoską czynn:ków 
decydujacych 0 obronie kraju jest 
obrona przed najstraszniejszą bronią 
nieprzyjaciela, lotnictwem. Obrona 
przeciwlotnicza jest „zagadnieniem 

kluczowym”, od jej sprawności, sku 
teczności zależy bardzo wiele. Syste- 
mat obrony przeciwłotniczej wyma- 
ga wielkich nakładów  pien'ężnych, 
ciekawe będzie zatem uprzytomnie- 
nie sobie, jak unormowano sprawę 
OPL w kraju, który na brak pienię- 
dzy nie może narzekać; myślimy tu 
o W. Brytanii. 

Na podstawie źródłowych danych 
otrzymanych z kół angielskich, je- 

steśniy w możności podać szereg in- 
fonmacji na temat OPL Wielkiej 
Brytanii i jej organizacji. Brytyjska 
obrona przeciwlotnicza dzieli się 
stosownie do swoich funkcji na posz 
czególne służby, które ściśle. współ- 
pracujac, tworzą jedną zwartą orga- 
nizację .' 

Zadaniem Korpusu Obserwacyj- 
nego jest uprzedzenie o zbliżeniu 
się i nuchach samolotów nieprzyja- 
cielskich. Korpus Obserwacyjny jest 
or$anzacją cywilną, członkowie kor- 
pusu, wyszkoleni przez ministerstwo 
lotnictwa, mają wyznaczone placów- 
ki obserwacyjne na wybrzeżu mor- 
skim oraz we wszystkich ważniej- 
szych punktach strategicznych. Pla- 
cówki te wyposarzone są w aparaty 
podsłuchowe, wykrywające lot apa- 
ratów, utrzymują ze sobą oraz z głów 
ną kwaterą sił lotniczych W. B. sta- 
łą łączność, Niezależnie od tego sta- 
łą obserwację przeprowadzają: ma- 
rynarka wojenna i lotnictwo brytyj- 
skie. W chwili, gdy ostrzeżenie do- 
ciera do sztabu, własne samoloty 
bojowe wyruszają na spotkanie nie- 
przyjaciela. 

Amglicy maja obecnie najszybsze 
maszyny bojowe z doskonałym „spit- 
firem“, osiągającym wysokość .6000 
m. w ciągu niespełna 10 miunt, uz- 
brojonym w osiem karabinów ma- 
szynowych. W czasie wojny pewna 
iłość eskadr bojowych będzie pełnić 
służbę w powietrzu w dzień i w nocy 

talk, aby w razie alarmu nie tracić 
drogocennego czasu na wyprowa- 
dzanie maszyn z hangarów, zapusz- 
czanie silników, start itp., słowem.   

"by móc zaatakować nieprzyjaciela, 
zanim ten doleci do brzegów 'brytyj- 
skich. Samoloty  nieprzyjacielskie, 
które zdołają przedostać się na tery- 

tonium kraju, znajdą się pod ob- 
strzałem  zaalarmowanej artylerii 
przeciwlotniczej, zresztą i na morzu 
spotkają się już z pierwszą zaporą 
w postaci ognia brytyjskich dział 
przeciwłotniczych z okrętów, które 
między innymi są uzbrojone w działa 
o niezwykłym zasięgu ogniowym, take 

zw. „Pom Pom*. 
ТМа każdego ważnego punktu 

strategicznego, dla każdej większej 
miejscowośc:, fabryki itp. ustalony 
został specjalny plan obrony przeciw 
lotniczej. Okręgi gęsto zaludnione, 
bronione będą przez zapory balono- 
we, obiekty mniejsze — przez wydaj. 
ne działa typu „Bofor”. Przeciwko 
samolotom lecącym na niewielkich 
wysokościach u. wane będą karabi- 
ny maszynowe Vickersa. 

W nocy obrona przeciwlotnicza, 
(zarówno eskadry bojowe, jak i arty- 
leria przeciwlotnicza) korzystać bę- 
dzie z pomocy reflektorów. Cała W. 
Brytania pokryta jest siecią służby 
reflektorów, których załogi utrzymu- 
ja między sobą łączność przy pomocy 
specjalnej sieci telefónicznej. Świat- 
ło reflektora o sile 250 milionów 
Świec ma zasięg, przy dobrych wa- 
runkach, ok. 10 km. Reflektory u- 
mieszczone są w odległości ok. 6 km 
od siebie. Promienie reflektorów 
krzyżują się na niebie, chwytają w 
pole świetlne nivprzyjacielski samo- 
lot; przy wybitnie złej widzialności 
nieprzyjacielskie samoloty wykry- 
wane będą przy pomocy aparatów 
podsłuchowych, wskazujący nie 
tylko pozycję aparatów, ale nawet i 
kierunek ich lotu. Zapory balonowe 
będą doskonałą obroną przed nalo 
tami samolotów, lecących nisko. Spe- 
cjalną rolę odegrają te balony przy 
obronie Londynu. 

System ochrony Londynu jest, 
rzecz naturalna, tajemnicą, wiadomo 
jednak, że nad stolicą Angli na osiach 
4 głównych arterii komunikacyjnych 
rozmieści się, w razie potrzeby, 500 
balonów. zaporowych na uwięzi. 

Obron» czynna składa się więc w 
Anglii z sił lotniczych patrolujących 
wybrzeża morskie, licznych eskadr 
bojowych wyposażonych w aparaty 
o dużej szybkości, z gęsto umiesz-   czonych baterii ańtylerii pnzeciwłot- 

Helsinkach pułkownika Resinga o 
raz jego niemieckich przyjaciół na 
wyspy Allandzkie. Według wiadomo 
ści otrzymanych w Moskwie ostat- 
nio wyspy Allandzkie zwiedził szereg 
oficerów marynarki niemieckiej, przy 
byłych również rzekomo w celach 
przeprowadzenia badań geopolitycz- 
nych. Osobną rolę w przygotowaniu 
aneksji niemieckiej odegrywa zamie 
szkały w Finlandii niemiecki uczo 
ny geopolityk dr Alfred Joachim Griis 
berg, który bardzo często bawi na 
tych wyspach. Omawiając zagrożenie 
Leningradu i Kronsztadtu, urzędów 
ka sowiecka konstatuje, że zdobycie 
tej twierdz” nie przyjdzie Niemcom 
tak łatwo, tym bardziej, że dzięki wy 
budowaniu kanału  Białomorskiego, 
łączącego Newę z morzem Białym za 
chodzi łatwa możliwo. ś przerzucania 
mniejszych jJodnostek morskich z mo 
rza Białego na Bałtyk, zaś port na 
Murmańsku znajdze się nawet w wy 
pudku zajęcia wysp  Allandzkich 
przez Niemcy, poza strefą osiągal- 
ności niemieckich eskapad morskich 
i lotniczych. 

Artykuł „Prawdy* dotyczący wysp 
Allandzkich ogłoszony w chwili, kie 
dy z Londynu mają nadejść nowe in 
strukcje dła Stranga, stanowiące od 

powiedź na ostatnie propozycje mos- 

kiewskie, dotyczących zdaniem prasy 
londyńskiej, kwestii państw  bałtyc 
kich i sposobom działania na wypa 
dek niemieckiej agresji w stosunku 
do państw bałtyckich, ma swoją zna- 
mienną wymowę. Potwierdza on po 

niekąd, z taką gwałtownością demen 

towane przez Niemcy, wiadomości o 

tym, że sprawa gwarancji państw 

bałtyckich jest nadal głównym punk- 

tem spornym narad na Kremlu. 

obozem 

niczej, wreszcie z sieci zapór balono- 
nowych; te ostatnie zmusić maja nie- 
przyjaciela do lotu na takiej wyso- 
kości, z której poszczególne obiekty 

są dia lotnika niewidzialne, a więc 
zbombardowanie jakieś określonego 

terenu staje się niemożliwe 
Poza obroną czynną istnieje jesz- 

cze obrona bi*rna. Trzy miliony lud- 
ności: dzieci, starcy i chorzy zostaną 
ewakuowani z Londynu w ciągu pier 
wszych trzech dni działań wojen- 
nych; dla pozostałej hudmości opraco- 
wamy jest dokładny płan zachowywa- 

nia się w razie nalotu. W większych 
miastach Anglii przygotowano wielo 
kilometrowe okopy — schrony w 
parkach, ogrodach i na wolnych pla 
cach. Schrony urządzono również w 
większych domach. Właściciele pry 
watnych domków _ jednorodzinnych 
budują łatwe i proste schrony typ: 
„Р8“, Półtora miliona ludzi, męż 
czyzn i kobiet, tworzy ochotniczą ar 
mię obrony przeciwlotniczej i prze 
ciwgazowej. Sam korpus pomocni 
czej straży ogniowej liczy 160.000 
członków į jest wyposażony w naj- 
mowszy sprzęt strażacki; zadaniem 
członków OPL, którzy przeszli spec 
jalne przeszkolenie obywatelskie i sa 
nitarne, będzie zapobicgaaie panice 
w razie ataku z powietrza oraz nie 
sienia pierwszej pomocy. 

Wrzesień ub. roku był punktem 
zwrotnym w nastawieniu Anglików 
do spraw obrony przeciwlotniczej 
Tak, jak poprzednio nie przywiązy 
wano do niej wielkiej wagi, tak po 
tej dacie cała Anglia zamieniła się w 
jeden warowny obóz przeciwlotniczy, 
zdolny do odparcia najsilniejszego a- 
taku z powietrza. (es). GAZ. POL. 

Wójt gminy prozorockiej przy współ- 

udziale KOP zorganizował „Dzień pracy”. 

W dniu tym zgromadzuło się 291 osób z na 
rzędziani pracy oraz 402 furmanki konne. 

Prace rozpoczęto wysłuchaniem krótkiego 

nabożeństwa, które odprawił miejscowy p: 

boszcz na polu, po czym zebrani przystąpili 
do pracy na odcinku drogi Rudniki—Cie- 
lesze. ' 

Ogółem dostarczono na drogę 382 m 

sześc. żwiru z odłegłości 2 do 6 km, oma | polu. 3 

  

п байзйа, 
| że jej suknia 

jest . 
biała...    

...dopóki nie porównała jej z wy: 
   

  

. — ср 

praną w Radionie kurtką kelnera! 

Było jej po prostu przykro. Jej najlepsza suknia wyda- 
wała się zaniedbana — tak nadzwyczajnie biała była 
kurtka kelnera. Ale nic w tym dziwnego. Kurtka była 

prana w Radionie, a Radion pierze bieliznę no wskroś. 

Miliony drobnych pęcherzyków tlenu, wytwarzających 

się przy gotowaniu bielizny w Radionie, przenikają na 

wskroś tkaninę, usuwając w ten sposób całkowicie 

brud, choć by ten osadził się głę- 

boko między włóknami. 

RADION 
pierze wszystko! 

Do: namoczenia Proszek 'Schichia* 

  

sam'pierze”- 

      

Narada Majskiego z Halifaxem 
zapowiedzią odprężenia w rokowaniach 

LONDYN (Pat)). 
przesileniem w rokowaniach na Krem 
lu, angielski minister spraw zagranicz 
nych lord Halifax zaprosił wczoraj 
do siebie posła sowieckiego Majskie 
go, z którym odbył dłuższą naradę. 
Aczkolwiek o wynikach tej narady 
oficjalnie nie ogłoszono żadnego ko 
munikatu, w londyńskich kołach dy 

W związku z | plomatycznych uważają, że narada ta 
przyniosła pozytywny wynik. Zarów 
no lord Halifax i Majski wyrazili 
przekonanie, że porozumienie zosta 
nie osiągnięte już w ciagu  najbliż- 
szych dni. 

Dzisiejsze dzienniki londyńskie 
twierdzą, że Anglia zdecydowana jest 
pójść na dalsze ustępstwa. 

Goebbels trozi Anglii wojną propagandową 
Anglia ryzykuje egzystencją imperium 

- brytyjskiego 
BERLIN. (Obsł. sp.) Mówiący he- | Jeżeli Anglia, pisze Goebbels, chce 

rold brunatnego imperializmu, mini | istotnie zmierzyć swoje siły z Niem 
ster Goebbels, który mimo małego 
wzrostu, przejawia w ciągu ostatnich 
dni taką buńczuczną wojowniczość, 
zamieścił w dzisiejszym numerze 
„Voelkischer Beobachter* artykuż, w 
którym otwarcie wypowiada W. Bry 
tanii wojnę propagandową. 

cami, niech zapamięta, że będzie mia 
ła do czynienia nie tylko z Hłtlerem, 
lecz z 80 milionami Niemców. 

Po szeregu niezwykle ostrych ata 
ków na W. Brytanę, Goebbels prze 
strzega Anglię, że prowadząc taką po 
litykę W. Brytania naraża się. 

Niemcy zaproponowały Japonii 
pomoc zbieo jm 

na wypadek zbrojnego starcia z Anglią 
° i Francją na Dalekim Wschodzie 

PARYŻ (Obsł. sp.). Dzisiejszy nu 
mer „Figaro* opublikował sensacyjną 
wiadomość. Korespondent . ,.Figaro* 
w Berlinie, powołujac się na informa 

pracy” 
  

291 osób — 382 mtr.* żwiru 
wyżwinowano i sprofilowamo drogę na prze 

strzeni półtora km. 

Przybyłej do pracy ludności w ogolnej 

ilości 693 osoby został wydany obiad, na 
który ludność okoliczna zebrała: 500 sztuk 

jaj..21 kg słoniny, sery, masło, chleb itp, 

a wojsko zaś dostarczyło obiad w kuchn'a:h 
polowych. W przerwie obiadowej przygry- 

wała owkiestra KOP, wieczorem zaś po ukoń 

czonej pracy odbyła się zabawa ludowa na   

cje pochodzące ze źródeł dobrze .po 
informowanych, donosi, że Berlin o 
fiejalnie zaproponował rządowi  ja- 
pońskiemu przyjście Japonii z pomo 
cą zbrojna na wypadek wybuchu woj 
ny z mocarstwami zachodnio europej 
skim na Dalekim Wschodzie. 

Pomoc ta wyrazi się w nadesłaniu 
amunicji, broni oraz speców wojen 
nych. : 

Sensacyjną wiadomošė „Figaro“ 
potwierdza również korespondent pa 
ryskiego „Jour“, który zapewnia, że 
Hitler wydelegowal špiesznie do To 
kio. specjalnego wysłannika, admira 
ła Foerstera, który ma wręczyć rzą 
dowi japońskiemu nowy, opracowa 
ny w Berlinie, pian, wywarcia nowe 
go nacisku na mocarstwa zachodnio 
europejskie i Stany Zjednoczone A. 
P. oraz projekt stuprocentowego 
współdziałania Berlina, Rzymu i To 
kio.
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Nožycam' przez prasę 
POKÓJ ŚWIATOWY 

= JEST JEDNOŚCIĄ. 

Dywersja japońska jest w dalszym 
ciągu osią zainteresowań prasy pols- 

kiej i światowej. Prasa polska wska- 
wuje, przytem na łączność, jaka zacho 
dzi pomiędzy wypadk aj europejski- 
mi i azjatyckimi. 

„Il. K. Codzienny“ pisze w anty- 

kule wstępnym: 
Wydarzenia na Dalekim Wschodzie 

demonstrują Światu, że walką o pokój 

1 bezpieczeństwo stanowi pewną całość, 

że nie można bezkarnie przyglądać się 

żadnej agresji, bo siły agresji pracują 
łącznie wzajemnie się wspierają. 

I albo na wszystkich kontynentach 

zwycięży blok agresorów — albo blok 

pokoju 1 bezpieczeństwa. 

Kryzys europejski rozpoczął się w r. 

1931/32, gdy Liga Narodów przyglądała 

się bezczynnie agresji Japonii przeciwko 

Mandżurii (Chinom). To bylo źródłem 

parsliżu Ligi Narodów 1 zarodkiem wszy 

stkich niezliczonych dalszych agresyj. 

I dziś znów wracamy do punktu wyj- 

ścia. 

7 Świat widzi, jak się rzeczy mają. 

8 Albo wszędzie będzie szalała brutal- 
na przemoc i bezprawie, albo też wszę- 
dzie rządzić będzie prawo i ład. 

Na wszystkich kontyneniach mamy. 
doczynienia z jednym tylko zagadnieniem . 

% x jedną tylko grą © najwyższą stawkę 

dla eałego rodzaju ludzkiego. Jest to wał 

ka pomiędzy błokiem pokoju I bezpie- 

czeństwa, a blokiem agresji. 

TIENTSIN — GDAŃSK 

Jeszcze wyraźniej stawia sprawę 
„Robotnik*, W artykule pt. „Tiemisin 
a Gdańsk", dziennik jest udania, że: 

Każdy taktyczny rueh osi Rzym — 

Berlin — Tokio musi być dokładnie ob- 

serwowany i dokładnie przez demokracje 

oceniany. Nie ma bowiem teraz żadnych 

incydentów lokalnych, każdy z niech bo- 

wiem jest sprawą międzynarodową, każ- 

dy incydent wywołany przez Japonię czy 

Niemcy zazęhia się i łączy, każdy jest 

wyrazem | wynikiem tej samej, wspólnie 

prowadzonej polityki ekspansji t agresji. 

Dotyczy to również sprawy Tientsinu, 

która interesuje nie tylko Anglię, ale 

1 Francję i wszystkich jej sojuszników 

Wypadki w Tientsinie wywołane były 

przez Japonię zapewne w porozumieniu 

a innymi państwami osi, o lle nie pod 

jch dyrektywą w ogóle. 

Słusznie pisze Kerillis w „Epogue“ 
że cel tych zamierzeń jest zupełnie jasny 

dla wszystkich. 1)  pognębienie Angli 

R umniejszenie jej prestiżu na Dalekim 

Wsehodzie, 2) odwrócenie jej - uwagi od 
spraw Europy, 3) spowodowanie osłabie- 

nia — współpracy między Paryżem i Lon 

dynem. 

Dzienniki włoskie już piszą e tar- 

elach między Anglią i Francją, jak o fak 

tie dokonanym. 

Korespondenci dzienników włoskich 

notowali już z wielką radością: 

В „Paryž obawia slę katastrofy I prag- 

nie jej uniknąć”, 

„Londyn jest izolowany w sporze 

blokady Tienisinu“, 
Radość Wioch jest grubo  przed- 

wezesna. 
016% я sprawie Tientsinu, jak I w 

innych incydentach, które mogą być spro 

wokowane przez państwa osi,  Daładier 

zdecydowany jest Iść ręka w rękę 

z Anglią. k 

04 Rzym — Berlin — Toklo już nas 

teraz tak łatwo nie oszuka — pisze dalej 

Keriliis, Wiemy, że Tienfsin | Gdańsk są 

ściśle ze sobą połączone. 

O UJŚCIE ENERGII 
DLA MŁODZTEŻY. 

„Czas* omawia znane wypadki 

Iwowskie, upatrując przyczyny zła w 
braku ujść dla energii młodzieżowej. 

Podezas gdy studenci politechnik nie- 

mieckiech na przykład znajdowali wiele 

pracy przy planach wielkich kanałów, 
które porywały ich wyobraźnię, a stu- 
denci uczelni gospodarczych studiowali 

życie polityczne tych krajów, które dziš 

już zalicza się do „Lebensraumu“, stu- 

denci Iwowsey zajmowali stę zgoła Inny- 

mi sprawami, staczając mniej lub więcej 

bohaterskie boje z Żydami lub policją. 

Nie dano im konkretnych zalntereso- 
wań i konkretnych zadań w innych dzie 

dzinach. Frazesom próbowano przeciwsta 

wiać frazesy, co było taktyką beznadziej 

ną, bo zawsze frazes opezycyjny jest bar 

dziej ponętny niż frazes prorządowy. 

Dopiero wypadki ostatnich lat wyka- 

zaly, jak mało to co się działo na wyż- 

szych uczelniach, miało wspólnego z istot 
nymi zagadnieniami politycznymi, jak 

bardzo życie polityczne naszej młodzieży 

toczyło się na marginesie, czy też na po- 

wierzchni zagadnień naprawdę politycz 

nych. Czuje to dziś i rozumie w znacznej 

części sama młodzież. Jej nastroje po- 

winny być wyzyskane w sposób pozy. 

tywny. Trzeba podać młodzieży rękę   

84 tys. Żydów 

„KURJER* (4849)-- 

wyemigrowało 
z Europy 

Odbyło się w Paryżu walne zebra- 
nie delegatów centralnego żydowskie- 
go owiązku emigracyjnego HICEM 
(Haias-Ica) z udziałem delegatów z 
Francji, Belgii, Niemiec, Polski, Łot- 
wy i Litwy. 

Dyrektor Edouard Oungre złożył 
spraiwozdanie z działalności HICEM 
za rok 1938 i styczeń—maj 1939. W 
roku 1938 wyemigrowało z krajów 
Europy Środkowej i Wschodniej 
81,736 Żydów, z których 80 proc. „przy 
padało na uchodźców z Niemiec i Au- 
strii. Prawie połowa wszystkich emi- 
grantów znalazła schronienie w Sta- 
nach Zjednoczonych. Przy poparciu 
HICEM wyemigrowało do krajów za- 
morskich 4356 Żydów z Niemiec i Au- 
stnii, Poza uchodźcami z Rzeszy Nie- 
mieckiej z pomocy HICEM korzystało 
5036 emigrantów e Polski, Rumunii,   Litwy i Łotwy. Ogółem więc HICEM 
umożliwił emigrację 9392 emigrantów 
GERETANKZEZR 

żydowskich do krajów zamorskich. 
Przeszło 37,000 rodzin żydowskich 

otrzymało za pośrednictwem HICEM 
tzw. affidevity do Stanów Zjednoczo- 
nych, na mocy których umożliwiona 

będzie emigracja 100.000 Żydów do 
USA. 

W okresie styczeń—maj 1939 HI- 
CEM obsłużył emigrację 4939 uchodź 
ców żydowskich z krajów niemiec- 
kich, czyli więcej niż przez cały 
rok 1938. 

Sprawozdawca omówił wyczerpu- 
jąco tragiczne tułaczki 15 okrętów, na 
których 1900 uchodźców żydowskich 
przez długie miesiące szukało schro- 
nienia po różnych portach zamor- 
skich. Ostatecznie 726 uchodźców, 
dzięki pracy lokalnych komitetów 
HICEM, otrzymało zezwołenia na lą- 
dowanie w różnych krajach południo- 
wo-amerykańskich. 

(N. Dziennik). 
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nie zmarnujemy 

chwilowej 

PEWNOŚĆ     

"TRZEŹWA OCENA... 

Oszczędności składane systematycznie 

powiększają się, lecz oparciem w przy- 

szłości będą jedynie wtedy, gdy 

Trzeźwo ocena rzeczywistości stanowi 

nieodzowny warunek powodzenia 

w życiu. 

P. K. O. 

- ZAUFANIE 

    

ich pod wplywem 

zachcianki. 

    
  

  

  

Podróż napowietrzna kota 
Niefortunny lot na grzbiecie bociana 

Mieszkańcy pewnej wioski łotewskiej byli 
świadkami niezwykłego widowiska, Oto na 

tące „wylądował* majestatycznie olbrzymi bo 

cian i zaczął swą zwykłą wędrówkę w poszu 

kiwaniu żab. Niedaleko bociana wylęgiwał 
się na słońcu duży, szary kocur. Nie wiado 

mo, czy kot myślał, że bocian będzie smacz 

mym kęskiem, czy też chciał zaznać rozkoszy 

lotu, dość, że jednym wspaniałym skokiem 
zmalazł się na grzbiecie długonogiego ptaka, 

Bocian na sekundę znieruchomiał lecz w 

uastępnej chwili rozpostarł skrzydła i poszy 

bował w powietrze, ciągle z kotem na grzbie 

cie, który kurczowo wszystkimi pazurami 

trzymał się swgeo „samolotu”. By pozbyć się 
matręta, który w dodatku boleśnie zranił mu 

grzbiet, bocian próbował wszystkich  lotni- 

czych ewolucyj akrobatycznych, włącznie z 
korkociągiem i lotem grzbietowym ale koci 
sko siedziało jak przyklejone. 

Wówczas bocian wzbił się wyżej (sądząc 

prawdopodobnie, że kocurowi zrobi się nie 

dobrze). Na dole ludzie zainteresowaniem 

Śledzili ten niezwykły lot. I rzeczywiście. 
Hen, wysoko od białego ciała bociana od 

dzielił się jakiś ciemny kształt i spadał z 
wzrastającą szybkością, rż spadł na ziemię i 

więcej się nie poruszył. 

Zwycięski bocian zrobił jeszcze nad mart 

wym kotem honorową rundę i znikł na wid 

  

   
      

PRZEDSTAWICIEL 

1 ułatwić pogłębienie przez nią myśli po- | 
Mtycznej. Ježeli to zagadnienie zostanie 

szczęśliwie rozwiązane, nocne obrady na i 

temat wiekopomnych wyczynów politycz 

nych w rodzaju napadu na odczyt nau- 

kowy, napadu połączonego x odgryza- 
niem palców, staną się dla młodzieży 

głupie i śmieszne, jeżeli czasem nie tra- 
gikomiczne, 

Natomiast nie wierzymy w skutecz 
ność akeji, prowadzonych wyłącznie na 

płaszczyźnie represji o charakterze poli- 

DOSKONAŁY 

WYRÓB 

KRAJOWY 

„MALA“ 
„BIUROWA“ 2t. 930.— 

DŁUGIE RATY niSKO OPROCENTOWANE. 

NA.WOJ. WILEŃSKIE M ŻEJMO MICKIEWICZA 
I NOWOGRODZKIE в 124 
  

EEK 
zł. 275.— 

W LNO 

tycznym. Problemu młodzieży lwowskiej, 
lub szerzej rzecz ujmując całej młodzie- 

ży narodowej nie wolne prymitywizować 

1 nie wolno szukać tylko prymitywnych 

sposobów jego „załatwienia”. 

I my mamy wiele nowych two- 
rzyw, zagłuszanych niestety przez ha- 
las starych waśni, Nasze słowo druko 
wane lekceważy COPY, Różnowy, Tur 
niszki, wielkie i małe lokalne i ogólno 
polskie, Akcja kolonialna też niestety 
ucichła. + 

«|   

„Dzień morza” w Wilnie 
25 czerwca rb. (niedziela) obcho- 

dzony jest w Wilnie „Dzień Morza. 
Program obchodu: 
godz. 10 — nabożeństwo w ko- 

Ściele św. Kazimierza, godz. 10 m. 40 
(po nabożeństwie) pochód, wiec na 
placu Marszałka Piłsudskiego i po- 
wzięcie rezolucji. 

Godz. 13 — Zawody pływackie i 
kajakowe na Wilii. 

Godz. 16 — Zabawa ludowa w 
parku im. gen. Żeligowskiego. Przy- 
grywają orkiestry wojskowe. Atrak- 
cje. Wstęp 25 gr. 

Godz. 19 — Podwieczorek w og- 
ródku „Czerwonego Sztralla”, 

Komitet Wykonawczy „Dnia Mo- 
rza* wzywa wilnian na wiec. 

Zarząd Koła Wileńskiego ZOR 
wzywa swych członków do wzięcia 
jak najliczniejszego udziału w oma- 
wianym obchodzie, ponieważ sytuacja 
obecna wymaga silnego zaakceptowa- 
nia naszego stanowiska wobec zagad 
nień morskich i naszego pobrzeża 
morskiego. 

Na ścigacz Ziemi 
Wileńskiej 

Prowadzona .przez Zarząd Okręgu Ligi 

Morskiej i Kolonialnej w Wilnie akcja zbiór 
kowa na zakup ścigacza ziemi wileńskiej 

dała na dzień 20 bm. kwotę zł 34.200. Zbiór 

ką prowadzona jest dalej. 

Wiadomości radiowe |- 
W ŚWIETLE RAMPY. 

Niedzielny felieton radiowy, nadamy jak 

uwykle o godzinie 13,05, poświęcony dziś 

będzie sprawom teatru. Omówi je Kazimierz 

Leczycki. 

WSPÓŁCZEŚNI PISARZE CHŁOPSCY. 

Wieś jest tematem od wieków interesu- 

jącym pisarzy polskich. W rubryce „Spra- 
wy wiejskte* g godz. 15,00 (niedziela, 25.VI) 

Anna N'elawiska dokona przeglądu współ- 

czesnej literatury tworzonej przez synów 

chłopskich, lub traktującej o życiu wsi. 

„LUDZIE BEZDOMNI” STEFANA ŻEROM- 

SKIEGO W PRCGRAMIE ROZGŁOŚNI WIL. 
W pogadance poświęconej arcydziełom 

Ntoratury polskiej (niedziela, 25.VI, godz. 
15,85) Eugenia Krassowska przypomni o nie 

przemijających wałorach „Ludzi Bezdom- 

nych” Stefana Żemomskiego. Audycje tego 

rodzaju przeznaczone są dla wszystkich. Jed 

mych mają zachęcić do przeczytania oma- 

wianej książki, a innym przypomnieć dawne 

wzruszenia, związąne z jej lekturą. 
Przyjdzie to tem łatwiej, że w pomie- 

działek i we wtorek, o godz. 20,25, jako 

czytanki wiejskie, nadane zostaną fragmen- 

ty s „Ludzi Bezdomnych”, 

OTWIERAMY SEZON NAD NAROCZEM. 

© tym, jak się odbyło samo otwarcie 
t jakie są widoki na sezoa tegoroczny opa 

wie w poniedziałek, 26.VI, o godz. 20,25 

Fryderyk Łęski. 

NOTATKI WIŁLNIANINA. 

Nie wiemy o czym opowie nam w po- 

aiedzintek, 26.VI, o godz. 20,35 popularny 
Mik. Jednakże stałi słuchacze jego ponie- 

działkowych felietonów są przekonani, że 

bedzie to coś ciekawego i przede wszystkim 
— aktualnego. 

Heryniec-Zdrój 
$ezon całoroczny 

Leczy reumatyzm, artretyzm, wszelkie 

schorzenia stawowe, gośćcowe, scho- 
rzenia nerwów oraz wszelkie stany po 

zapalne, choroby kobiece, stany po- 

zapalne przymacicza, etioroby górnych 

dróg oddechowych — nie gruźlicze. 

Tanie 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. twowskie, Na linii koj. 
Jarosław — Rawa Ruska. ! 

    

    

  

      

Pół żartem, pół serio 

Poczekalnia 

Rzeczownik poczekalnia najłatwiej ure- 

bić od czasownika czekać, poczekać, zacze- 

kać (dwie, trzy lub cztery nawet godziny!). 

W. poczekainiach „prywatnych przyzwy= 
czajemi jesteśmy skracać sobie czas przeglą- 
damiem starych roczników pism. Obok ka- 
wiarń jest to drugie locum, gdzie ludzie 
jeszcze coś niecoś czytają. Ale niebardzo — 
i to kch nudzi, Wolą już raczej plotkować, 

jest to bieg przez plotki... 

Mój znajomy adwokat wpadł na nowy 
pomysł: na stoliku w poczekałni położył.. 

okutary. 

Okulary cieszyły się wiełkim powodze- 

niem. Każdy chętnie przymierzał, pasu jąc 
się z wątpliwościami w rodzaju: a czy pa- 
sują, możeby kupić sobie na własność, czy 
jest sens w ogóle mosić okułary?11. . 

Adwokat cieszył się własną pomysłowo- 
ścią. W poczekalni zastawał coraz większą 
iłość klijentów. Klijentów, zwesztą wątpió- 
wych. Niektórzy przychodzili poto tylko, że 
by przymierzać okulary. Do gabinetu pnzy- 
jeć nie docierali... 

Wczoraj spotkałem adwokata, owianego 
smutkiem. Okułary z poczekalni zniknęły. 

Whdocznie, do czyichś oczu wyjątkowo 
dobrze pasowały. 

: Teraz będzie musiał nabyć dla pocze- 
kalni nowe okulary. Choć, sądzę. nie opłaci 
mu się to. Znów bowiem mogą komuś pr: 
paść do gustu! Już lepiej pozostać przy 
pismach. Tych na ogół ludzie nie zabie 
rają... 

Na F. O. N. 
Pomysłowość ludzka rozmaitymi chodzi 

drogami i dróżkami. „Czas”* doniósł: 
O wielkim wyrobienłu obywatelskim 

1 dużej pomysłowości Poznańczyków 
świadczy pomysł mieszkańców kamienicy 
przy ul. Śniadeckich nr 15. Mianowicie 
ustalili oni szrowy regulamiu domowy, 
przewidujący cały szereg kar pieniężnych 
za przekroczenie tych przepisów, W;so- 
kość kar ustalona na wspólnym zebraniu 
domowników objęta została w następują- 
cym cennikiem. 

Za pozostawanie w łóżku dłużej niś 
do godz. 9 — 20 gr. 

Za powrót do domu po godz. 22 — 

20 groszy, 

Za „brzydkie słowo — 5 gr. 

Za pobyt w lokalach publicznych — 
10 groszy; 

, Za przegraną partię szachów — 5 
groszy. й s 

Za zapomnienie kluczy — 20 gr. 
Kary powyższe stosują się również 

do gości i przekazywane są na FON. A 
że są ściągane sumiennie, świadczy 22 zl 
75 gr zebrane do kasy Funduszu Obrony 
Narodowej, przez kasjera kamienicy. 
A możeby pójść za przykładem Pozna- 

niaków? 

„Pion“ 
Jak wiadomo, przestai wychodziė dosko- 

nały, poświęcony literaturze | sztuce tygod- 
nik „Pion“, 

Nieboszczyk nieraz w sposób subtelmy. 
ale złośliwy, wytykał wady wiłeńskiemu 
„Słowu”. Za życia „Płonu* ani słówkiem 
„Słowo” o tem rie chciało dać znać. Teraz, 
gdy „Pionu“ nie ma, gdy „Pion* nie może 
zabrać głos, —  „Słowo”* odgrywa się. 
W taki sposób: 

Najnudniejsze pismo w Polsce prze- 
stało nareszele wychodzić. Było ono rów. 
nocześnie najnlepotrzebniejsze — oczy 
wiście mowa tu © Pionie. 

Gdy powiedziano © kimś: — on pi- 
suje stale w Pionie! wszyscy patrzyli nań 
z politowaniem, jak na niepoprawnego 
grafomana, na pensjonariusza od Boni- 
fratrów czy na kluskę w oleju. 
Przypomina si; tu pewien epigra mad: 

„Nikt nie został słowikiem w „Słowieć.., 

Granice wytrzymałości 
— Wiesz, Kurt, czytałem dziś w „An- 

griffie", że za pięć lat nie będzie w Niem- 

— No chyba. Jaki bezrobotny wytrzyma 
tak jeszcze pięć lat. 

Hotel EUROPEJSKI 
WILNIE 

Plerwszorzędny — Ceny przystępne 

Telefony w pokojach. Winda osobowa 

REDREZENORIZACA 

     
Oświadczenie 

Wierszykami moimi  („Epitapnium* | 

„Czarna rozpacz”), wydrukowanymi w „Ku- 

cjerze Wileńskim” 27.IV i 18.VI rb. nie mia- 
łem zamiaru dotknąć ani obrazić Redakcji 

„Optymisty”, którą szanuję i cenię jej szla- 

chetne intencje. Ponieważ mimo wszystko 

Redakcja „Optymisty“ poczuła się tymi wier 

szykami dotknięta — chętnie Ją w tym 

miejscu publicznie przepraszam i proszę o 
przebaczenie. 

Zyndram Osmorski. 

Wilno, 23:VI. 1939,



„KURJER* (4842) 

[zy należy ubezpieczać mieszkanie od kradzieży” 
Na temat ubezpieczeń najrozmaitsze zda | niej. Włamywacze nieraz rekrutują się ze korzystniej dia ubezpieczonych. Zdać sobie 

nia można słyszeć codzień. Jeżeli chodzi o 

sfery bamdlowe lub przemysłowe to zarów- 

no u nas, jak i za granicą zgadzają się wszys 

ty, że ubezpieczenie jest niezbędne dla pra 

widłowego prowadzenia gospodarki. Nato- 
miast o roli ubezpieczenia w życiu jednost 

ki jest albo w ogóle głucho, albo też wymie 

mia się co najwyżej na ten temat lekceważą 

ce uśmiechy. 

Przyznać trzeba wprawdzie, że z kdeą ubez 

pieczeń bardzo oswoiły się szerokie masy 

po wprowadzeniu ubezpieczeń społecznych. 

Ze wzlędu jednak na ich przymusowy cha 

rakier bardzo prędko zaczęto myśleć o nich 

mie jak o ubezpieczeniach, ale z jednej stro 

ay jako o pewnego rodzaju daninie publicz 

mej, z drugiej zaś — jako o świadczeniu, o 

trzymywanym z nieokreślonego bliżej źród- 

ta 

Inaczej zupełnie sytuacja przedstawia się 

ta granicą. Może paradoksalnie wygląda u 

bezpieczanie się od niepogody w razie wy 

jazdu na week-end, niemniej jednak przyz- 
nać trzeba, że ubezpieczenie może bardzo 

dużo dać jednostce. Ubezpieczenia gd odpo 
wiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśli 

wych wypadków, czy innych zdarzeń loso 

wych są elementami, obchodzącymi tylko 

tych, którzy rozwijają jakąś bardziej oży- 

wioną działalność. Szaremu człowiekowi — 

jeżeli się tak można wyrazić operując po- 

pularnym określeniem — są one mniej po 

wzebne i z nimi znacznie rzadziej się styka 

Każdy z nas jednak jest posiadaczem 

mieszkania. To mieszkanie, jeżeli chodzi o 

mieligencję zawodową, i szerokie masy lud 

ności miejskiej, jest właściwie najczęściej je 

dynym majątkiem. Ono ma za zadanie dać 

nam po pracy możność spokoju i wytchnie 

mia. Każdy człowiek stara się, żeby to mie 

szkanie było jaknajmilsze 1 jaknajprzytulniej 

sze: gromadzi sprzęty, kupuje ulubioną por 

celanę czy kilimy, książki itd. I zawsze, ile 

razy jesieśmy poza tym domem, wstrząsa 

mas fakt, że w razie naszej nieobecności, mo 

że do lego mieszkania wedrzeć się ktoś nie 

powołany. Każda. taka wizyta, to naruszenie 

naszego sanktuarium. Zakątka, w którym na 

prawdę czujemy się u siebie. Prócz tego te 

rzecz jeszcze grosza. Zwykle taki niepowo 

łany gość przychodzi w określonych zupeł- 

mię i niezbyt uczciwych zamiarach. Zamiar 

właściwie ma tylko jeden: wzbogacenia się 

naszym kosztem. Po takiej wizycie nie dol 

czymy się najładniejszych ubrań, najcenniej 

szych dywanów, czy drobiazgów, które kry 

ja w sóbie pokaźny dorobek części naszego. 
życia. 

Każdy z nas stara się w miarę możności 

przed taką wizytą bronić się. Skomplikows 

na maszyna ustroju społecznego stworzyła 

«ądy, prokuraturę, policję 1 dozorców dis 

walczenia.2 przestępcami. Każdy 2 nas po 

nadto broni się jeszcze indywidualnie. Tyle, 

fle jest fabryk, wyrobów $lasarskich, tyłe 

nieomal na rynku można dostać systemów 

tamków. Każdy z nich jest patentowany I 

czekomo chroni przed włamaniem. Rzeczy- 

wistość jednak przedstawia się dużo smęt- 

| RSA.“ ba: 

  

IT ślusarzy, niż konstruktorzy 

pracujący w fabrykach. Trudno zresztą w 

tej chwili toczyć szerokie spory na temat, 

czy są zamki, których złodzieje nie potrafią 
sforsować. Fakty pozostają niezaprzeczone. 

Nie było jeszcze na świecie zamka, który o 

partby się zbiegom złodzieja. Liczyć zaś na 

to, że złodziej zostanie spłoszony nim zdoła 

wedrzeć się do mieszkania czy sklepu — 

jest rzeczą bardzo ryzykowną. Dozorcy domo 

wi szczególnie w wielkich miastach, nie mo 

gą dopilnować wszystkich wchodzących i 

wychodzących z domu i wyodrębnić z poś 

ród nich amatorów cudzej własności. 

Szczególne niebezpieczeństwo czyha na 

mieszkania w sezonie letnim. Okres wakacyj 

szkolnych i urlopów — to prawdziwe żniwo 

dła złodziei. Wieleż jest takich rodzin, któ 
re całkowicie i to na dłuższy okres czasu 

wyjeżdżają z miasta. W innym zaś po- 

zostaje tylko po kilka osób i mieszkanie 

przez większą część dnia bywa bez opieki. 

Oczywista złodzieje tylko czekają na taką 

okazję. 
Utarł się ostatnio zwyczaj, że przed let- 

nim wyjazdem bądź płaci się pewną sumę 
dozorcy domu, za pilnowanie mieszkania, 

bądź też zatrudnia specjałną osobę, którei 
wyłącznym obowiązkiem jest pilnowanie dc 

mu w czasie nieobecności członków rodziny. 

Jedno w tym wypadku jest pewne. Że 
wyda się kilkanaście czy kilkadziesiąt zł 

tych, a mieszkanie albo będzie okradzione, 

albo mie. Dozorca domowy bardzo chętnie 

widzi takie nadprogramowe dochody „rów- 

nież łatwo znaleźć jest chętnego do stałego 

pilnowania mieszkania, ale żaden z nich nie 

będzie przez całą dobę w tym mieszkaniu dy 

łurować. Wystarczy zaś nieraz krótka nieo 

becność, aby złodzieje zdążyli zgarnąć swo 

je plony. 

Pozostaje więc jedno naprawdę radykal- 

ne wyjście, sposób, który coraz szerzej zy- 

skuje u nas ostatnio prawa obywatelstwa, a 

mianowicie ubezpieczenie mieszkania od kra 

dzieży z włamaniem. 

Chcąc naszych czytelników zapoznać z 

warunkami tego ubezpieczenia, zwróciliśmy 

się do Powszechnego Zakładn Ubezpieczeń 

Wzajemnych, aby u źródła zasięgnąć naj- 
pewniejszych informacyj. 

Otóż ubezpieczenie mieszkania od kra- 

dzieży z włamaniem i ognia nie jest wcale 

rzeczą ani tak kosztowną, ani kłopotliwą, 

jakby się mogło wydawać. Stawki za ubez 

pienie kalkułowane są z uwzględnieniem ro | 

dzaju miasta i dzielnicy, w której to miesz 

kanie się znajduje, no i w zależności oczy 

wista od rodzaju ubezpieczanych przedmio 

tów. W każdym razie składka roczna za ubez 

pieczenie przeciętnego mieszkania od kra- 

dzież i ognia wynosi od kilkunastu do kil 
kudziesięciu złotych. Jeżeli chodzi o formal 

ności, te są naprawdę sprowadzone do mini 

mum. Nie potrzeba nawet udawać się oso 

biście do Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń 

Wzajemnych. Wystarczy w książce telefonicz. 

nej odszukać numer tedefonu miejscowego” 

oddziału, inspektorat uczy agentury Pow- 

szechnego Zakładu Ubezpieczeń | Wzajem- 

mych, i wskazać adres oraz dzień | godzinę. 

Resztę zaś formalności taki reprezentant za 

łatwi na miejscu. 

Dodać przy tym trzeba, że Powszechny 

Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych — žrėd 

ło naszych informacyj w tych sprawach — 

jest instytucją, która ze względu na swoje 

społeczne podłoże, zwraca szczególną uwa- 

gęna zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej 

jaknajszerszym warstwom ludności. 

PZUW jest instytucją prawno - publicz 

ną, powołaną przez naczelne wałdze państ 

wa do spełniania do spełniania szeregu za 

dań ubezpieczonych i organizacyjnie jest po 
myślany w ten sposób, że nie jest obliczony 

pa zysk. Nie wypłaca on nikomu żadnych 

dywidend, bo nie ma akcjonariuszy. Z tego 

więc względu może kalkulować składki naj   
  

Oczyszczajcie jelita i żołądek 
zatrute produktami guiinymi, zastoinami, złogami i balastem źle trawionych pokar- 

mów. Stosujcie oczyszczające zioła żołądkowo- kiszkowe Dra Breyera. Nr 3. Do naby- 

cia wszędzie. Wytwórnia Polherba, Kraków-Podgórze. 

Przygody lekarza 
w 45 «rajach 

Dełegowany przez Fundację Rockefelle- 

ra, dr Heiser postawił sobie trudne zadani. 

uratowania lub conajmniej przedłużenia 

ludzkich wtnteń w rozmaitych punktach 

świata, położonych w czterdziestu pięciu 

krajach, po których wędrował w ciągu swej 

trzydziestoletniej pracy. Polinezja, Cejlon, 

Indie, Hawaje, Palestyna, Egipt, Etiopia, Ja- 
wa, Sjam, Filipy i hczne wysepki, nozrzuco 

ne po południowych morzach — oto sztak 

jego wędrówek i równocześnie teren lekar- 

skiej działalności. 
Jemu to zawdzięcza niejednokrotnie Da 

łeki Wschód polepszenie warunków samitar 

nych, a nawet życiowych, albowiem dr Hei- 

*er nie ogranicza się na stosowaniu czystej 

medycyny, lecz doprowadza życiodajną wo- 
dę do złaknionych pustyni, walczy z zabój- 
czymi komarami i ze śmierć niosącymi 

szczurami oraz szuka niezawodnego oręża 

w wojnie wypodzianej trądowi, żółtej febrze 

i innym chorobom tropikalnym. 
Wspomnienia dr Heisera obejmują jed- 

nak nie tytko epopeję zmagań się jego z 
ciemnotą ludzką i zarazkami chonobowymi, 

lecz są również barwnym opisem tych wszy 

stkich knaim w których jako lekarz przeby 

wał. Stronice tej książki sprawiają wraże- 
nie jaktegoś barwnego filmu, z błyskawicz-. 
mie zmieniającą się akcją. To też nie dziw- 

nego, że książka ta doczekała się w ciągu 

czternastu miesięcy dziewiętnastu wydań.   

bowiem trzeba sprawę, że każda składka u- 

bezpieczeniowa zawiera w sobie dwa elemeu 
ty: ekwiwalent za przedsiębiorstwa za pono 

*zone ryzyko i pewną kwotę, przeznaczoną 
na koszty wdministracji, zysk od kapitału 

itd. Jeżeli więc element zysku wyeliminuje 
my, obniży się oczywista składka, którą bę 

dziemy musieli płacić. 

Nie należy również zapominać, że prócz 

zagadnienia ceny ubezpieczenia, drugim niem 

niej ważnym momentem jest jego pewność: 

sprawa, jak się zakład ubezpieczeń wywią 

że z przyjętego na siebie ryzyka w razie zajś 
cia szkody. Otóż i w tym wypadku PZUW. 

daje największe na rynku ubezpieczeniowym 
gwarancje. Nieomal we wszystkich więk- 
szych miastach, a osłatnio nawet i w szere 
gu powiatowych możemy zobaczyć odcinają 
ce od tła miejskiego nowoczesną konstruk 

cją i staranną budową gmachy, stanowiące 

właśnie własność Powszechnego Zakładu U- 
bezpieczeń Wzajemnych. W gmachach tych 

mieszczą się biura mieszkania, a jednocześ 

nie są one tą rezerwą, która gwarantuje n 

bezpieczonym pewność otrzymania odszko 
dowania w razie zajścia wypadku losowego. 

Nie mniejszą również pewność stwarza dla 

ubezpieczonych fakt, że dalsza znaczna | 
część kapitałów rezerwowych lokowana jest 

w publicznych papierach wartościowych o 

raz jako lokaty w instytucjach kredytu pu 

blicznego. 

Taniość i pewność — solidność obsługi 

— to są te korzyści, które od PZUW otrzy 

muje ubezpieczony. Ponadto zawierając u- 

mowę ubezpieczenia w tym, a nie innym 

zakładzie ubezpieczeń, przyczynia się jesz 

cze do realizowania całego szeregu zadań 

ogólnych, o pierwszorzędnym znaczeniu dia 

państwa. 

Przez oszczędną gospodarkę bowiem, roz 

sądne lokowanie rezerw i przezorną polity 

kę finansową, Powszechny Zakład Ubezpie 

czeń Wzajemnych corocznie wykazuje pew 

ne nadwyżki budżetowe. Nadwyżki te nog- 

dzielane są przez Radę Zakładu, wybieraną 

z pośród przedstawicieli większych m.ast i 

orga»ów woje vŚaztich samorządu tervtor'al 

nego na cele związame z obroną państwa, 
organizacją obrony przeciwlotniczej, szkolni 

ctwo powszechne itd. Jeżeli przejrzelibyśmy 

sprawozdania z rozdziału tych sum w ostat 

nich paru latach, przekonamy się łatwo, że 

niema nieomał w Polsce instytucji społecz 

nej, kióraby w tej czy innej formie z tych 
właśnie nadwyżek nie korzystała 

Prócz korzyści osobistych więc każdy u- 

bezpieczony w PZUW musi zdawać sobie 

sprawę z jeszcze jednej rzeczy, że płacąc 

składkę ubezpieczeniową przyczynia się w 

ten sposób do realizacji drog'ch mu napew 

no celów, które w chwili obevnej bardziej 

niż kiedyindziej wymagają zrozumienia i za- 

interesowania ze kał społeczeństwa. 

M w. 

Składajcie 
ofiary ma FON 
BUD GODOWY OESTE DW PORODÓW 

Problem zabłoconych bucików 
„dygnitarza zolójow:$o* w Bara- 

nowiczach 
Na peronie przy dworcu Baranowicze Po 

leskie od szeregu lat istniała studnia z auto 
matyczną pompą. Oddawała ona nie ocenio 

ną przysługę pasażerom. Gdy w letnie upał 
ne dni zajeżdżał pociąg na dworzec, pasaże 

rowie odrazu mogli zaopatrzyć się w świeży 
1 bezpłatny zdrojowy napój, zwłaszcza gdy 

na dworzec zajeżdżały wagony naładowane 

Łołnierzami studnia była poprostu obleganą 

przez młodych wojaków spragnionych wody. 

Zrozumiała rzecz, że po każdym „ataku* 

na wodę dookoła automatycznej studni ro 

biło się małe błotko, którego zresztą można 

byłoby łatwo uniknąć, gdyby miejscowe wła 

dze kolejowe wpadły na pomysł: zrobienia 

małej rurki odprowadzającej wodę do ogro 

du w odwrotnym kierunku od torów, albo 

chociażby nawet przez zwyczajne podkopa- 

nie gruntu w kierunku ogrodu zrobiły natu 

ralny spad wody. Niestety ta kilka złotowa 

inwestycja widocznie uważana była za wyda 

tek niepotrzebny i „obciążający budżet kole 

jowy”, woda więc od studni mogła spokoj 

mie spływać przez kilkadziesiąt lat w kierun 

ku torów i nikt z tego nic nie robił. Dopie 
ro w tych dniach jakiś miejscowy „dygni- 

tarz" kolejowy przechodząc w tym miejsca 
obok torów prawdopodobnie zamoczył 80- 
bie buciki i natychmiast powstał alarm, že 
studnia przy peronie jest niepotrzebną i za 

graża torom kolejowym, przystąpiono więc 
natychmiast do rozbierania pompy i rozwa 

lania studni. 
Pieniądze na inwestycje odrazu się zna 

lazły, tylko nie pomyślano o tym, że jadą 

cy kiłkaset kilometrów pociągiem tysiące 

pasażerów — proletariuszy nigdzie ami na 

peronie, ani dworcu nie dostaną wody. Ale 

ktoby się tam dziś liczył z wygodą tysięcy 
pasażerów, wobec problemu zabłoconych bu 

cików miejscowego „dygnitarza kolejowe- 
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Prawda o Polsce piynie na cały Świat 
na falacn eteru 

Zainteresowanie całego świata Polską 

i jej stanowiskiem wobec aktualnych zagad 
nień politycznych znajduje swoje odbicie 

również i w świecie radia. Wskutek ciągłych 

próśb radiofonii zagranicznej o pogadanki 
ilustrujące stanowisko Polski, wskutek cią- 

głych przyjazdów przedstawicieli radiofonii 

zagranicznych, którzy nagrywają w Polsce 

aktualne reportaże, zaistniała konieczność 

nadawania przez Polskie Radio specjalnych 

audycyj informacyjnych dla zagrawicy. 

- Obsługa słuchaczy zagranicznych jest 

jeszcze i dlatego niezbędna, że pewne pań- 

stwa poczęły używać svrych radiofonii do 
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lie jest pism w Polsce ? 
Obecnie ukazuje się w Polsce około 2500 

wszelkiego rodzaju pism codziennych i cza 
sopism, w tej liczbie znajłują się i wydaw 
nictwa obcojęzyczne, które wychodzą w 
ogólnej liczbie około 300. Poza gramicami 
kraju wychodzi ogółem 198 pism w języku 
polskim, z czego m. in. 147 w Ameryce, 17 
w Niemczech, 24 we Francji itd. Powyższe 
ciekawe lame zaczerpnęłiśmy z nadełanego 
nam ostatniego > Radi Gazet i Cza 
sopism R. P.“, przez znane 
biuno Ogłoszeń Teofila Pietraszka w War- 
szawie. 

Pierwsze wydanie tego „Spisu ukazało 
się w r. 1921 i było pierwszym tego rodzaju 
wydawnictwem iw Polsce. 

Spis podzielony jest na sześć części, a 
miamowicie: 1) wyłkaz gazet i czasopism w 
alfabetycznym porządku miast, 2) wykaz w 
alfabetycznym porządku nazw wraz z adre- 
samii wszystkich wydawnictw oraz nazwiska 
redaktorów i wydawców, 3) wykaz prasy 
codziennej i pism urzędowych w alfabetycz 
nym porządku miast, 4) wykaz pism facho- 
wych i specjalnych, 5) wykaz prasy ebcoję- 
zyczmej w Polsce, 6) wykaz prasy polskiej 
za gramicą, Podział ten czyni przegląd pra- 
sy. szczegółowym i przejrzystym. Spis uzu- 
pełniony jest zwięzłym Poradnikiem Rekla- 
mowym, który zawiera niezbędne  wiado- 

i wydawcy _ Teofilowi 
Pietraszkowi należą się słowa uznania, że 
mimo trudnej sytuacji Pa. nie za- 
niechał wydawania bezwzględnie tak poży- 
tecznego wydawnictwa 
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mało wybrednej wałki, operującej kłamst- 
wem i fałszem, a skierowanej przeciw Poi- 

sce. Audycje Polskiego Radia nie zajmują 

się cudzymi sprawaani, a tylko obiektywnie 
oświetlają wydarzenia krajowę i zagranicz 
ne z punktu widzenia polskiej racji stanu. 

Audycje te zostały rozbudowane w ciągu 
ostatnich kilku tygodni w cały system ob- 
sługi informacyjnej i politycznej Europy 
i obu Ameryk. 

Letni program Polskiego Radia  dażą 
część czasu poświęconego na programy kra 
jowe i zagraniczne przezmacza na obsługę 
informacyjną. 

Dla całej Europy nadaje Polskie Radix 
obecnie codziennie w języku francuskim 
dziennik o godz. 20,40. Dziennik ten wygła- 
szany jest przeł mikrofonami połskich krót 
kofałówek, pracujących na fałach 31,49 m 
| 4886 m. Ponadto te same stacje nada ją 
trzy razy w tygodniu przegląd europejski, 
a mianowicie w niedzielę o godz. 20,45 po 
francusku, w piątek o godz. 19,50 po angiel 
sku, a w sobotę © godz. 19,50 po włosku. 

W późnych godzinach wieczornych Watr- 
szawa I odbierana doskonałe prawie w całej 
Europie" nadaje audycje informacyjne w 
czterech językach. Audycje w języku nie- 
mieckim nadawame są codziennie © godz. 
23,05 z wyjątktem czwartków, kiedy używa 
ny jest język włoski, audycje w języku an- 
gielskim codziennie o godz. 23,13 z wyjąt- 
kiem piątków, kiedy idzie andycja w ktyku 
węgierskim. 

Dla obu Ameryk Polskie Radio nadaje 
codziennie dwie audycje w językach obcych, 
a mianowicie o godz. 0,40 dziennik w języku 
portugalskim i o godz. 2,00 po północy dzien 
nik w języku angielskim; stałe w środy 
o godz. 2,05 przegląd europejski w języku 
angielskim uzupełnia obsługę informacyjną 
dzienników. Podkreślić należy, że speakerzy 
krótkofalówek przeznaczonych dla Amery- 
ki, używają stale czterech języków: polskie- 
go. hiszpańskiego, portugalskiego i angieł- 
skiego. 

Co drugi dzień nadawane są pogadanki 
propagandowe w języku angiełskim, opra- 
cowane w formie odpowiada jącej zarówno 
słuchaczom pochodzenia polskiego, jak rdzen 
nym Yankesom. W pogadankach tych pod- 
kreślane są sukcesy, jakie Polska osiągnęłz 
w różnych dziedzinach puracy przemysłowej 
rolnej, kulturalnej 1 oświatowej, szczególnie 
zaś takie rekordy jak COP i Gdynia. 

Polskie stacje krótkofalowe w audycjach 
oboojęzycznych uwzględnia ją informacje z 
Polski z obszaru Europy środkowo-wschod 
niej, oraz te wydarzenia ogólne, które łączą 
się z Polską i wymagają oświetlenia z pol- 
skiego punktu widzenia. Tym samym pol- 
skie stacje krótkofałowe biorą na siebie obo 
wiązek rzetelnego i obiektywnego informo- 
wania świata o tej części Europy. 

Rola polskich stacyj krótkofałowych jest 
coraz ważniejsza. Cele ich można określić 
w zdaniu: służyć słuchaczom obcym rzetel- 
ną informacją o Polsce zaś w Polakach za- 
mieszkałych poza granicami utrwalać prze- 
śwtadczenie, że Polska jest państwem sil- 

nym, mogącym im zapewnić opiekę, że jest 
państwem z wielką teraźniejszością, prze- 
szłością i przyszłością, państwem, którym 

| mogą się chlubić wobec innych narodów. 
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Przez rozbity witraž 
Na brzegu morza, w bezkresnym 

świecie, spotkały się dzieci. Burza hu- 
czy, na bezdrożach wód rozbija się ok- 
ret, a dzieci swawolą. 

1. 
W domu mego ojca migocą wszy 

stkie okna, toną w barwach. Rosną 
na nich wielke dęby, zielone klony, 
białe, czerwone, niebieskie kwiaty. 
Pływają stada łabędzi. Są Iwy i wilki, 
szukający łupu na pustyniach. 

W oknach pokojów matki stoją 
szeregi świętych biskupów, męczen- 
ników i dziewczynek. Szaty ich są 
ze złota, z purpury i białego płótna. 
Stoją z smutnym wyrazem twarzy, z 
wyciągniętymi ku niebu rękami. 

Jeszcze wczoraj, odwiedzając oj- 
ca w bibliotece, widziałem Schillera 
i Goethego. Z witrażów patrzyli na 
mnie: Homer, Dante, Shakespeare, 
Chateaubriand, Pascal i wiele innych 
sławnych mężów, którzy są wymało 
wani na ścianach i szkle. 

W swoim sypialnym pokoju mam 
strzelca z napiętym łukiem, łosia, pa 
rę jeleni i sarnę, w której piersi tkwi 
strzała. 

Podczas monotonnych dni zimo 
wych, będąc małym chłopakiem, cho 
dziłem sobie od okna do okna lub 
wpatrywałem się długo w statek Ko- 
lumba, płynący pod pełnymi żaglami 
w nowe kraje, albo w grę promieni 
słonecznych, które się krzyżowały na 
nieprzejrzystej szybie. 

2. 
Latem pozwalano mi biegać po 

morskim wybrzeżu. | 

Razu pewnego bawiłem się sam. 
Pokrzykiwałem, zgarniałena pianę. 

Morze oblewało mnie tysiącami 
Iśniących w zachodzącym słońcu kro 
pel. W przestrzeni niespokojnych, 
zielonych fal pokazało się i zniknęło 
białe czółno. 

Na brzegu zaszeleścił piasek. Od 
wróciłem się i ujrzałem przed sobą 
dziewczynkę. W ręku trzymała sło 
miany kapełusz i trzcinowa laseczką 
rozgarniała kamyki. Twarz jej była 
opalona, ciemne oczy. spoglądały -na 
łas, na morze, to znowu w moją stro 
nę. 

— Gdzie twój tatuś i mamusia? 
— spytała, patrząc z ukosa. 

Wskazałem jej na swój dom i rze 
kłem: 

— Tam. A twoi rodzice? 
— Siedzą: w lesie. Gdy pójdą do 

domu — zawołają na mnie. 3 
Potem w milczeniu zaczęła się 

grzebać w piasku. Po chwili odwró 
ciła się i gniewnie powiedziała: 

— Dlaczego nie pytasz jak mi na 
imię? 

— To powiedz. 
— Paulina — a ty? 
— Jurgis. 
I znowuśmy stali w milczeniu. 

Słońce pogrążało się w morze, które 
płonęło czerwienią. Paulinka spytała: 

— Qzy ty masz pieska, który się | 
nazywa Topsik? 

— Nie. 
— To bardzo nieładnie 

mieć Topsika. 

— Mam zato w oknie strzelca z 
łukiem i zranioną sarenkę, Z piersi 
jej sączą się krople krwi. 

— O Boże, — zawołała Paulinka. 

nie   

W lesie zaszczekał piesek, wylazł 
z poza drzew i przybiegł do dziewczy 
nki. Był czarny z białymi łapkami i 
czerwoną wstążką na szyi. 

— Topsik! — zawołała dziewczyn 
ka i obsypała go piaskiem. 

W ślad za pieskiem wyłonili się 
z lasu: mężczyzna i kobieta. 

— To moi rodzice. Wołaja na 
mmie — wyjaśniła. —  Dowidzenia 
Jurgis! 

— Dowidzenia Paulinko. Jutro 
przyjdź wcześniej, Będziemy się ba- 
wić piaskiem, nazbieramy kamyków 
i będziemy rzucać je na fale. 

— Dobrze! — zgodziła się i po- 
biegła brzegiem morza. 

Widziałem ją jeszcze jak mignęła 
między drzewami, słyszałem jak 
szczeknął Topsik — i znikło wszyst- 
ko. 

3. 
Nazajutrz przyszła o wiele wcześ 

niej. Miała odsłoniętą główkę i białą 
sukienkę na sobie. Łapaliśmy się 
wzajem, zbieraliśmy kamyki, przesy 
pywaliśmy piasek, biegaliśmy, wy. 
krzykiwaliśmy. Topsik czepiał się jej 
sukienki, a ona biła go trzeinową la- 
seczką. 

Paulinka męczyła się szybko, pa 
dała na ziemię i zamykając oczy mó 
wiła: 

— Już nie żyję. 
Kładłem się wtedy obok nie i po 

wtarzałem: 
— I ja nie żyję, 
Dziewczynka spoglądała wówczas 

na mnie, a widząc, że się nie ruszam 
chwytała mnie za rękaw i targała: 

— Jurgis, Jurgis, wstań, bądź ży 
wy, bo ja boję się sama... 

Gdy otwierałem oczy, Paulinka z 
zadowoleniem klaskała w dłonie i 
zaczynała tańczyć. Pewnego razu spy 
tala mnie: 

— Gzy twoja babcia bardzo sta- 
ra? 

Przyznałem się wtedy, że nie wiem 
kto to taki babcia. A Paulinka m wy 
jaśniła: a 

— To jest taka staruszka, co stale 
na mnie gdera. 

Gdy byliśmy zmęczeni, kładliśmy 
się znowu, obserwując niebo i rumia 
ne obłoki wieczorne, śledziliśmy wzro 
kiem jaskółkę lub. mewę, lecącą nad 
falą. Włosy dziewczynki dotykały 
mej skroni. Przy swojej twarzy czu 
łem jej ciepły przyśpieszony oddech. 
Topsik, ziewajac rozciągał się między 
nami. 

Wieczory te mijały bardzo szyb 
ko. Nocami śniły mi się białe obłocz 
ki, na których widziałem Paulinkę i 
Topsika, 

4. 
Pewnego razu, gdy wróciłem -do 

domu, ojciec stojący w drzwiach spy. 
tał mnie: 

— Qzyja to dziwczynka? 
Powiedziałem. 
I następnego dnia nie pozwolono 

mi już iść nad morze. Z krzykiem 
pobiegłem się skarżyć do matki, Sie 
KEKLRBERIGEN 
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dziala w starym fotelu, trzymając na 
kolanach grubą księgę o dużych li 
terach z kolorowymi rysunkami anie 
łów. 

— Nie nie pomoże — rzekła mat 
ka. — Trzeba słuchać ojca, a ci lu- 
dzie. to dla nas nie towarzystwo. 

Padłem w swoim pokoju na łóż 
ko i płakałem aż do zmroku. Wie- 
czór wlókł się powoli Ach! przez ma 
lowaną szybę, przez łosia i jeleni, 
przez zranioną sarnkę, nie mogłem 
widzieć morskiego wybrzeża, dziew 
czynki, Topsika. 

W nocy szalała burza. Wicher zła 
mał gałąź lipy i cisnął ją w moje ok 
no, krusząc strzelca i pół łosia. 
Wieczorem nie pozwolono mi zno- 

wu iść nad morze. Przez rozbity wit 
raż wabiły mnie fale: tam  biegała 
Paulinka z Topsikiem i od czasu do 
czasu spoglądała na nasz dom. Wy 
suwałem rękę i machałem chustecz- 
ką. 

Nazajutrz przyszedł do mnie oj- 
ciec z książką w ręku. 

— Al — zdziwił się, widząc wybi 
te okno, — trzeba będze wstawić no 
we. Tymczasem przeglądaj sobie te 
obrazki, 

Pisało się w niej o zwierzętach i 
ptakach. Na każdej stronicy świergo 
tały gile, szczygły, zimorodki. Patrzy- 
ły na mnie z tych kart łabędzie droz 
dy, sokoły i pytały: „Dlaczego jesteś 
sam? Idź nad morze”. Łzy napływa 
ły mi do oczu. Zacząłem przewracać 
kartki tak szybko, aż poruszyły się 
ptaki duże i małe: trzepały skrzyd 
łami, skakały po gałęziach. Nie po- 
czułem nawet, jak wszystkie ptaki 
zmieniły się w jedną Paulinkę, która 
biegała nad brzegiem morza, leżała 
na piasku, machała chusteczką i wo 
łała na mnie. Chwilami głos jej był 
bardzo żałosny i pełen strachu. Top 
sik wyrastał do rozmiarów niedźwie 
dzia, stawał na tylnych łapach i go 
nił za Paulinką, Zaczynałem krzy- 
czeć, lecz w koło widziałem nóc, po- 
grążony we Śnie dom i swoją strasz 
ną samotność, między ścianami do- 
mu, między lasami, wielką przestrze 
nią lądu i bezmiarem szumiącego mo 
rza. 

Przewracałem kartki książki i pła- 
kałem. Przez kilka wieczorów Pau 
linka przybiegła jeszcze na miejsce 
naszej zabawy. Widziałem, jak bawi 
się w pląsach niby biała piana. na 
brzegu j spogląda w stronę naszego 
domu. Czułem wtedy, że ból jest 
wszędzie we wszechświecie, nawet w 

"sercu małego dziecka. 

Nie wiem kiedy ta dziewczynka z 
'Topsikiem przestała przychodzić na 
miejsce naszych spotkań, gdyż pewne 
go dnia w oknie mego pokoju wsta- 
wiono nowe szyby, podobne do po 
przednich. 

Tylko strzelec dawniej nosił ubra 
nia niebieskie, a teraz czerwone. A 
sarenika ze strzała w piersi przybra 
ła klęczącą pozycję. 

Przełożył 

WŁ A. 

  

ZBIOROWE, PIORUNOCHRONY, naprawa i ładowanie 
akumulatorów 1adioaparatów. Chrześcijański 
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Ostrobramska 20 
blisko Dworca   

Litewskie „soboty 
_._ literackie* 

Z rąk prezesa Towarzystwa Pisa- 
rzy Litewskich p. Liudasa Giry otrzy 
małem w Kownie honorowe zaprosze 
nie na doroczny „Bal Literatury*. Z 
okazji tej nie omieszkałem natural 
nie skorzystać, tym bardziej, że szu 
kałem sposobności bezpośredniego za 
tknięcia się z większym gronem litera 
tów litewskich. Na balu jednak oka 
zało się, iż nie wszyscy pisarze Lit 
wy są amatorami zabaw. Ilość obec 
nych zawiodła nawet moje nadzieje, 
mimo to miałem wyjątkową sposob 
ność spędzenia kilku godzin na bar 
dzo miłej i pożytecznej pogawędce. 
Widziałem również i podziwiałem 
barwny korowód pań w oryginalnych 
strojach ludowych, przy których bla 
dła najbardziej wytworna toaleta. O- 
kazuje się, że Litwini budują na tra 
dycji ludowej nie tylko swoją litera 
turę, lecz wieś wnoszą także do salo 
nu. 

W kilka dni później, a była to 
sobota, spotkałem się z p. Fabianem 
Neveravicziusem, znanym tłumaczem 
najcelniejszych dzieł literatury , pol- 
skiej na litewski, który za piękny prze 
kład „Chłopów* Reymonta został te 
gorocznym łaureatem nagrody pol 
skiego Pen Clubu. Oznajmił mi, iż na 
wieczór jestem proszony do znakomi 
tej pisarki p. Zofii Cziurlonisowej, 
wdowy po największym malarzu lite 
wskim, którego imieniem nazwana 
jest w Kownie litewska galeria sztu 
ki, Mieści się ona w gmachu Muzeum ‹ 
Witolda Wielkego, Obrazy M. K. 
Czurlonisa rozinieszezone są w kilku 
dużych salach i stanowią fundament 
litewskiej. sztuki narodowej, 

Kult dla tego wielkiego artysty 
jest bardzo widoczny jaż w samy:n 
sposobie dekoratywnym galerii. Zwie 
dzający tę galerię, obok arcydzieł 
wiełkiego symbolisty Czurlon'sa, po 
dziwiać może bogaty dział charakte 
rystycznej sztuki ludowej. Cała masa 
jest odmian owych słysnych „Świąt 
ków litewskich*, które jak wiadomo 
Czurlonis uznał za naiwiększy skarb 
duchowy Litwy, a k'ore dzisiaj są 
litewska dumą narodową i niejedne 
mu pisarzowi służą za posate źródło 
ATSEZIAUSISS, ONE TI TINKA | 

Literat Iitewski laurostem nagro- 
dy Pea-Ūlnba połsziego 

Tegoroczna nagrona Pen-Cłubu Polskie 
go dla cudzoziemców, za tłumaczenia z ję 
tyka polskiego przyznana została literatowi 
litewskiemu. O nagrodę tę ubiegało się sześ 
ciu celniejszych literatów Litwy. 

Nagrodę otrzymał za przekład „Chłopów 
p. Newerawiczius, pisarz-beletrysta. Zaczął 
on literaturę polską tłumaczyć zaledwie 
przed kilku laty. Może już mimo to pochwa 
lić się bogatym dorobkiem w tej dziedzinie. 
Przyswoił bowiem literaturze litewskiej takie 
pozycje literackie jak: Żeromskiego „Dzieje 
grzechu” i „Popioły” oraz Reymonta „Rok 
1794” i „Chłopów* Z autorów najmłodszych 
przełożył p. F. Newerawiczius także J. Kurka 
„Grypa szaleje w Naprawie“, 

Drugim z kolei kandydatem do nagrody 

Pen-Clubu był Jonas Strazdas, który ma za 

sobą także bogaty dorobek przekładów: oko 

ło 50 tomów z literatury polskiej. Na trze- 

cim miejscu był Kazimierz Pujda, pisarz star 

szego pokolenia. Tłumaczył Sienkiewicza, 
Weyssenhoffa, Niemojewskiego, Orzeszkową, 
Rodziewiczównę i in. 

  

  

natchnienia w twórczości 
ieratury, 

Ale wróćmy do tematu właściwe 
go Idziemy więc do paa* Cziurloni 
'owej, która mieszka w piękauy'u no 
woczesnym aomhnu przy ul. Perkuna. 
Tu właśnie, jak informuje mnie P. 
Neveraviczius, odbywają się słynne 
„soboty literackie". Drzwi ctwiera 
uam osobiście gospodyni domu, p. 
Lznurlonisowa, bardzo miła i sympa 
tyczna kobieta. Uchodzi owa w Kow 
nie za mecenasa sztuki i literatury. 

Z powodu wyjazJn na kurację do 
Niemiec, utalentowana pisarka mia 
ła już spakowane walizy i mimo, że 
„soboty literackie'* były odwołane do 
czasu jej powrotu do kraju, ze wzglę 
du na moją skromną osobę, jak się 
później dowiedziałem, odłożyła swój 
wyjazd w celu zrobienia nadzwyczaj 
nego zebrania. Nieduży, lecz gustow 
nie umeblowany: gabinet, do którego 
nas wprowadzono, był już pełen goś 
ci. Siedzieli na różnych fotełach, fo 
telikach, krzesłach, przeplatanych na 
przemian małymi stolikami, na któ 
rych stały filiżanki z czarną kawą, 
szklanki z herbatą, ciastka, cukierki 
itp. W rzęsistym Świetle lamp najbar 
dziej efektownie wyglądała bogata 
biblioteka, lśniąca od politury & gru 
bo złoconych grzbietów książek. 

Atmosfera panowała nadzwyczaj 
serdeczną. Poznałem pisarza Jerze 
go Talmantasa, poetę Korsaka-Radż 
wilasa, ks. kanonika Mikołaja Vaitku 
sa, prezesa sekcji dramatycznej Li- 
tewskiego Towarzystwa Literackiego, 
panią Urbszysową, żonę b. ministra 
spraw zagranicznych Litwy, córkę i 
zięcia pani Cziurionisowej, znakomi 
tego pisarza Antoniego Vaicziulniti- 
sa, między którymi byli też obecni 
znani mi już osobiśce: były prezes 
Towarzystwa Literatów Juozas Gru- 
szas, młody zdolny historyk Wincen 
ty Macunas oraz prof. Jonikis, litwi- 
nistą Uniwersytetu Witolda Wielkie- 
go. 

Przyszło mi sie tu po raz pierw- 
szy przemawiać moim kulawym języ 
kiem litewskim. Ponieważ, jak zazna 
czyła pani Cziurlonisowa, wieczór 

rodzimej 

„ten zorganizowany został specjalnie 
dla mnie, musiałem więc poinformo 
wać jakie okoliczności sprowadziły 

mnie do Litwy. Starałem się dowieść, 
że nasze polskie społeczeństwo żywo 
interesuje się przejawami kultury i 
literatury litewskiej 

Przystąpiono wreszcie do trady 
cyjnego programu „soboty“. Przy 
czym miło byłem zaskoczony,. dowia 
dując się, że zasadniczo wieczór -ten 
poświęcony jest omówieniu przekła 
dów z literatury polskiej. Jerzy Tal 
mantas, kto: : przełożył powieść Kos 
sak - Szczuckiej p. t. „Król trędowa 
ty”,l przystapił do odczytywania frag 
mentów. W trakcie czytania tekstu li 
tewskiego, p. Neveraviczius Śledził za 
oryginałem. 

Reszta ze skupioną uwagą przy- 
słuchiwała się treści, reagując na po 
szczególne sceny, zależnie od sytuacji 
bezgłośnym uśmiechem lub podniesie 
niem brwi. W wypadkach, jeśli for 
ma wydawała się komuś niezbyt jas 
na, przerywano czytanie tekstu litew 
skiego j uciekano się do oryginału. 

Teraz rozpatrywano zakwestiono 

(Dokończenie na str. 7-ej) 

  

MARY RICHMONED 

MILOSC 
13. 

I PODEJRZENIE 
trzekład autoryzowany z angielskiego W, М. 

Streszczenie początku. 

w auclandzkim 

stracono przestępe: John'a Rol 

fe'a. W kilka dni po tym za- 

więzieniu 

mordowana została w tajemni- 

czy sposób, w małym domku 

na przedmieściu — Lihan Gra- 

ne „Tygrysica Lili*, która by- 

ła głównym świadkiem  oskar- 

żenia w procesie Rolfea. Rów- 

nocześnie uprowadzo- 

na jej wychowanka, Fleurette. 

została 

Morderstwa dokonali - prawdo- 

podobnie z zemsty przyjaciele 

Rolfe'a — lecz policja darem- 

nie szukała sprawcy. Po czte- 

rech m-cach przybywa do An- 

clandu ex-agent Scotland Jar- 

du — wezwany przez Jimmy 

Cartera, zakochanego w zagi-   nionej Flourette. 

(Dalszy ciąg). 

Osiemdziesiąt funtów za seryjny wóz Morris Minor 
nie wydały mu się wydatkiem zbytecznym. Maszyna 
była mocna i mogła rozwinąć pożądaną szybkość, Ja- 
dąc krętą drogą wzdłuż Waikato River, miał uczucie 
zadowolenia i spokoju. Śledztwo nie przyniosło do- 
tychczas rezultatów, jakich pragnął, ale postanowił za 
pomnieć o tej sprawie przez parę dni odpoczynku 
u przyjaciół. Tych kilka dni postanowił spędzić jak 
najprzyjemniej. Cieszył się, że 
lonersa i jego żonę Molly. Najlepsi przyjaciele, na któ- 
rych można zawsze liczyć w biedzie i u których dosta. 
nie się w każdej chwili nocleg i łyżkę strawy! W ostat. 
nich latach łos rozdzielił go z nim.. Hardinge był cał- 
kowicie pochłonięty pracą w Scotland Yardzie i nie- 
wiele miał czasu na odwiedzanie przyjaciół, Challo- 
nersowie zaś opuścili Anglię po Śmierci jedynego 
dziecka, sprzedali swój domek w Kent i osiedlili się 
w Nowej Zelandii. Początkowo mieszkali w wynajętej 
farmie, ale po tym przenieśli się do Hamiltonu, jed- 
nego z dwóch głównych miast w sercu wyspy. 

Dzień był piękny, ale droga pozostawiała do ży- 
czenia, rozmyła ją ulewa poprzedniej nocy. Hardinge 

  

  

musiał więc dobrze skupić uwagę, żeby uniknąć kata- 
strofy. Po doskonałych drogach angielskich niełatwe 
przychodziło prowadzić auto w tych warunkach. Za 
to krajobraz był czarujący. W oddali widniał pas gór, 
niby ciemnoliliowych cieni na jasnym horyzoncie, 
a głęboki błękit nieba odbijał się w spokojnych, prze- 
zroczystych wodach rzeki Drzewa chyliły się nad 
brzegami, jakby pieszcząc się własnym odbiciem w 
wodzie, a kwiaty najprzeróżniejszych barw i odcieni 
zdobiły gęstą trawę. Ziełeń była urocza świeża, a liś- 
cie zachowały jeszcze na sobie krople rosy porannej, 
mimo że słońce świeciło już od paru godzin. 

Hardinge przybył do Hamiltonu w rekordowym 
czasie. Minął główną ulicę i zatrzymał się przy gara- 
żu, by zapytać o drogę. Challonersowie, jak się oka- 
zało, mieszkali przy River Road, musiał więc przeje- 
chać przez most na Waikato, by się do nich dostać 
Minął pierwszy most, przeznaczony wyłącznie dla 
pieszych i wkrótce znalazł się, bez dalszych przeszkód, 
przed domem przyjaciół. Hugo Challoners oczekiwał 
go już przed wejściem, gdyż odebrał depeszę, zawia- 
damiającą o przyjeździe. 

— Jesteś, Piotrze, zdrów i cały? Nie będziesz więc 
składał zażaleń na nasze drogi? Wejdź, proszę... Tak, 
zostaw maszynę przed domem. Nikt jej nie ruszy... 
Molly! — krzyknął — Molły, zobacz, kto przyjechał! 

Molly Challoners nadbiegała Śpiesznie powitać go- 
ścia na werandzie. Była to mała kobieta, ciemnowło- 
sa, o błyszczących oczach, i żywej twarzyczce. Przy- 
pominała zawsze Hardinge'owi raszkę, tak też ja 
przeznał. 

— To ślicznie, że przyjechałeś — zawołała, po-   

dając mu obie ręce. 

— Hallo, Molly! — pochylił się i pocałował ją, 
ku wielkiemu zadowoleniu męża. — Ależ odmłodnia- 
łeś. Co ty z nią zrobiłeś, Hugonie? Ž 

— Podporządkowalem ją surowej dyscyplinie i 
zmusiłem do ciężkiej pracy. — Hugo objął żonę i 
uśmiechnął się do niej. Był to bardzo wysoki mężczyz- 
na, górował nad nią jak wieża. — Wejdźmy — zapra- 
szał gościa. — Musisz być głodny po tej podróży. 

— Nie bardzo — odpowiedział Hardinge wcho- 
dząc do ładnie umeblowanego pokoju. Nie było tam 
nie szczególnie wartościowego, ale wszyskto składało 
się na ładne i harmonijne wnętrze. Wszędzie pełno było 
kwiatów, na pianinie, na stolikach, w wielkich czar- 
nych wazonach, na kominku, i w dużych doniczkach 
zielonych, stojących na podłodze przy drzwiach. 

— No, co ty o tym myślisz? — zapytał Hugo, wi- 
dząc spojrzenie przyjaciela. 

— To wszystko jest typowo w guście Molly — od. 
rzekł zapytany. 

— Nie mógłbym określić tego w bardziej ро- 
chlebny sposób. koce. AŚKA 

— Kochany! — Molły uścisnęła mu dłonie. — 
Ale zaraz poznasz niezwykle uroczą osobę. Mieszka 
z nami obecnie, jako moja towarzyszka. Mo dosyć 
pieniędzy, żeby dać sobie radę w świecie, ale czułaby 
się zbyt samotnie. Chciałabym, żeby wyszła po raz 
drugi za mąż. Byłaby doskonałą żoną... Tak, Hugo- 
nie, muszę to powiedzieć. Nie potrzebujesz tak na mnie 
patrzeć. Piotr mnie zrozumie, nieprawdaż, Piotrze? 

(D. e. n.). 
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WILEŃSKA 

DYŻURY APTEK. 
Dziś w mocy dyżurują następujące apteki: 

Sokołowskiego (Tyzenhauzowska 1); Chomi- 

częwskiege (W. Pohułanka 25); Miejska Wi 
leńska 23); Turgrela (Niemiecka 15); Wi- 
wulskiego (Wielka 3). 

Ponadto stałe dyżurują apteki: Paka( (Ax 
tokoiska 42); Szantyra (Legionów 10) i Zają 
ezkowskiego (Witolłowa 22). 

UNIWERSYTECKA 

— Z Driekanaiu Lekarskiego Uniwersy- 

ietu Stejana Batorego. 27 czerwca rb. o g. 12 

w Auli Kolumnowej Uniwersytetu, odbędą się 
promocje: 

`1) па doktora medycyny lekarza Mejera 

Chwata, 

2) na doktora farmacji Tadeusza Bar- 
chacińskiego. | 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Prywatna Koedukacyjna Vi-klasowa 

Szkoła Powszechna z uprawnieniami szkół 

państwowych im, Stejanii Świda „Dziecko 

UT TDS RTL TSS 

Litewskie „soboty 
literackie” 

(Dokończenie ze str. 6-ej) 

wane wyrazy, porównywano je z wła 
ściwościami językowymi i poddawa- 
no rozbiórce etymologicznej. Zdażało 

się nieraz, że biorący udział w dys 
Kiisji, uważając. za najlepszy odpo- 
wiednik w kwestii spornej, podawał 
jakiś obcy wyraż, to wówczas gło- 
som protestu wtórował jeszcze ogól 
ny śmiech: Profesor Jonikis, jako wy 
bitny lingwista wyjaśniał ' zaraz, że 
stosowanie obcych wyrazów możli- 
we jest tylko w słowniku dziennikar- 
skim, gdzie nie ma czasu na dobiera 
nie czystych zwrotów stylistycznych 
i językowych, Literat .tymcza- 
sem, 0 tyle góruje nad dzien- 
nikarzem, że może sobie pozwolić na 

dokładniejsze opracowanie formy 
każdej wyrażonej myśli 

Podczas takich dyskusyj jeśli tłu 
macz nie potrafił obronić swego sta 
nowiska; wprowadzał wówczas propo 
nowane poprawki. W międzyczasie 

dostojna gospodyni podawała herba 
s lub kawę z elektrycznego imbry 

a. 
Tego rodzaju roztrząsanie  styli- 

styczne, poprawianie poszczególnych 
zdań i dobieranie odpowiadających 
właściwościom języka  — litewskiego 
wyrazów sprawiają, że przekład wy 
chodzi bez zarzutu pod każdym wzglę 
dem. „Chłopi* Reymonta w przekła 
dzie p. Neveravieziusa poddane były 
również tej surowej rewizji biesiad 
ników pani Cziurlonisowej, to też, 
czytając ich w języku litewskim 
stwierdza się z zadowoleniem, że po 
ziom literacki dzieła zachował wszyst 
kie swoje barwy. 

Cechą znamienną „sobót literac- 
kich* w Kownie jest ich specjalna 
intencja. Są one poświęcone przeważ 
nie rozpatrywaniu przekładów z róż 
nych literatur, a więc rosyjskiej, nie 
mieckiej, angielskiej, szkockiej itp. 
Literaci litewscy, wzbogacając doro 
bek kulturalny swego narodu przez 

przyswajanie arcydzieł obcych litera 
tur, odchwaszczają jednocześnie ro- 

8 język od wszelkich naleciało 
ci. : 

Robis to z dużym wysiłkiem, gdyż 

język litewski, mimo, że uważany 
jest za najstarszy w Europie, posiada 

zbyt skromną tradycję literacką. 
Tak więc wygląda kuźnia artysty 

czna heletrystów litewskich, grupują 
cych się dokoła osoby pami Cziurlo 
nisowej. Koroną ich dotychczasowej 
pracy biesiadniczej jest wychodzący 
od ezterech lat w Kownie organ, po 
Święcony sprawom języka litewskie 
go. Narodziny tego pisma nastąpiły 
właśnie podczas jednej z takich „so 
hót fiferackich". 

  

Władysław Abramowicz. 

  

  

NIKA 
polskie“, Mickiewicza 11, przyjmuje zapisy 

sodzięnnie w godz. 12—14 do wszystkich klas 
oraz do Przedszkola. Od 1 lipca Kancelaria 

będzie czynna dwa razy tygodniowo — wę 

wtorki i piątki w godz. 12—14. 

— Zarząd Szkoły Zawodowej Żeńskiej 

w lszczołnie zawiadamia, że pomimo śmierci 

nieodżałowanej pamięci Marii Laskowiczów- 

ny, jej założycielki, Szkoła istnieć będzie na- 

dal i już teraz przyjmuje zgłoszenia na rok 

1939/40 — poczta Skrzybowce k. Lidy. Szko 

Zawodowa w Iszczołnie. 

RÓŻNE. 
— WYSTAWA PRAC uczni kompletów 

rysunkowych Spółdzielni Pracy Artystów Wi 

leńskich „S. P. A. W,* otwarta od 24.VI— 

£VII rb. w godz. 11—17 w lokalu własnym, 

Wilno, pl. Orzeszkowej 11-b. Wstęp wolny. 

° — Na F. 0. N. W. Muzolfowa, złożone 
do mego uznania przez Grono Nauczyciel- 

skie i Personel Administracyjny PZGK 35 zło 

tych. 

«OWOGRODZKA 
— UCZNIOWIE NA FON. Absołwenci 

Dołształcającej Szkoły Zawodowej w No 
wogródku zamiast tradycyjnej pożegnalnej 
berbatki ofiarowali na FON 37 zł. Nieta- 

żeżnie od tego szkoła ta z inicjatywy tychże 

absotwentów ofiarowała uprzednio na FON 

sł 40 gr 56. Ž > 

WMIEŚWIESKA 
— Ubezpieczalnia bierze podwójnie? 

zgłosiła się do demtystki ubezpieczałni w 

Nieświeżu Rymaszewska Helena w celu le- 

ezenie zębów. Po krótkim zabiegu lekar- 

skim, zanządzono od pacjentki opłaty w 

sumie 1 zł 50-gr., którę wiściła, Rymszew- 

ska będąc  pracownicą domową, jest już 

opłacaną prezz pracodawcę, na jakiej więc 

rasadzie fumkcjonamiusze ubezpieczałni po- 

bierają opłatę po raz drugi, nie zużywając 

przy zabiegach materiału leczniczego? 

— Motoryzacja pożarnictwa, Państwowy 

Fundusz Przecrwpożarowy przyznał w tych 

dniach, dla pożarnictwa pow. nieświeskiego 
rasiłki pieniężne w sumie 4.850 zł na sprzęt 

zwykły i motonowy oraz na budowę remiz. 
Miasteczłko - Zaostrowiecze 1. Hrycewicze 

otrzymały . już nowe motopompy: W lipcu 
br. powstanie sześć nowych remiz. 

— ŻYWA POCHODNIA, We wsi Sycze,. 
pow. nieświeskiego 5-letnla Ludwika Grabo 
wska zbliżyła się do ogniska rozpalonego 

na podwórku w c<zasie krycia dachu blachą. 
Ogień zapalił sukienkę 1 wkrótce dziewczyn 

ka stanęła w płomieniach, doznając ciężkich 

oparzeń na całym ciele. Dziecko w stanie 
elężkim odwieziono do szpiiala powiało. 

TEATR i MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. 

— Doroczny Popis Publiczny 
Konserwatorium. Dziś, w niedzielę dnia 25 
czerwca o godz. 11,30 w poł, w Teatrze na 
Pohulance Doroczny Popis Publiczny ucz- 
niów Konserwatorium Muzycznego im. M 
Karłowicza w. Wilnie, 

— „Dama od Maksyma“ — na przedsta 
wieniu popołudniowym. Dziś, 25 bm. o g 
16 ukaże się komedia muzyczna G. Feydeau 
pi. „Dama od Maksyma*. Ceny ułarne. 

— „Jam jest Miłość — sztuka J, Dołę: 
gi-Kowalskiego na przedstawieniu wieczor- 
nym. Dziś, dnia 25 bm. o godz. 0 sztuka w 
B aktach (5 obrazach) Jemzego Dołęgi-Kowai 
skiego pt. „Jam jest Miłość”. 

Ceny popularne. 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA“. 

— Występy J. Kulczyckiej i K. Demhow- 
skiego, Dziś ostatnia i SEZOMAŁ 
wiosennego, na której ukaże się rogśmięsza- 
jąca do łez operetka „Słodka dziewczyna”, 
w której artyści nasi są nieporównani, 
„Rose Marie“. Dziś ostatni raz w sezonie 

wspaniałe .wodowisko „amerykańskie, pełen 
czarownych melodii, rtchu, gwaru i tańca 
„Rose Mamie“ z Kulczycką i Dembowskim 
na czele świetnego zespołu, 

— Jutno ostatnie widowisko przed wy 
jazdem do Krynicy, na którym ukaże się 
„Słodka dziewczyna. 

Szkoła szybowcowa 8 
w Brasławiu 

Tegoroczne szkolenie szybowcowe w szko 

le szybowcowej w Brasławiu w okresie let 
nim odbędzie się w trzech turnusach, a mia 

nowicie I turnus od 21 czerwca do 10 lipca, 
Il turnus od 11 lipca do 5 sierpnia i III tur 
nus od 7 sierpnia do 31 sierpnia, 

Przed i po trwałej 
ondulacji 

myjcie włosy nie-ałkaliczmie,  Pielęgnujcie 
zatem już wcześniej Wasze włosy mie-alka- 
licznym Szamponem „Bez Mydła* Czarna 
Główika, a będą zdrowe 1 elastyczne. Jest to 
bardzo ważne dia trwałej ondułacji, Nato- 
miast po trwałej ondulacji stałe pielęgno- 
wanie włosów szamponem pozbawionym 
wapna „Bez Mydła, zachowuje dłużej fry- 
zurę i nadaje włosom piękny, naturalny po 
łysk, sprawiając Wam w ten sposób pod- 
wójną nadość. 

„KURJER“ (4849) 

  

Kusrjer Sportowy 

Ferment w piłkarstwie Niemiec 
Zamiast gry — bijatyka 

Jak donosiliśmy, w ubiegłą niedzielę w Przewódca sportowy Rzeszy zarządził w 

meczu finałowym © piłkarskie mistrzostwo | wyniku powyższego spotkania szereg sankcyj 

Niemiec berlińska drużyna Schalke 04 po- | karnych, a mianowicie: | 

2 Admirę w wysokim Sto- | 1) piłkarz Klacl został dożywotnio usu- 
sunku 9: а a 

ukł palę ta nięty z niemieckiego lązku piłkarskiego; 

Asirai salių Kobo ps E pozie ASA melas rek malimo 
Według wersji berlińskiej, w pierwszej czę- |. 19 Ra: b. sezonu piłkarskiego 30 czerw- 

ca br.); ści meczu piłkarz Admiry Klacl uderzył zna | 

nego piłkarza berlińskiego Szepana, poczym-| 3) kierownictwu sportowemu  Admiry 

nastąpił szereg dalszych incydentów, w wy- 

niku których aż trzej piłkarze wiedeńscy 

zostali wykluczeni z gry. 

W Szwajcarii organizowana jest najwię- 

ksza na świecie sztafeia sportowa, w której 

udział biorą lekkoatleci, kolarze, lotnicy, 
narciarze, alipiniści, motocykhści i automo- 

bilišci ze wszystkich kantonów szwajcar- 

skich. < 
Sztafeta zaczyna się w Zurychu  przy 

udziałe biegaczy i cyklistów, którzy docie- 

rają do lotniska Dubendorf. Stamtąd samo 
loty aportowe lecą z pałeczką sztafety po- 

Dystans 70 m w oszczepie przekroczony 
postał dotychozas przez 22 miotaczy. Wśród 

nich dominują naturalnie Finnowie w licz- 

bie 9, następnie Niemcy i Amerykanie po 
trzech, Szwecja, Estonia i Polska po dwóch, 

oraz 1 Węgier. 

Nazwiska pierwszych na świecie 10 osz- 

czepników notujemy: ą 

Nikkaden  (Fiml.) 78,70 m,  Jarvinen 

Olimpójska ekspedycja Stanów Zjedno- 
czonych na igrzyska w -Helsmkach 1940 r. 

Życie Ii mody : | 

Paryż pod znakim bieli — 
Ameryka woli groszek. 

letni zupełnie białe suknie, najwyżej w po- 

1 często nosi Paryžanka biały żakiecik do   biała torebka i kapełusz-, stanowią piękny 
kompiet z każdą kolorową „czy. wzorzystą 

tym sezonie ostatnie, słowo Paryża, nie do 
każdej karnacji się nadaję. Biały kolor bar 

dzo jaskrawie uwydatnia małowość cery bru 
metek i delikatną karnację blondynek, ale 

dla osób o zbyt jaskrawej karnacji jest nie 
gopuszozalny. Biały kolor wymaga nadto 
specjalnego rodzaju maguillage'u i bardzo 
dokładnej i starannej fryzury. 

Natomiast Ameryka wydała nakaz ubie 

rania się kolorowo. O białym kolorze w A 
meryce nikt nię chce słyszeć, jeżeli już coś 
bardzo jasnego, to odcień kremowy, szam 
pański. W Nowym Jorku górują jednak 
taillery z flaneli lub płótna w kolorach: ró 
Lowym, mauve, poziomkowym, we wazyst- 

kich kolorach pięknego groszku, a co naj 
modniejsze — to kolor zielonego groszku 
Co do tematu groszku łuskanego, to jest oB 

modny nie tylko jako kołor, ale również 

jako moment dekoracyjny, na każdym tle 
materiału, bez różnicy na jego kolor, widzi 

mmy rzucik w seledynowy groszek, Nawet nie 

tylko suknię, ale kapelusze, torebki, rękawi 
czki, chusteczki — wszystko w seledynowe 
groszki. Plaże amerykańskie roją się od ko 

stiumėw w groszki. Dancingi mienią się ró 

tową organdyną w zielone groszki, tarasy 

wszędzie wesoło i kolorowo, a nade wszyst 

ko... groszkowo. Suknie do kolan, plisowane 

spódniczki, cienkie talie, całe morze  fal- 
ban i falbanek, powiewające aksamitki, loki 
na karku, tę wszystko styl... młodości. 

Paryż ze sympatii dla wszystkiego, co jest 
białe lansuje bolerka gronostajowe, Nowy 

Jork natomiast proponuje bolerka z pysz- 

nych srebrnych lisów. Najwidoczniej Amery 

ka nie liczy się z postulatami mody europej 

skiej, która opowiedziała się za zmierzchem 

fisów, szczególnie lisów srebrnych. Kto wie. 

czy Europa przejmie się hasłami, głoszony: 

mi przez Amerykę, do tego stopnia, że cofnie 

zakaz noszenia lisów i wróci do dziwacznych 

farbowanych na różowo, zielono i czerwo 

no lisów, od których roją się szyby wyste 

wowe Nowego Jorku. Celine. 

     Teatr muzyczny „LUTNIA” 

Ostatnie dni przed Krynicą 

z udz. Kułczyckiej i Dembowskiego 

Dziś o godz. 4.15 po poł. 

Słodka dziewczyna 
© godz. 8.15 wiecz. 

Rose Marie 
TYYYYYYYYYYYVVVY   

  

, wychowawczą w stosunku 

i graczy. 

imponująca sztafeta 

„Paryż lansuje biel, ą_naweł na wieczór ` 

czeniu 2. czarną. koroghg, Bardzo, chgiąie. | 
każdej bez wyjątku sukni; biały pantofelek, |. 

sukienką. Ale jedno małe zastrzężenie, Biały | 
strój z białymi dodatkami, który stanowi .w | 

kawiarni, deptaki parków, korty sportowe — . 

udzielono. surowej nagany za błędną linię 

do swoich 

nad pasma Jungfrau o wysokości 4000 m, 

gdzie w pewnym określonym punkcie, ozna- 

czonym krzyżem, rzucają pałeczki, podejmo 
wane z kolei przez narciarzy i alpinistów, 

którzy pędzą z nimi przez doliny. Następnie 

motocyklami & samochodami sztafeta bieg- 
nie do Lozanny stamtąd znowu samołotami 

s powrotem do Dubendorf, by wreszcie 
przy wdziale biegaczy k cyklistów dotrzeć 

do celu w Zurichu, pa 

Historia wyników rekordowych w oszczepie 
(Fimi.) 77,23 m, Sułe (Estonia) 76,98 m, At- 

terwall (Szwecja) 74,77 m, Stók (Niemcy) 
73,96 m, Weiman (Niemcy) 73,40 m, Lokaj- 
sky (Polska) 73,27 m, Antonen (Fiml.) 73,01 
m,  Varszeghi (Węgry) 72,78 m, Vainio 

(Finl.) 72,38 m. 
Na 19 miejseu listy światowej widnieje 

nazwisko drugiego Polaka, którym jest Tur- 

czyk z wymikiem 70,56 m. 

350 olimpijczyków U. 5. А. 
składać się będzie z 350 zawodników. 

AAAAAAAAAAA, ё 

Teatr m. NA POHULANCE 

Dziś o godz. 11,30 w poł. . 

Doroczny popis publiczny. 
uczniów Konserwatorium Muzycznego 

im. M. Karłowicza w Wilnie 

o godz. 4 po poł. ч Ё 

Dama od Maksyma 
Ceny popułarne 

  

      

  

       

      

      
    

      

^ 

o godz, B wiecz. 

Jam jest miłość 
Ceny popularne - 

Okazja taniego kupna 
W dniach 3 i 4 lipca rb. o godz. 16 w 

sah licytacyjnej firma „Okazja“ przy ul. 

wolna eytacja różnych pozedosoków; złoda, na licy! © 
srebra, mebli, dywanów, kułimów, obrazów, 
sztychów, platerów, kryształów, porcelany, 
maszyn do szycia i do pisania, antyków itp. 

Cemy wywoławcze rewelacyjnie niskle, 
Przyjmowanie zleceń do sprzedaży komiso- 

wej z licytacji odbywa się codzień od 9 do 
19 w finmie „Okazja”. 

> t-ma „OKAZJA 
Wileńska 26 tel. 29-95. 

WTZ PSA GK ANIA 

Rozkład jazdy autobusów 
Wilno — Landwarów — Troki 
Ważny od dn. 1.VI. do 31.VIII. włącznie 

  

  
  

          
ne autobusy dodatkowe odchodzą z Wilna 
o godz. 8 i 9, z Landwarowa do Trok o 4. 

8.40 1 9.40; z Trok do Wilna o godz. 19 1 21, 

z Landwarowa do Wilna o g. 19,20 i 21 20 

PATIRTIS TENS SSRI 

Spis zapowiedzi 21/39. 

Zapowiedź 
Podaje się do ogólnej wiadomości, że | 
1) nie żonaty agrotechnik Wejcieszonek 

Edward zamieszkały w Mrowinie powiat 
pozmański, syn emeryta państwowego Bro- 
nisława Wojcieszonka i tegoż małżonki Em 
Ш z domu Widergold — zamieszkałych w 
Wilme; 

2) nienamęžna unzędniozka państwowa 
mgr praw Korycka Aleksandra, zamieszkała 
w Nowogródku, ul. Pierackiego nr %, córka 
handlowca Adama Koryckiego i tegoż mał- 
żonki Emilii z domu Zabłocka, zamieszka- 
łych w Nowogródku, chcą zawrzeć związek 

OR wiedzi nastąpić wi wieszczenie i win 
no. w Mrowinie, Rokitnicy i w czasopiśmie 
„Kurjer Wilefisko-N. ie, 

. Rokietnica, dnia 13 czerwca 1939 r. 
Urzędnik stanu cywilnego 

w zastępstwie:   (-) Leon Kupczunas 

Od'azd z Wilna Odjazd z Trok 

Land- Land- S 
Wilno warów, Troki || Troki sės Wilno 

715 | 755| 815 || 6-- 6.20 | 7.— 
10— | 1040 | 11,— || 8.30| 850 | 9.30 

12.30 | 13.10 | 13.30 || 11.15 | 11.35 | 12.15 
15.30 | 1610 | 16.30 || 14.— | 14.20 | 15.— 

"18.50 | 19.10 | 19.30 || 17.— | 17.29 | 18— 

21.30 | 22.10 | 22.30 || 20.— | 2020 | 21,— 
UWAGA: W niedziele I dnie świątecz-   

WILNO 

NIEDZIELA, dn. 25 czerwca 1939 r. 

6,56 Pieśń por. 7,00 Program na dzisiaj 
7,05 Wiadomości rolnicze dla Zvem Pin, 
Wschodnich, Tr. do Baz, 7,15 Muzyka poran 
na, 7,50 Audycja dla wsi. 8,00 Dziennik po 
ranny. 8,15 Koncert poranny z Gdyni. 9 06 
Muzyka z płyt. 10,00 Tramsm. nabożeństwa 
z kaplicy Pana Prezydenta Rzeczypospoltej 
Polskiej w Spale. Po nabożeństwie muzyką 
z płyt. 11,57 Sygnał czasu i hejnał. 12,03 
Poranek muzyczny. 13,00 Wyjątki z Pism 

Józefa Piłsudskiego. 13,05 „W świetle ram- 

py* — felieton K, iego. 13,15 Muzy 
ka obiadowa w wyk. Ork. Rozgł. Wil. 14,45 

„Czytamy Miekiewicza'* (audycję IV) 15,00 
„Współcześni pisarze chłopscy* — pog. A. 

Nietawickiej. 15,10 „Podróż do: Szwecji* — 
ręportaż z płyt w opr. St. Węsłaskiego. 15.35 

Arcydzieła titeratury polskiej: „Ludzie Bez- 
domni“ S, Żeromskiego — pog. E. Krassow 

skiej. 15,45 Audycja dla wsi. 16,20 Kwadrans 
wojskowy. 16,35 Nieznane utwory; Madry- 
gały angielskie 16 i 17 wieku. 17,15 „Podróż 
przez wschodnią część Liberii** — felieton. 
17,30 Podwieczorek przy mikrofonie. 19.00 
Powszechny Teatr Wyobraźni: Premiera słu 

chowiska „Połów”, 19,30 „Wyśniony blom 

dyn* — wieczorynka w wyk. Zespełu 

„Uciecha”. 19,55 Gawęda aktualna. 20.05 
Wileńskie wiadomości sportowe. 20.10 Au 

dycje informacyjne. 21,15 Muzyka taneczna 
21,45 „Dobry żart tynfa wart* — audycja 
konkursowa. 22,00 Muzyka taneczna. 23,00 

Ostatnie: wiadomości i komunikaty. 23,00 

Zakończenie programu. 

PONIEDZIAŁEK, dnia 26.VI. 1938 r. 

6,56 Pieśń por. 7,00 Dziennik por. 7,16 
Muzyką z płyt. 8,15 „Kupiec dokształca prak 

tykanta” — pog. dła kupców. 8,25 Zjazd 
Rzemiosła Pomorskiego — reportaż. 8,30 — 
11,380 Pnzerwa. 11,30 Audycja dła poboro- 
wych. 11,57 Sygnał czasu i hejnał. 12,03 Au- 
dycja południowa. 13,00 Wiadomości z mia- 

stą 1 prowincji. 18,05 Program na dzisiaj. 

18,10 Popularne suity i uwertury. 14,00 „Po 

wracamy do zdrowia* — aud. w opr. dr M. 

Kołaczyńskiej. 14,16 Muzyka lekka, 14,40 
Echa niedzieli sportowej. 14,45 Polska bota 
w Kamerunie — reportaż ze świetlicy dru- 

żyny w Chorzowie. 15,15 Muzyka angielska, 
15,45 Wiadomości „ 16,00 Dzien- 

nik popołudniowy. 16,10 Miasteczko żyje 1 
mebli — reportaż z Targów - Meblarskich 
w Nowem. 16,20 Recital skrzypcowy Stefana 
Rachonia. 16,45 Kromika naukowa. 17,00 

„V Symfonia Beethovena" —.pog. N. Fan- 
tiego z ilustracją z płył. Tr. do Bar. 17,30 

„Wycieczki piesze po Wileńszczyźnie — fe 

lietón Z. Domaniewskiej. Tr. do Bar. 18 06 

Recital śpiewaczy lu (ordcz — sopran. 
18,20 Глуз.п fra ). @ “ ааы а (Gdym 
pierwszej morskiej chłopskiej wycieczki da 

Danii. 18,30 Utwory fortepianowe Jana 
Brahmsa w wyk. Z. Drzewieckiego — for 
tepian. 19,00 Audycja. strzelecka. 1930 Przy 
wieczerzy — gra Ork. Rozgł. Wil. pod dyr. 
W. Szczepańskiego. 20,25 „Otwieramy sezon 
nai Naroczėm“ —“pog. F. Łęskiego. 20,35 

Notatki. Wilnianina — prowadzi Mik. 20,40 
Audycje. informacyjne. 21,09-Z knonki Din 
gosza: „Z dziejów Gdańska i. Pomorza*. 
21,20 Transm. z sali Teatru Wielkiego 2 

koncertu pod protektoratem Marszai 
ka Śmigłego Rydza. 22,25 Echa mocy i chwa 
ły. 22,30 Nasze morzę — audycja muzyczna. 
28,00 Ostatnie wiadomości 1: komunikaty 
23,05 Zakończenie programu. 

+ BARANOWICZE 
"NIEDZIELA, dnia 25 czerwea 1939 r. 
6,56 Sygnał i pięśń poranna, 7,00 Nasa- 

7,05 Wiadomości rolnicze, 7,14 Mu 
zyka. 7,20 Porady rolnicze. 9,00 Muzyka. 
13,05 Nasze wsie i miasteczka: „Nahonudo- 
wicze“ pog. Antoniego Balabažiskiego, 15,00 
Sprawy wiejskie: „Współcześni  pisurze 

chłopscy”. 15,10 Podróż po Szwecji — re- 

portaż ź płyt, 15,36 Areydzieła polskie: Ste 

iana Żeromskiego „Ludzie bezdomni”, 19,30 
Wieczorynka w wykonaniu zespołu „Ucie- 
cha”, 19,55 Gawęda aktualna. 20,06 Wiado 

mości z naszych stron. 23,05 Zakończenie 
programu. 

PONIEDZIAŁEK, dnia 26 czerwca 1939 r 

18,00 Wiadomości z naszych stron. 13,10 
Muzyka lekka (płyty). 1400 Nasz program i 
komunikaty. 20,25 Audycja dla kobiet wiej 
skioh: „Hodowla indyków, gęsi i kaczek" — 
pogadanka Teodozji Chojnackiej. 2035 — 
Wiadomości dla wsi. 21,55 Rezerwa progra 

mowa. 

  

W LITWIE zgłoszenia na pre- 

numeratę „Kurj. Wileńskiego" 
. przyjmują: F-ma „SPAUDA* — 

Kaunas, Maironio 5-a; Księgar- 
nia „STELLA* — Kaunas. Pre- 

numerata miesięczna 5 litów 

  

Przetarg | 
rieogran.czony 

na dostawę tabliczek rowerowych. 

Państwowy Fundusz Drogowy zaprasza 
do składamia ofert na dostawę w całości lub 
części 1.350.000 sztuk malowanych tabliczek 
rowerowych z blachy żelaznej z wytłacza- 
nymi cyframi i literami. 

Oferty należy składać do skrzynki ofer+ 
towej w gmachu Ministerstwa Komunikacji 
w Warszawie w. Chałubińskiego 4. 

"Termin rozpoczęcia przetargu: dmia 10 
lipca 1939 r. o godz. 12. 

Bhższę informacje udzielane są w godzi- 
nach urzędowych w gmachu Ministerstwa 
Komunikacji w Warszawie, ul. Chałubiń- 
skiego 4 pokój nr 265, gdzie można również 
otrzymać warunki przetargu. 

Ggłoszenie 
Państwowa Szkoła Rolnicza w Łaczaja 

(st. kolejowa Woropajewo, pow. Postawy 
wyznacza na godz. 14 dnia 12 lipca 1939 r. 
przetarg ma wydzierżawienie sadów ©wo- 
cowych (ak. 800 drzew 1 500 krzewów), Sady 
(b. cenne odmiany hamdłowe  jabłąk) są 
wolne od szkodników i znajdują się pod 
stałą opieką fachowca. 

& 

    

sz



Tylko za 33 zł. 

_Trzy dni nad morze 
Pociąg turystyczny W 

„„KURJER* (48491_- 

  

Fylko za 33 zł. 

(Wszystkie miejsca sypialne) 

W POCIĄGU KABARET i DANCING. 
Podczas trzydniowego pobytu w Gdyni — bezpłatne: 

m — Dzień w Stolicy 
'imo—Warszawa—Gdymic 

Wyjazd z Wilna 28.VI, powrót do Wilna 3 lipca 
kwatery w wagonach turystycznych, zwiedzanie portu od strony morza i lądu oraz wycieczka morska do Jastarni. 

W drodze powroćnej całodzienny pobyć w Warszawie 
Zapisy” w Adm. „Kurjera Wileńskiego*, ul. Bisk. Bandurskiego 4—7, tel. 99, w godz. 10—20, w Adm, 

  

Bobee filmy tulko u mas! 
DZIŚ PREMIE-A, Początek o gudz, 4-e, CENY ZNIŻONE 
Wielki podwójny program: 1) Wspaniały. przebój. filmowy 

List polecający 
W roli głównej najwytworniejszy aktor ekranu ADOLF MENIOU 

2) Nowy triumf komedii muzycznej х 

Milioner na tydzień 
* RP Reprezentacje Kw CGFfINO 

Dziś premiera 
Wspaniały film satyryczny 

(Życie we dwoje) 
W roł. gł: Robert Mantgomery | Rosalind Russell 

HELIOS] ZZ" Grace MOORE i Mieivyn s 1 
į stem une norm „W SIdłach m.łości” 

GM 
— 

Ч/ 

  

  

  

w pr<epigkuym tiimie mliosuym 

Nadprogiam i Atrakcja i akiuaineści 

ul. Nowogrodzka 8 

telefon 21-67 

  

Nieodwolalnie osłatni dzień po cenach zniżonych : balkon 25 gr 
parter od 40 gr. Wielki podwójny program: 

. „Bohaterowie Sybiru 
W Tue gł.ż SaimouiSki, diępóWsk, węyyn,. Bou, B.odz,sź i in 
2) Joan GRAWFORD 1 Speuicer Tracy w porywającym nim © 

4 A 66 Sala dobrze 

    

    

ээ RA © AB £ A. wentyiowana 

LA aaa, Tea Jeannette Macdonald |” 
SWIATOWID | NEL>Un EUDY » Wspaniai Al tim e cy-Zno SUE 

-- „Gdy kwitną bzy Erna sia is S oi tę Ę 2 

KINO. 
Rodziny Kolejowej 

ZNICZ 
w iwulskiego & 

Film owiany na,szeżerszą poezią i cudownym sentym. paryskiej ulicy 

SIODME NIEBO 
W rolach gtownyci: Slmone $imon i James Steward 

Nadprojram : DODATKI. Począiek o „odz. 6-8, w święta o 4-ej 

Dziś. Niešmiertelna historia wielkiej miłości oe | „Dama Kameliowa" 
W rolach głów..ych:. Greta Garbo : Robert Taytor. 

Nadprogram UROZMAICONE DODATKI. 

| е J 

LETNISKA | 
kKrisSSUNAT pani Podziemskiej  „INie- 

  

  

sę Ro ŻN E 
SOK Świętojańskiego Ziela — mgr Ed- 

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

men“, przy stacji kolejowej Niemen prze- 
piękne położenie nad rzeką Niemen. Kuch- 
nia obfita i smaczna. Ceny umiarkowane. 

  

MAJĄTEK położony nad Wilią przyjinu- 
je na letnisko z utrzymaniem lub bez. Miej- 
soowość sucha, las sosnowy, plaża. Informa- 
cje, Zamkowa 14 m, 1,- | 

  

LETNISKO z utrzymaniem, folwark Ka- 
mionka, poczta Ostrowiec k. Wilna, stacja 
Gudogaje, miejscowość ładna i zdrowa, rze- 
ka 1 las sosnowy. Leontyna Harasimowi- 
cze: 4 Е 

  

LETNISKO — jasy, Wawa, ka Jaki, "tenis, 

pocnta, košci6l. 2 godz. autobusem. 3 zł 50 
gr. Poczta Bujwidze, Pietkiewiczowa. 

  

2 zł 50 gr dziennie letnisko nad jeziorem 
w majątku Mielki, 20 km od Wilna, dow.: 
Mostowa 3-a m. 23. 

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

25-32. 

    

  

  

wanda Giobieca — stosuje. się przy cierpie- 
niach wątroby, żołądika, kiszek i. nereik. 
Skład Główny, Warszawa, Miodowa 14. 

  

PRZY cierpieniach wątroby, żołądka, ki- 
szek, nerek stosuje się sok Świętojańskiego 
Ziela mgr Edwarda Gobieca — Skład Głów- 

| ny-— - Warszawa, Miodowa 14. 

  

LEKARZE 
DOKIOR 

M. żaurman 
Chor. weneryczne, skórne i moczopłciowe 

Szopena 3, tel. 20-74. 

Przyjmuje 12—2 i 4-8. 

Dom Ekspedycyjny "200 

Е. 5Т ВЕЛ о)М 
Wiino, Wielka 3 , tel 2-93 

Obszerne I suche składy do 

+ą mebli 
i 1 LOWATÓW rzechowania TR 

Przeprowadzki i opakuwanie mebli. 

  

        

DJKLOÓR 
Biumowicz 

] choroby wenervczue 5kuroe 1 maczopłcio e 
ul. Wielka 21, tel. 921. Przyjmuje od. godz 

i 9—1 i 3—7. Niedziela 10—12. 
— "11 

: DOKTOR MEDYLYNY 

A. Cymoier 
Choroby weneryczne, syfilis, skórne 

1 umoczopłciowe 
ul. Miekiewicza 12 (róg Tatarskiej), tel. 15.64 

Przyjmuje od godz. 8—2 į 5—8. 

przyjmuje od godz. $'rano do godz. 7 wiecz. 
|— ul Jakuba Jaćińskiego  l—8. róg ul. 

V Bego Mi ЫЙ    

  

1. DOSWIADCZONK PIELĘGNIARK poszu 
kuje pracy | przy” chorym. "Móże" wyjechać. 
Ofertę do administfacji „Ki W.*sdla N. В. 

  

MATURZYSTA-EXTERNISTA udzieli ko 
repetyćji w zakresie gimnazjum za utrzyma 
nie, względnie za mieszkanie (język obcy nie 
mieckij. Zgłoszenia do Red. pod „Externi- 
sta“, 

RUTYNOWANĄ . MASZYNISTKA przyj. 
nie posadę zaraz. Zgłoszenia proszę kiero- 
wać do Redakcji „Kurjera Wileńskiego". 

BIURO POŚREDNICTWA PRACY dla 
Kobiet Pols. Kat. T-wa Op. nad Dziewczęta- 
mi, poleca: nauczycielki, korepetytorki, wy- 
chowawczynie, pielęgniarki, piastunki oraz 
służbę domową 'i 'pensjonatową, Gimnazjal. 
na 4 — od godz. 10-15, Е 

      

MIERNICZY mogący samodzielnie pro- 
wadzić pomiary większych obszarów grun 
tów jest potrzebny. Zgłoszenia składać «ło 
Administiraje ji „Kurjera Wiłeńskiego* pod 
„Akord”, 3 

a 
  Žž ai Ads 

POTRZEBNE trio, lub. kwartet pierwszo- 
rzędnmy — chrześcijański. Stała praca. Ofer- 
ty. z fotografią kierować: Baranowicze — 
Ognisko, uł. Staszyca. 

  

  

BEZPŁATNIE. Sławna graioiogini, prze- 
szłość, przyszłość, wskaże  nanzeczonego 

na męża, w którym domu , przeznaczonego 
myieszika. Niemiecka 1. Hotel Sokołowskiego. 

  

ap — 
H GŁOWY 

BOA don 

ba SEE 

  

   

    

  z + w 

EKSPEDIENTKA i praktykantka potrze- 
bna A. Komdtratowicz, Wilno, św. Jańska 7. 
Składnica włóczki, wełny, DMC, bawełny, 
sieci rybackie oraz poleca się/ pończochy 
i „skampetki. 

RZĄDCA, žonaty, lat 50, ochotnik, ener- 

giczny, sumienny, z wykształceniem gimnaz- 
jalnym i szkoły Rolnej, praktyka w maiąt- 
kach oraz prow: ie samodzielnie gospo- 
darstwa — świadectwa dobre — poszukuje 
posady prywatnej na ordynarię. 
Chyliczanka, może zająć się gospodarstwem 
domowym i hodowlą. Zgłoszenia: pow. wol- 
kowvski, pocz. Korenicze, Osada Święcica 

"> strzębski. 

        

ty: 

  

30 ZŁOTYCH dziennie i wjęcei w każ. 
dej miejscowości zarobisz łatwo sprzedażą 
bradzo pokupnega artykułu. Zgłoszenia: Kra 
ków, Skrytka 687.   

REDAKTO*ZY DZIAŁÓW ; Wiadysiaw Abramowicz — sprawy kulturalne litewskie i wiadomości z m. Lidy; Zbigniew Cieślik — 
„Specjalnego wysłannika”; Witold Kiszkis = wiad, gospodarcze 1 polityczne (dep. 
Józef Maśliński — recenzje teatralne; Anatoi Mikułko = felieton literacki, 

    

   

  

REDAKCJA i ADMINISTRACJA 

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

Centrala. Wilno, al. Biskupa Bandurskiego 4]. 
Redakcja: tel. 79. Godziny przyjęć 1—3 po południu Przedstawicielstwa:  Nieśwież, Kleck, Słonim, 
Administracja: tel. 99—czynna od godz. 9.30—15,30 m, 
Drukarnia: tel. 3-40, Redakcja rękopisów. nie zwraca. 

Wydawnictwo „Kurjer Wiłeński* Sp. z 0, .0.. 

  

Oddziały: Nowogródek, Bazyliańska 35, tel. 169; 
Lida, ul, Zamkowa 4/7, tel, 73; Baranowicze, 
Ułańska 11; Łuck, Wojewódzka 5, 

Stołpce, Szczuczyn, Wołożyn, Wilejka, Głębo- 
« kle, Grodno, Pińsk, Wołkowysk, Brześć n/B. 

eszowe 1 tele); Eugenia Masiejewska-Kobyltńska — dział 
„humor, sprawy kulturalne; Jarosław Nieciecki — 
"Józef Święcicki = artykuły polityczne, społeczne 1 gos; 
   

  

„CENA PRENUMERATY 

miesięcznie: z odnoszeniem do 

domu w krajn —3 zł., za grani- 
cą 6 zł., z odbiorem w admini- 
stracji zł. 2.50, na wsi, w miej. 
scowościach, gdzie nie ma urzędu 

pocztowego ani agencji zł, 2,50 

       

     
       

       

  

sport; Helena Romer — recenzje książek; 

    

  

AA AAADAAAA AAAA AAAA DAR AŃ AAA AAAAAAAŁAARANA 

Kupno i sprzedaż 
TRYVYVYTYY""W"TYP""Y"" оер 

MAŁĄ MASZYNĘ do pisania używaną 
w dobrym stanie kupię. Oferty z podaniem * 
ostatecznej ceny do, Administracji pol 
„Szybko“, 

  

SPRZEDAM dom murowany, czteromie- 
szkaniowy z ogrodem WaTZyWno-owocowym. 
Wiadomość, Filipa 1 m. 9. 
— 

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

WÓZEK DZIECINNY i ŁÓŻECZKO w 
dobrym stanie do sprzedania. Dowiedzieć 
Się ul. Stara 39 ‚ 
— — 

LIKWIDUJĘ zapasy pił gatrowych i 
leśnych, siekier i sapin, pił cyrkularnych i 
taśmowych, wszystko ze stali szwedzkiej — 
po cenach okazyjnych. Inż. Weimgriin, Kra- 
ków, Groble. 19. 

  

LOKOMOBILA firmy Henryk Lane, bud. 
w r. 1913, 10 atm. H.P. 16—18, tanio do 
sprzedamta. Informacje: Wielka 19, m 3. 

  

DO WYNAJĘCIA miesūkame 3 pkojowe 
z kuchnią, ul. 
(Zwierzyniecj. 

Lipowa 1 róg. Sołtańskiej 29 

  

okolicy, przy lesie nad brzegiem Wiki, do 
wynajęcia — Witoldowa: Nr 5:— 1. 

  

POKÓJ duży z osobnym wejściem ze 
wszelkimi wygodami i z używalmością kuch- 
ni na letnisko łub na stałe dła samotne- 
go-ej albo małżeństwa w Kołonit Wileńskiej 
ul. XV, nr 8 — niedaleko przejazdu kolejo- 
wego od przystanku w stronę Nowej Wi. 
lejki. — Dojście do przystanku i rzeki Wi- 
lenki 4 mmuty, 

ADAMKA AAA DAK AAAA AA DADA DA AAAA RAŁAGAA AN 

Handel i Przemysł 
TWYYYYYYVYYYYYTYVYYVYTYYTYYYYYYYYYYVYTYVYY 

W NIEMENCZYNIE, pray ul. Legiono- 
wej 17, polecam łaskawym względom P. T. 
Letników i stałych mieszkańców wszelkiego 
rodzaju - galanterię, bieliznę, trykotaže, nici, 
koronki, płótna itp. artykuły w cenach naj- 

ATN AEA da Ai S 

Matrymonialne 
WYYYYYVYYYYYYYYYYVYYYTYYYYYYYYVYVYYYYVYYYVV: 

WDOWA lat 37 ю wdzięcznym i miłym 
wyglądzie, pozna pama do iat 50. Cel matry- 

monialny. nieanonimowe do 
Admin. „Kurjena Wileūskiego“ pod „125“. 

PANNA lat 30, „przystojna,  materiadnie 
realności, 

  

niezałeżna, właścicielka szuka 
męża o dobrym charaktenze, Na amomieny 
nie odpowiąda. Zgłoszenia: „481“ Kurjer 

Wileński, : 

URZĘDNIK państwowy, wiek średni, 
przystojny kawaler, poślubi katoliczkę sub- 
telną. Zgłoszenia: nieanonimowe: „480% Kur- 
jer Wileński, : 
PASTATAS NES ERZE 

Haitańsza wytwórnia 
slatek ogrodzeniowych 
„SIATKODRUT“ 
Lwów, Zamarstynowska 1, 33 

  

  

„Lkspressu Wileńskiego". Mickiewicza 11 i w „Orbisie* 

  

Nauczam jeździć 
motocyklem szybko i tanio, oraz wynajmuję 

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

* 

Kupie dom 
z dlugiem banku 
Wpłacę 20 tysięcy 

Oferta pisemna 
do Redakcji „Kurjera Wil-* 

pod „777* 

  

      

DAŁA AAAA DA AA AAAA AAAA AAAA ADAK AA AAAA AAAA 

Nieświeskie 
FYYVYYYYYYYYVYYYYYPYSPYYTYYYYYSY ++ ,TWWVY- 

Komunalna Kasa Oszczędności pow. nie- 
świeskiego w Nieświeżu, przyjmuje wkłady 
od 1 złotego. 

  

CHKŻZESCIJAŃSKI BANK LUDOWY w 
Nieś. eżu jest najstarszą instytucją kredy» 
tową w powiecie, Wyduje pozyczki zzłon- 
kom, przyjuuje wkłady od i złotego. 

Powiaitowu Spółdzielnia Rolniczo - Hun- 
diówa z odpow. udziałana w Nieświeżu, tei, 
99. ddzialy: п Klecku i Snowie, Zakupuje: 
wszelkie ziemiopłody — trzodę chlewną — 
bydło. Sprzedaje: maszyny i narzędzia rol- 

n'cze — nawozy sztuczne — artykuły — bu- 

dowlane, 

  

„Jau Gledroyė-Juraha —. „Warszawian- 
ka”. Nieśwież, ul. Wileńska 34. Sprzedaż 
owoców południowych i delikatesów, 

Stołpeckie 
TEYYYYVYSY+- --- p 

SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO - HANDLO- 
WA w Stołpcach, Plac Kościelny 2 tel. 71 
Sprzedaje: nawozy sztuczne, maszyny, na- 
rzędzia rolnicze į. galanterię żelazną, arty- 
kuly spożywcze, i koloni.lne, na..ona zbóż, 
materiały opałowe i budowlane, meb! wraz 
prowadzi komisową hurtownię soli, 

Skupuje: -— zboże wsze. 
oraz trzodę chlewną. 
— 

KOMUNALNA KASA  OSZCZĘDNOSCI 
pow. stołpeckiego w Stołpcach (ul Piłsudskie 
go 8) istnieje c! roku 1vż, Wkłady osz- 
czędnościowe wynoszą ponad 300 tys. zł. 
K. K. O. przyjmuje wkłady od 1 złotego. 

эу 

dzńjo: 

5 T 

Kino „APOLLO“ | 

Е 

Dalsze sensacyjne. dzieje „ Władczyni 
dżungli”, cz, Ii wielkiego fiimu dżung. 

lięsxa 
Białego AKobry 
Fascynujące sceny wałk drapiezców 

AAAAMAMAAAAAA MAMA AAA, 

1 Kino-Teatr „PAN“ 
w Baranowiczach 

Najbardziej wzruszający film 
ostatnich czasów 

„CYGANKA“ | 

  

Rochelie Hudson i Shirley TEMPLE 
TYYYYYYYTYYVYYYYPYVYTYYYVYYYYVVYVYYYVTYVY 

BRUD <DCPODEDUB CHODEDDCZOOĄ 

Popierajeie Przemysł Krajowy! 
PRDSDCPENEZD CZD TPD W GRUSĘPEJ 

kronika zamiejscowa; Włodzimierz. Hołubowicz -—- sprawozdania sądowe | reportaż 
p. t. „Ze świata kobiecego"; 

podarcze. 
  

Kazimierz Leczycki — przegląd prasy 
Eugeniusz Swianiewicz — kronika wilefiskai 

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 stów. Wyrazy tłustym drukiem liczymy podwójnie. 
Przydział ogłoszeń do odpowiednich 

Zastrzeżeń miejsca dla „drobnych* nie przyjmujemy 
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%, 
-Za treść ogłoszeń i rubrykę 

Układ ogłoszeń w tekście 5-iamowy, 
„fadesłane* redakcja nie odpowiada, Administracja zastrzega 

za tekstem 10-łamowy 

sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzężeń miejsca. Ogłoszee 
nia są przyjmowane w godz. 9.30 — 16.30 i 17 — 20. 

Druk. „Znicz*, Wilno, ul, Bisk, Bandurskiego 4, tel, '3-40 woez. « E. Kotlacewskiego, Wileńska 24


