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Czego chce 
Moskwa?|przed 4- 

Mimo wielokrotnych zapowiedzi 
rokowania  angielsko-francusko-s0- 
wieckie wciąż jeszcze nie mogą wyjść 
z fazy „bliskiego rozwiązania. 

Prasa europejska regularnie co 
tydzień ogłasza, że „w końcu. tygod- 
nia należy oczekiwać zakończenia TO- 
zmów moskiewskich i osiągnięcia 
porozumienia, Czekamy — mija ty- 
dzień, drugi, dziesiąty, ba — piętna-* 
sty i nietylko nie zamosi się na po- 
rozumienie, a odwrotnie, wyrastają 
coraz to nowe opory i zawarcie pak- 
tu w ogóle, a zwłaszcza w najbliż- 
szym czasie, staje się wielce proble: 
matyczne. 

W opinii angielskiej i francuskiej 
budzi się coraz większe niezadowo- 
lenie z przebiegu dotychczasowych 
rokowań moskiewskich, tymbardziej, 
że ocena ich obecnego stanu jest 
często sprzeczna i ostatecznie trudno 
z całą pewnością stwierdzić, która 
strona i z jakich powodów wpływa 
na przewlekanie pertraktacyj. 

„Ostatnio utrzymuje się naogół po- 
gląd, że przyczyną rozbieżności w ro 
zmowach moskiewskich jest sprawa 
udzielenia gwarancji państwom bał- 
tyckim. 

' Moskwa — jeżeli wierzyć t. zw. 
miarodajnym źródłom — żąda, aby | 
gwarancje udzielone państwom bał- 
tyckim działały nie tyłko w wypadku 
bezpośredniego ' naruszenia ich gra- 
nic,'a co za tym idzie i zagrożenia 
ZSRR, lecz także i na wypadek „,po- 
średniej agresji, którą w rozumieniu 
kół sowieckich ' byłaby „np. zmiana 
ustroju w jednym z państw baltyc- 
kich na ustrój pokrewny, lub bezpo- 
średnio związany z państwami „osi*. 

Ponadto Moskwa, wzamian za u- 
dzielenie przez Anglię i Franeję po- 
jętych jak wyżej gwarancyj państ- 
wom bałtyckim, gotowa jest gwaran- 
tować swą pomoc na wypadek za- 
grożenia Belgii i Holandii, ale pod 
warunikiem, że państwa te nawiążą 
z Sowietami bliższe stosunki. Poza 
tym, warunkiem udzielenia gwaran- 
cyj sowieckich Holandii, Szwajcarii 
i podobno Ks. Luksemburg — jest 
ze strony sowieckiej zawarcie soju- 
szu wojskowego ZSRR, Polski i Tur- 

cji. 
Wreszcie, Moskwa pragnie, aby 

zawarcie paktu wzajemnej pomocy 
Anglii, Francji i ZSRR zostało poprze 
dzone podpisaniem sojuszu wojsko- 
wego między tymi państwami. 

Jak widać, i co słusznie podkreśla 
prasa franeuska — większość: z przy- 
toczonych tu zastrzeżeń sowieckie 

jest nie do przyjęcia przez drugą z 
negocjujących stron. 

Realizowanie gwarancvj anglo- 
francuskich na wypadek zmian ust- 
rojowych wewnętrznych w państ- 
wach bałtyckich, co Sowiety mogły- 
by uznać za „pośrednią agresję 
byłoby daleko idącym wikraczaniem 
Anglii i Francji w suwerenność tych 
państw na ich obszarze i parafowa- 
nie układu w tym brzmieniu nawet 
już dziś mogłoby wywołać w basenie 
bałtyckim nowe, poważne zaognienie 
sytuacji politycznej. 
Zrozumienie niebezpieczeństwa tak 

pojętych gwarancyj dla niezależności 
państw bałtyckich jest zresztą bez- 
wątpienia głównym źródłem ich sprze 
ciwu wobec projektowanego układu. 

Jeśli chodzi o Belgię, Holamdię i 
bd., to żądania sowieckie, omówione 
wyżej, znów zdradzają chęć ingero- 
wania w sprawy wewnętrzne tych 
„kmajów, na eo nie może się zgodzić 
blok. angielsko-francuski i co może 
byłoby dopuszczalne gdyby Belgia i 
Holandia okazały czynne zaintereso- 
wanie dla toczących się pertraktacvj, 
lecz jest nie do przyjęcia jeśli pań- 
stwa te są tylko biernym przedmio- 
tem gwarancyj trzech mocarstw. 
Zresztą wysuwana przez Moskwę 
kwestia sojuszu wojskowego polsko- 
turecko-sowieckiego musiałaby po- 
ważnie odwlec zawarcie ogółnego 
paklu, že juž nie wspomnę o na- 
szych zastrzeżeniach co do zbyt bli- 

(Dokończenie an str. 2) 

Eugeniusz Mejer. 

WARSZAWA, (Pat), Prasa zagra- 
niczna zamieszcza sprawozdanie z 

| wywiadu udzielonego przez Matszał- 
ka Śmigłego Rydza dziennikarce ame 
rykańskiej Marv Heaton Vorse. 

W wywiadzie tym Marszałek Śmi- 
gły Rydz oświadczył m. in.: : 

Wyczerpiemy wszystkie — те!ойу 
załatwienia kwestii Gdańska w spo- 
sób pokojowy, ale O ILE NIEMCY 
TRWAĆ BĘDĄ PRZY SWOICH PLA 
NACH ANSCHLUSSU POLSKA PO- 
DEJMIE WALKĘ, NAWET GDYBY 
MIAŁA SIĘ BIĆ SAMA I BEZ SO. 
JUSZNIKÓW. Cały naród jest zgod. 
ny co do tego. Jest. on gotów walczyć 
o niezawisłość Polski do ostatniego | 

| MI WIERZYĆ, ŻE MOBILIZACJA mężczyzny i do ostatniej kobiety, bó 
gdy mówimy, że będziemy się bić o. 
Gdańsk, rozumiemy przez to, że bę- 
dziemy walczyć o naszą niepodieg- 
łość. Gdańsk jest koniecznym dla Pol- 
ski. ° i ы 

był gen. Ironside dłuższą rozmowę z 

  

„O ile Niemcy trwać będą przy śwoich planach Anschlussu, Polska 

  

odejmie walkę, nawet gdyby miała się bić sama i bez sojuszników”. počcit EE 

ma miesiącami Marszalek 
zarzadził mobilizację w Polsce 

(Wywiad Marsz. Rydza-Śmigłego, udzielony amerykańskiej dziennikarce) 
JE GDAŃSK, 

LE ŻYCIE EKO- 
handel 

   
   

    

przez Gdańsk i ię. 
je Gdynię. Po 
jście do morza” 

egłym roku 16 mil. 
ton naszego stale rosnącego handlu 
przeszło przez te dwa porty. ZAJĘ- 
CIE GDAŃSKA PRZEZ - NIEMCY 
BYŁOBY AKTEM PRZYPOMINAJĄ- 
CYM NAM ROZBIOR POLSKI Z TE 
GO "POWODU ZARZĄDZIŁEM 

| PRZED 4 MIESIACAMI MOBILIZA- 
CJĘ, GDY KANCŁERZ HITLER PO- 

| NOWIŁ SWE ŻĄDANIA, DOTYCZĄ- 
CE GDAŃSKA I POMORZA PROSZĘ 

TA NIE BYŁA TYLKO DEMON- 
STRACJĄ; Wówczas byliśmy gotowi; 
gdyby to było koniecznym, na wojnę. 

* Zapytany przez p. Vorse, w jaki   sposób osiągnięta została nadzwyczaj 

stajnię, interesujące się zwłaszcza zwy 
Marszałkiem Śmigłym Rydzem. Po | cięzeą tegorocznego derby Coltem. 
południu został przyjęty na audien- 
cji przez Pana Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej, który po tym wydał śnia- 
danie na jego cześć. Następnie gen. 
Ironside udał się na Służewiec, gdzie 

Nowa fala piotek i in- 
tryg dookoła Gdańska 

PARYŻ (Pat), Prasa paryska w dalszym 
ciągu obszernie zajmuje się osłatnimi po 

głoskami na temat Gdańska, stwierdza- 
jąc, że są one fragmeniem wyraźnej i ce | 
lowej propagandy niemieckiej. 

Propaganda uspakajająca, pisze redak 
tor dyplomatyczny „Petit Parisien” wycho 
dzi oczywiście z Berlina, ale na to, aby 
być bardziej uwodzącą, bierze na siebie 

f maskę włoską. Jest to rzecz możliwa, że 
„ Mussolini pragnąłby odegrać rolę pošred 

nika między Niemcami I Polską. Nie moż 
naby mieć zreszłą nic przeciw pobożne 

4 mu życzeniu, gdyby zamierzał on nakło 
ś nić Niemcy do wyrzeczenia się pretensyj 

i uznania słuszności stanowiska Polski. 
Sprawa przedstawia się jednak inaczej. 

f| Ponieważ zwyczajna aneksja Gdńska 
Ę stała się zbyt ryzykowną więc ofrmuła wy 
* myślona przez Niemcy zmierza do tego, 
aby przyłączenie Gdańska odbyło się na 
płaszczyźnie administracyjnej, czy na pod 

sce tak, jak na to zasługuje. 

BUKARESZT (Pat). Dziennik „Univer- 
sul” w artykule wstępnym omawia posz 
czególńe wiadomości o sytuacji w Gdań 

wyborze, kanclerza Hitlera na prezydenta 
Gdańska, pismo zaznacza, że byłoby to 
przyłączeniem Gdańska do Rzeszy i w 
tym wypadku reakcja ze strony Polski by 

R. P. przyjął p. prezesa rady ministrów 

gen. Sławoja Składkowskiego i-p. wice 

premiera inż. Eugeniusza Kwiatkow- 
jskiego, którzy referowali o bieżących 

sławie unii personalnej. Dla zeralizowania 

sku i zaznacza, że nie może być mowy o 
jpokojowym załatwieniu tak długo, jak 

łączeniu Gdańska do Rzeszy, gdyż roz- 

łaby natychmiastowa, 

pracach rządu 

tych celów mediacja włoska nic nie po 
może. Blon próbny został przyjęty w Po! 

długo przygotowane są dekrety o przy 

wiązanie to wnosi zarodek konfliktu. Na 
wiązując do wiadomości o ewentualnym 

Na Zamku 
WARSZAWA (Pat). Pan Prezydent 

  

Ze Służewca udał się gen Ironsi- 
de dó Wilanowa, gdzie odwiedził pa- 
łae i zbiory, m. in. namiot turecki z 
bitwy pod Wiedniem, po czym obej- 

na jedność i spokój narodu polskie- 
go, Marszałek Śmigły Rydz oświad- 
czył: ; 

Posiadamy spokój narodu, który 
powziół decyzję, że wystąpi do woj- 
ny o iłe zostanie do tego zmuszony. 
Doszliśmy do tej konkluzji na podsta 
wie naszych dawnych cierpień. W 
Polsce nie ma ani jednego człowieka 
w wieku lat 40, który nie pamietalby 
co to znaczy nie posiadać niepodleg- 
łości. Tym tłumaczy się niezłomne 
stanowisko całego naszego narodu 
bez. wyjątku. 

Marszałek Piłsudski poświęcił swe 
życie na rozwijanie uczucia narodo- 
wego i patriotyzmu ludu polskiego. 
Pracował bez: przerwy nad zjedno- 
czeniem Polski. Praca moja w ciągu 
ostatnich 4-ch lat polegala na konty- 
nuowaniu Jego zadania. Starałem się   łączyć naród i dać armii poczucie jej 

WARSZAWA, (Pat). We środę od-. zwiedził nowe pole. wyścigowe ога ° rzał po drodze park i pałac łazien- 
kowski, : ` 

° \/1естогет ойЪу!Ю się przyjęcie, 
wydane przez charge d'affaires am- 
basady brytyjskiej. : 

W dniach następnych gen. Iron- 
side weźmie udział w pokazach woj- 
skowych. | 
  

zaprotestował: 

2) przeciw bezpodstawnemu 

„ GDAŃSK, (Pat). „Der Danziger 
Vorposten* komunikuje, że gdańska 
policja polityczna aresztowała w 
tych dniach 20 członków partii socjal 
demokratycznej, stojących pod zarzu 
tem zdrady głównej. 

Chodzi tu o część tych aresztowa 
nych w ostatnich dniach obywateli 

WASZYNGTON, (Pat). Sekretarz 
prezydenta Roosevelta  oświadeżył 
przedstawicielom prasy, iż prezydent 
Roosevelt zdecydowany jest zwołać   BUDAPESZT, (Pat). Korespondent 
Havasa donosi, że sytuacja mniej- 
Szości niemieckiej na Węgrzech, któ 
rą można było uważać za ostateeznie 
uregulowaną, po uprawnieniach przy 
„znanych ostatnio przez węgierskiego 

cki morganizacjom, zaczyna nastrę- 
czać nowe kłopoty. . ; 

ustępstwa nie zadawalają bynajm- 
niej mniejszości niemieckiej, |   ministra spraw wewnętrznych niemie | 

Dwa protesty Polski w Gdańsku 
GDAŃSK, (Pat). Komisarz Ge neralny R. P. w Gdańsku wystosował 

w dniu wezorajszym do Senatu Wolnego Miasta dwa pisma, w których 

1) przeciw uszezupleniu praw polskich inspektorów celnych, 

zwalnianiu polskich robotników, 

Aresztowania w Gdańsku 
gdańskich, u których znaleźć miano 
broń i zapasy amunicji. 

Prasa gdańska i policja zaprze- 
czały dotychczas kategorycznie tym 
wiadomościom, które ukazały się w 
prasie zagranicznej i polskiej Obee- 

| nie jednak do faktu aresztowań sa- 
mą się przynała. 

Spraa nettralności 1. Zjednoczonych 
nadzwyczajną sesję kongresu dła roz 
patrzenia. ustawy © neutralności w 

|wypadku, gdyby w Europie sytuacja 
przybrała rozwój krytyczny. 

Do Vaterlandu wolna dr 
Węgrom również dają się Niemcy we znaki 

zebraniu w Balaton Szantoed Niemcy 
sformułowali nowe żądania, ujęte w 

18 punktach. Domagają się oni m. in. 
autonomii administracyjnej i włas- 
nego szkolnictwa, otwarcia niemiee- 
kich szkół Średnich oraz wzmocnie- 
pa przedstawicielstwa w parlamen- 
cie. 

Według informacji 

  

dziennika. 
Jak się zdaje bowiem poczynione | Niemcy na Węgrzech żądają zwiek- 

, szenia swej reprezentacji w  parla- 
mencie do 15 posłów. Poza tym wy- 

„Magyar. Orszag“ podaje, žė na i stępują przeciw hasłom asymilacji, 

wysokiej misji, jako strażniczki na- 
szych swobód. Każdy polski chłopiec, 
który uczy się modlitwy, uczy się tak 
że, iż powinien stać się dobrym żoł- 
nierzem, aby móc bronić swego kra- 
ju. Nie jest to militaryzmem, lecz 
szlachetnym uczuciem obowiązku, 
zrodzonym z naszego niebezpieczne- 
go położenia geograficznego, które 
wymaga od każdego Polaka jaknaj- 
wyższych załet obywatela i żołnierza. 

Proszę spojrzeć — oświadczył w 
dalszym ciągu Marszałek Śmigły Rydz 
— ma mapę. Nasze położenie i nasza 
historia czynią z obrony naszej wol- 
ności żywotny problem, który zawsze 
leżał na sercu wszystkim Polakom. 

DOŚWIADCZYLIŚMY CO TO ZNA- 
CZY ŻYĆ BEZ WOLNOŚCI! I RACZEJ 
UMRZEMY, ANIŻELI UTRACIMY 

| ZNOWU TĘ WÓLNOŚĆ. Nie ma w 
Polsce ani jednego człowieka, który 
nie podzielałby tej wiary. 

Na zapytanie co do sytuacji woj- 
skowej Polski, Marszałek Śmigły 
Rydz odpowiedział: 

"Jeśli chodzi o naszą armię, to nie 
będąc tak wielka, jak niemiecka, 
JEST TO JEDNAK DOBRA ARMIA. 
W. WYPADKU WOJNY, KAŻDY 
MEŻCZYZNA . BEZ. WZGŁĘDU NA 
WIEK I KAŻDA KOBIETA BĘDĄ 
ŻOŁNIERZAMI. 

Zapytany w sprawie stosunków 
z sąsiadami, Marszałek Śmigy Rydz 
oświadczył: 

Jest to kwestia, na którą trudno 
jest odpowiedzieć, MAŁE PAŃSTWA 
BAŁTYCKIE PRAWDOPODOBNIE 
NIE PRAGNĘŁYBY SIĘ EKSPONO- 
WAĆ na niebezpieczeństwo i zacho- 
wałyby ścisłą neutralność, Co się zaś 
tyczy Rosji, to posiadamy z nią pakt 
nieagresji i traktat handowy, ale do- 
stawa surowców z tego kraju zależa- 
łaby niewątpliwie od szeregu czynni- 

ków. ROSJA WYCIĄGNIE NAJ- 
PIERW Z OBECNEJ SYTUACJI MO- 
ŻLIWIE JAKNAJWIĘRSZĄ ILOŚĆ 
KORZYŚCI. RUMUNIA JEST NA- 
SZYM SOJUSZNIKIEM, a nasza przy 
jaźń z Węgrami jest historyczna. NIE 
WIERZĘ, ABY WĘGRZY ZEZWO.- 
LILI WOQJSKOM NIEMIECKIM ZA» 
ATAKOWAC-NAS POPRZEZ GRANI- 
CE WEGIERSKĄ. NTE PRZYPUSZ- 
CZAM "TEŻ, ABY WĘGRY WZIEŁY 
UP7TAE W WOJNIE PRZECIWKO 
NAM. 

Na zakończenie, gdy p. Vorse za- 
pytała, czy stanowisko Polski nie do 
dało otuchy miejszym państwom. któ 
re pragną zachować swa niepodleg- 
łość, Marszałek Śmigły Rydz odpo- 
wiedział: 

| Mamy wszelkie powody tak przy- 
į puszezač. W każdym razie, o ile o 
„has chodzi, walczyć będziemy 0 za- 
| chowanie naszej własnej niepodleg- 
| łości w każdym wypadku nawet bez 
sojuszników. 

oga! 

  
  

oraz.domagają się prawa noszenła 
odznak i występowania z własnymi 
sztandarami, 

„Magyar Nemzet“  omawiajae 
wspomniane żądania, zaznacza, że 

zaspokojenie ich może nastąpić: we- 
dług metody wskazanej przez samych 
niezadowolonych, a mianowicie wed- 
ług metody przyjętej również przez 
Włochów. która polega na wysied- 

leniu do Niemiec wszystkich Niem- 
ców, uważających się za pokrzyw= 
dzonych.



„KURJER“ (4874) 

Policja gdańska zatrzymała 

brazylijskich dyplomatów z Polski 
WARSZAWA (Pat). W związku z Incy- 

dentem, który ostatnio młał miejsce z pa- 
nem Rui Barbosa, pierwszym sekretarzem 
poselstwa St. Zjednoczonych Brazylii w 
Warszawie oraz konsulem Brazylii w Gdy- 
P. Rui Barbosa złożył w min. spraw zagra 
niczynch dokładny opis tego wydarzenia, 
które przedstawia się następująco : 

„Udawszy się do Gdyni, celem spotka 
nia się z żoną, powracającą ze Stanów Zje 
dnoczonych Ameryki Półn. p. Barbosa 
skorzystał z okazji, aby zwiedzić Gdańsk 
w towarzystwie konsuła - brazylijskiego w 
Gdyni. W chwili gdy konsul przygotował 
się do zrobienia zdjęcia fotograficznego 
jednego z najbardziej malowniczych zakąt 
ków Gdańska, agent policji aresztował ich 
w sposób gwałtowny i zaprowadził do ma 
tej cukierni, której drzwi zostały zamknię- 
łe. 

Nie pozwalając p. Rui Barbosa, ani też 
konsulowi brazylijskiemu w Gdyni, którzy 
skazali swe dokumenty osobiste, na skomu 
nikowanie się z konsulatem brazylijskim w 
Gdańsku, policjant wezwał z główn. po- 
sierunku policji policyjny samochód cięża 
rowy z żołnierzami | agentami policji, któ 
rzy przy użyciu siły przefransportowali are 
sztowanych na główny posterunek policji. 

  

  

Na posterunku tym wyższy funkcjonariusz, 
stwierdziwszy tożsamość zwolnił Ich natych 
miast, przepraszając, prosił jednak o pozo 
stawienie aparatu fotograficznego na poste 
runku do dnia następnego, 

Po otrzymaniu powyższych informacyj, 
zastępca dyrektora profokułu dyplomatycz 
nego Morstin wystosował do p. Rul Barbo- 
sa list, w którym wyrażając ubolewanie z 

  

powodu zajścia, jakie miało miejsce, 
stwierdza, że podobne wypadki są możli 
we ze względu na to, że Polska niestety. 
nie rozporządza własnymi środkami dła za 
pewnienia bezpieczeństwa cudzoziemcom 
na terenie Wolnego Miasta Gdańska. 
Rząd polski dokonał równocześnie odpo 
wiednich kroków wobec senatu Wolnego 

| Miasta Gdańska” . 

Zwolnienie uw.ęzionego 
przez Gestapo w Pradze 
dziennikarza polskiego 
WARSZAWA (Pat). P. Eugeniusz Hinter 

hof, korespondent PAT w Pradze, powró 

cił w tych dniach do Warszawy. 

Jak wiadomo, p. E. Hinterhof w kiłka 
dni po wkroczeniu wojsk niemieckich do 
Pragi, został aresztowany, przez niemiec 

ką policję polityczną I przesiedział 3 mie- 
siące w więzieniu śledczym. W. wyniku 
śledztwa ręd. E. Hinterhoft został zupełnie 

| oczyszczony ze stawianych mu zarzutów 

  

„Turyści” z Niemiec w Irlandii 

LONDYN (Pat). „Daily Express“ pisze, 
Iž propaganda narodowo - oscjalistyczna 

w niezależnym państwie Irlandzkim przy- 
brała fak zastraszające rozmiary, iż rząd 

postanowił przeprowadzić jaknajbardziej 
wyczerpujące dochodzenie za pomocą 
władz podległych ministerstwu dominiów 
I przy pomocy rządu Irlandzkiego. 

Dziennik nie przypuszcza „aby feroryś 
cl Irlandzcy otrzymywali bezpośerdnio su 
bwencje od narodowych socjalistów, ale 

„fundusz wałki” irlandzkiej armii republi 

kańskiej prawdopodobnie czerpał ze źró ' 
deł narodowo - socjalistycznych. 

Dotychczas w irlandii propaganda na 
rodowo - socjalistyczna nie zdołała zna 

leźć dla siebie organu, ale w drugorzęd 

jorganizowali dywersje przeciwangielskie 
Kolonia niemiecka „według dziennika, 

w niezależnym państwie irlandzkim liczy 

‚ około 250 osób. Większość z nich nie ma 

żadnego związku z działalnością narodo 

wych socjalistów. Policja szczególną uwa 

| 9% zwraca obecnie na „iurystów” z Nie- 
nych tygodnikach były zamieszczane ko | miec. 

TEEURTEREFERZ CZYROTERODMTZZE TEIDE ITS SDA SDI 

W wyniku wizyty... rewizyta 

respondencje anonimowe, wyraźnie pro- 

niemieckie i antybrytyjskie. Dziennik przy 
puszcza, iż autorzy tych / korespondencji 

| nie byli ani Anglikami, ani Irlandczykami. 

  

Czego chce Moskwa? 
(Dokończenie ze str. 1) 

skiego związania się z Rosją Sowie- 
cką. 

Jeśli zaś naprawdę Moskwa żąda, 
alby pakt wzajemnej pomocy poprze 
dziło zawarcie sojuszu wojskowego z 
Francją i Anglią — to jest to wyraź- 
nym dowodem nieszczerego stosun- 

ku ZSRR do podjętych rokowań i chę 
ci dalszego ich przewlekania, nie do 

pomyślenia bowiem jest wszczęcie 
ścisłej współpracy wojskowej bez u- 
przedniego nawiązania bardziej ogól 
nych, przyjaznych i sojuszniczych sto 
sunków. 

Oficjalne komunikaty o przebie- 

gu rozmów moskiewskich mówią 
wciąż, że wszelkie wątpliwości w So- 

wieckim i anglo-francuskim punk- 

tach widzenia zostały już wyjaśnione, 
ale.,, ale wątpliwości te, które tu nie- 
co szerzej omówiliśmy, są tak jasne 
i proste, że nic w nich nie ma do wy- 

jaśniania i tylko mogą one być przed 
miotem ustępstw ze strony jednej, 

lub drugiej. 

O istotnych i naprawdę ważkich 
przyczynach trudności w osiągnięciu 
porozumienia mało się pisze i mówi. 

Zagadnienie państw bałtyckich 
jest dla ZSRR naprawdę zagadnie- 
niem pierwszorzędnej wagi. I właś- 
nie nie tyle chodzi tu o możliwości 
zagarnięcia przez „oś terytorium 
którego z państw bałtyckich siłą, ile 
o penetrację wpływów niemieckich 
i umocnienie się ich bazy w bezpo- 
średnie* bliskości Zatoki Fińskiej i 
Leningradu. 

Obawy ZSRR skierowane są głów- 
nie w kierunku Finlandii, W posia- 
daniu Finładii znajdują się wyspy 
Alandzkie, które mogą zagrozić zu- 
pełnym zamknięciem Zatoki Fińskiej, 
granica Finłandii przebiega tuż w po 
bliżu Leningradu, Finladia może za- 
grozić żegludze sowieckiej na Morzu 
Białym i Oc. Lodowatym — wszyst- 
ko to oczywiście pod warunkiem, że 
znajdzie się siła militarna, która wy- 
korzysta strategiczne położenie Fin- 
landii i dla wspólnych celów zamieni 
ją w bazę lub pozycję wypadową 
amtysowiecką. 

ZSRR pamięta o pretensjach te- 
rytorialnych Finladii; zdaje sobie 
sprawę z powagi wpływów niemiec- 
kich w tym kraju. To też pozyskanie 
Anglii i Francji dla udzielenia „gwa- 
ramcji na wypadek pośredniego za- 
grożenia jest warunkiem, od którego 

Sowiety nie mogą odstąpić i nie od- 
stąpią. Inne żądania sowieckie mają 
raczej za cel zamaskowanie istotnych 

zamierzeń. 
Anglia oczywiście zdaje sobie spra- 

wę z faktycznego stanu rzeczy, oba- 
wia się jednak, jak to już miało miej 
sce wobec Japonii, aby przez szybkie 
porozumienie z ZSRR nie przyśpie- 
szyć wzmożenia wpływów niemiec- 
kich w państwach bałtvcekich. Dia- 
tego również zwleka. niby ustepuje, 
Składa nowe propozycje i czeka na 
%yjaśnienie się sytuacji międzynaro- 
dowej. 

A wreszcie błędem bvloby zapo- 

miesć o jeszcze jednym i może naj- 
pardziej ważkim czyaniku. utrudnia- 
įgsvm porozumienie z Sow ietami. 

O! > obie strony sobie nie ufają: obie 

<hczotvbv wzajemnej pomocy — ale 

ua odległość 

Nie sądźmy bowiem. że tylko kraje   

kapitalistyczne obawiają się destruk- 
cyjnych wpływów komunizmu. So- 
wiety z pewnością jeszcze więcej o- 
baw żywią wobec wpływów kapita- 
lizmm, a przecie obie strony nie unik- 
nęłyby pewnego wzajemnego przeni- 
kania wpływów jeśli ich armie mia- 
łyby „kiedyś walczyć ramię przy ra- 
mieniu. 

Rokowania moskiewskie mają tru- 
dną, złą atmosterę. 

Obu stronom powinno zależeć na 
ich doprowadzeniu do pozytywnych 
wyników, Więcej na tym zależy na- 
wet ZSRR niż stronie angieisko-fran- 
cuskiej, która wzamian za całkiem 
realne efektywy «może liczyć na pro- 
blematyczną pomoc cze trmii. 

Ale sytuacja jest taka, że Anglia 
i Francia przeceniają prestige'owe 
zmaczenie paktu z Sowietami i dla- 
tego są w pozycji ustępującego i ubie 
gającego się. Rzutuje to być może 
nawet i na inne odcinki polityki za- 
granicznej tych państw — vide prze- 
wlekający się zatarg W. Brytaaii z 
Japonią, 

Sowiety natomiast 
swą obecną pozycję. 

Już w pierwszych dniach rozmów 
moskiewskich przewidywaliśmy na 
tym miejscu sowiecką politykę zwle- 
kania i targów. Po blisko czterech 
miesiacach rokowań sowieckie 
kunktatorstwo prześcignęło najśmiel 
sze oczekiv'ania. 

Jest rzeczą pewną, że wyniku roz 
CZESNE 

przeceniają 

mów moskiewskich oczekuje dziś ca- 
ły świat polityczny z dużym napię- 
ciem. 

Wynik tych rozmów jest bowiem 
nietyłko ważny dla obu pertraktują- 
cych stron, lecz może mieć doniosłe 
Skutki dla rozwiązania całego szere- 
gu innych, niezmiernie palących za- 
gadnień i konfliktów międzynarodo- 
wych. 

Nie należy jednak decyzjom mo- 
skiewskim przypisywać zbyt wielkie- 
go znaczenia. Co więcej — należało- 
by Moskwę „,przycisnąć do muru' i 
tak lub inaczej zakończyć przeglekłe 
rokowania. 

Rosja ma obecnie ciężki problem 
do rozwiązania na Dalekim Wscho- 
dzie, to też przeciąganie rozmów z 
mocarstwami zach. „eumopejskimi dy- 
skontuje jako przejaw swej siły i po- 
wagi na forum 'międzynarodowym, 
co ma niemałą wagę dla wytworze- 
nia i umocnienia nastrojów wojen- 
nych wśród ludności i poprawienia 
jei „samopoczucia“. A nie jest to bez 
znaczenia dla konfliktów z Japonią. 

Dalsze zwlekanie gra tylko na ko 
rzyść ZSRR, a nie Anglii i Francji, 
których prestige cierpi na dotychcza 
sowym przebiegu rozmów moskiew- 
skich. 

'To też należałoby szybciej wyciąź 
nąć konsekwencje z obecnej sytuacji 
i zwlekającą Moskwę — zaskoczyć 
własnymi decyzjami. 

Eugeniusz Mejer.   

Nikłe rezultaty wyprawy do Hiszpanii min. Ciano | 
„RZYM (Pat). „Informatione Diplomati 

" zamieszcza komunikat, w którym oma 

wia wizytę ministra Ciano w Hiszpanii i 
jej rezultaty, 

Z komunikału tego wynika, że gen. 

Franco odwiedzi Rzym w końcu września. 
„lnformatione diplomatica” tłumaczy brak 
oficjalnego komunikatu, dotyczącego wy 

niku rozmów, jakie minister Ciano pro- 
wadził w Hiszpanii tym, iż Hiszpania już 

  

  

Prez. Lebrun w Belgii 
LIEGE 4Pat). Prezydent Lebrun, który 

przybył na zwiedzenie wystawy wodnej w & 
Liege, natychmiast po przyježdzie udał się 

do pawilonu francuskiego. Król Leopold 
wydał na cześć prezydenta Lebrun śniada- 
nie w swym pałacu w Liege. Prezydent re 

publiki francuskiej udał się wieczorem w 
drogę powrofną do Paryża. (4 

    

Obż rsto — sdredą st-n», 1 
8 sp żywam 6 tłustczó + szaodił | 

zdrów U... 
LONDYN (Pat): Jak donosi Agencja Reu ж 

tera z Berlina, przewodniczący narodowo 
socjalistycznego komiłełu dla spraw zdro 
wia publicznego dr Wirz omawiając na po 
siedzeniu komiłetu sprawy żywnościowe w 
Trzeciej Rzeszy określił obżarstwo jako 
„swego rodzaju zdradę stanu”. 

Naród niemiecki — zdaniem dr Wirza 
— zdradza naogół najzupełniej zbędną 
skłonność do nadmiernego odżywiania się. 
Nadmiernę odżywianie, zwałszcza nadmier 
na konsumcja fłuszczów, nie tylko jest rze 
czą niepotrzebną, lecz wręcz szkodliwą, wy 
wiera bowiem niepożądany wpływ na ogól 
ny stan zdrowia publicznego. 

‹ 

m i 

4 

z 
sprecyzowała swoje słanowisko, przystę- 
pując do paktu anlykominternowskiego i 
opuszczając Ligę Narodów. 

Komunikat, utrzymany w tonie polemi 

cznym, zarzuca państwom zachodnim, iż 

starają się pomniejszyć znaczenie wizyty 
ministra Ciano, przedstawiając ją jako ma 

nifestację uczuciową bez żadnego znacze 

nia politycznego 

Nowy lot angielski nad Francją 
LONDYN (Pat). Ministerstwo lotnictwa 

ogłosiło następujący komunikat: 
Około 100 samolotów królewskich sił 

powietrznych odbywa lot ćwiczebny nad 
terytorium francuskim. Kiłka eskadr Blen 

heim (bombowców), które opuściły swoje 

bazy o godz. 7 rano, dokonało lotu okręż 
nego, prowadzącego przez Paryż, Orlean, 
i Chartres. Eskadry te po 3 godzinnych lo 
tach powróciły do swych baz. Pewna licz 

ba eskadr wellingtonów i Whithley'ėw 

(bombowców) znajduje się jeszcze w dro 

dze i powróci do swych baz po południu 

Kpt. Balfour, podsekretarz stanu w mi 

nisterstwie loinictwa znajduje się na pokła 

dzie jednego z wellingtonów, jako członek 

załogi, Obie eskadry dotarły do najdalej 

'na południe położonego punktu swej dró 

gi, to jest w okolice Avallon, około 200 

km. na południe od Paryża. Przebyta prze 

strzeń wynosi około 1250 km O 

Król Zogu wzywa Albańczyków | 
do poświęceń dla oswobodzenia kraju 

SZTOKHOLM, (Pat). B. król Zo- 
gu udzielił przedstawicielowi Havasa 
wywiadu, w którym podkreślił uczu- 
cia podziwu, jakie żywią zawsze Al- 
bańczycy do Francji. 

Obowiązek wszystkich Alhańczy- 
ków — dodał Zogu -— polega na po- 

święceniu się odrodzeniu niepodleg: 
łości i suwerenności swego kraju ! 

Żaden kraj, nawe: mały, nie mo- 
że być bez wo!ności. Zyczę wszystkim 
państwom, aby mogły korzystać z 
niej w całej pełni. 

  

Otwarcie V Targów Futrzarskich w Wilnie 
Wczoraj nastąpiło uroczyste ot- 

warcie V Międzynarodowych Targów 
Futrzarskich w Wilnie. 

Na uroczystość tę do lokalu Izby 
Przemysłowo-Handlowej o godz. 11 
rano przybyli: p. wojewoda wileński 
Artur Maruszewski, przedstawiciel 
Ministerstwa Przemysłu i Handlu ra- 
dca Sawa, dyrektor Rady Handlu Za- 
granicznego dr Rusiński, wiceprezy- 
denci m. Wilna pp. T. Nagurski i K. 
Grodzicki, wiceprezes Związku Izb 
Rzemieślniczych p. J. Chowańczak 
oraz przedstawiciele instytucyj i or- 
ganizacyj państwowych, gospodar- 
czych i społecznych. 

Obszerna sala Wileńskiej Izby 
Przemysłowo-Handlowej zgromadziła 
ponadto kilkaset przedstawicieli spo- 
śród wystawców i interesantów tar- 

gowych. 

Należy tu podkreślić, że zaintere- 
sowanie V Targami Futrzarskimi jest 
wyjątkowo duże, znacznie większe 
niż w latach ubiegłych. 

W przemówieniach inauguracyj- 
nych, jakie z okazji otwarcia Targów 
zostały wygłoszone, moment ten kił- 
karotnie z naciskiem był podkreś- 
lany. 

Zebranie zagaił wiceprezes Izbv 
Przemysłowo-Handlowej p. Kował- 
ski, witając przedstawicieli władz i 
przybyłych gości życząc V Targom 
pomyślnych obrotów handlowych. 

Dłuższe przemówienie charakte- 
ryzujące rozwój i znaczenie Między: 
narodowych Targów  Futrzarskich 
wygłosił prezes Zarządu Towarzystwa 
p. A. Kawenoki, który podkreślił, że ' 

cały pawilon, w którym mieszczą się 
Targi, zajęty jest do ostatniego miej 
sca przez 89 najpoważniejszych firm 
handlowych i przemysłowych z bran 
ży futrzarskiej z terenu całej Polski 
i W. M. Gdańska. 

Mówca z naciskiem podkreśla, że 
do tegorocznych Targów cała Polska 
przygotowała się bardzo starannie i 
z największym spokojem. Jeżeli tak 
się dzieje w okresie wysoce naprę- 
żonej sytuacji politycznej, to dlate- 
go, że cały naród i sfery gospodarcze 
zdają sobie sprawę, że na straży ho- 
noru i dobrobytu Rzeczypospolitej 
stoi 

bohaterska Armia Polska, 

Słowom tym towarzyszyła burza 0- 
klasów. 

P. wojewoda Maruszewski, prze- 
mawiając w im. Rządu, wyraził prze- 
konanie, że aktywność, jaką przeja- 
wiło futrzarstwo w organizacji tego- 
rocznych Targów jest najlepszym da 

wodem właściwej postawy, jakie ży- 
cie gospodarcze zajęło wobec obec- 
nych wypadków politycznych. Świad 
czy to o sprężystości naszych sfer 
handlowych i przemysłowych ora» 
całego narodu. Mącenie naszego ży 
cia gospodarczego tym, którym n" 
tym zależy areróm p. woje 
woda — 

nie udało się i = uda. 

Skolei głos zabierali w imieniu 
miasta vice-prezydent Nagurski, któ- 
ry życzył, by Wilno wprowadzone zo 

i stało w orbitę wielkich ośrodków 
handlowych i w imieniu Targów Pół 

  

nocnych vice-prezydent Grodzicki. 
Mówca z satysfakcją stwierdził, że V 
Międzynarodowe Targi Futrzarskie 
w tym ciężkim okresie psychicznym 

mają 
nastawienie ofenzywne. 

Na całym odcinku gospodarczym 
panuje spokój i zaufanie. I to jest 
najbardziej pocieszającym objawem. 

Następnie odczytano szereg nade- 
słanych depesz gratulacyjnych m. in. 
b. Marszałka Senatu płk. Prystora. 

Uchwalono į łośnie wysłać 
do Pana Marszałka Śmigłego Rydza 
depeszę o treści następującej: 

„Zebrani na otwarciu V Międzynarodo- 

wych Targów Futrzarskich w Wilnie prze- 

syłają Ci Wodzu Naczelny wyrazy najgłęb- 

szej czci I hołdu. Dzięki Armii | Tobie Wo- 

dzu, jesteśmy w stanie pracować w spokoju 

każdy przy swołm warsztacie, a wszyscy ra- 

zem dła dobra Najjaśniejszej Rzeezypospo- 

Nitej“. 
Na zakończenie części oficialnej 

uroczvstości nastąpiło zwiedzanie te- 
renn Targów. 

Targi tegoroczne mieszczą się w 
"ięknym. nowocześnie skonstrwowa- 
«ym pawiłonie żelbetonowym. Każ- 

E 
89 wystawców 

na oddzielone izołowane stoisko, 
"dzie nieskrępowanie może  załat- 
wiać swe tranzakcje. 

Niawatnijw'a V Tarsi Futrzarstia 

spełnią swą rolę w znacznie szer- 
szym zakresie niż dotychczasowe. 

przyczyniając się do dalszego pomyśl   nego rozwoju branży futrzarskiej na 
terenie całej Polski. 

Jeszcze jeden kwiatek 
z Protektoratu 

PARYŻ (Pat). Agencja Havasa donosi 2 
Pragi: przed dwoma tygodniami zastępca | 
protektora Rzeszy dr Herman Fran zwró 
cit się do rządu profektoratu, odmagając 
się w sposób ultymatywny aby w wewnętrz 
nej administracji protektoratu Czech I Mo 
ław wprowadzony został na zasadach zu- 
pełnie równoległych język niemiecki. 
Dotychczas od drugiej połowy marca język į 
niemiecki -obowiązywał administrację czes 
ką jedynie w stosunkach z Niemcami. Rząd 
czeski starał się o odroczenie decyzji w 
łej sprawie ze względu na obawę reak- 

cyj. 
Obecnie prasa niemiecka w Czechach, 

przypominając, że termin wyznaczony 
przez dr Franka upłynął w dniu 15 lipca, 
podejmuje kampanię przeciwko posiępowa 
niu rządu czeskiego. Na łamach „Prager 
Zeiłungdienst" burmistrz Pragi Niemiec 
Phiłtner pisze: Niech Czesi nie zapomina 

ja, że znajdują się w samym centrum Rze 
szy. Na innym Miejscu ten sam dziennik 

pisze: jeśli naród czeski w dalszym cią 
gu frwać będzia w biernym oporze Rze 
sza poweźmie sama odpowiednie decyzje 
aby rozwiązać szybko | definitywnel 
wszystkie problemy z kwestią językową 
na czele. 

Od Administracji 
Uprzejmie prosimy Az. | 
.p. Prenumeratorów w 

uypadku zmiany adresu 
o dokładne podanie po-   przedniego adresu.  
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"„KURJER“ (4574) 

Defilada „Fizkulturników” 
na Placu Czerwonym 

zprzygrywkądowojnysowiecko-japońskiej 
MOSKWA. (Obsł, Sp.) Groźba woj- 

_ny japońsko-sowieckiej znalazła swój 
WA we TA n święcie 80- 
wieckiego przysposobienia wojskowe- 
go tzw. „defiladzie fizkulturników*, 

Krwawe ważki na dalekim pogra- 
nicza mongołsko-mandżurskim,  żu- 
chwałe raidy bombowców sowieckich 
wgłąb Mamdżurii oraz groźba minist- 
na ltgaki zbombardowania szeregu 
miast wschodnio-syberyjskich, plus 
dojrzały już konflikt na Sachalinie, 
zmusiły tząd sowiecki do wzmożenia 
tempa propagandy wewnętrznej, ce- 
lem ukształtowania opinii sowieckiej 
i przygotowania jej do wojny z Ja- 
ponią. 

W kołach zagranicznych dyplo- 
matów, akredytowanych przy rwą- 
dzie sowieckim, podkreślają, że Tejt- 
motywem wczorajszych troczystości 
sówieckich 

była gotowość do rychłej wojny 
z Japonią. 

„Specy” wojenni różnych krajów 
różmaicie tłum: wynik starć 80- 
wiecko-japońskich nad jeziorem Cha 
san. Zdania są podzielone. Sowietv 
Jednek głoszą, że przyniosły one ar- 

  

  

mii czerwonej wielki sukces. Faki 
zainscenizowania podczas wczorej- 
szej uroczystości na placu Czerwo 
nym : i 

walk nad jeziorem Chasan 

miał wyraźnie zaakcentować goto- 
'wość Sowietów do rozpoczęcia wojny 
z Japonią. 

'Tym razem transparenty i plaka- 
ty nie wzywały już do ogólnikowej 
wałki z „agresorami”, oczy Kremla 
wytażnie skierowane były na Daleki 
Wschód, gdzie od dawna już zapo- 
wiadana „ostateczna rozgrywka” mię 
dzy ZSRR i Japonią wisi. jak się mó- 
wi, na włosku. 

Potwierdzają to wczorajsze urty- 
kuły pism sowiedkich. Poprzez barw- 
ne, samochwałcze opisy uroczystości 

wyraźnie zarysowują się groźby 
1 rozlega się szczęk oręża. 

Szary obywatel sowiecki niewiele 
wiedział dotychczas o krwawych 

| walkach nad jeziorem Buirnor. Kit. 
ka komunikatów sowieckich — i to 
wszystko. Obecnie jednak Kreml za- 
czyna coraz gwałtowniej kształtować 
społeczeństwo... nieuniknioną wojną. 

Pod tym kątem widzenia nałeży   

zrozumieć artykuł znanego publicy- 
sty sowieckiego E. Pietrowa, zamie- 
szczony. we wczorajszej „„Prawdzie“. 

Podnosząc znaczenie „defilady 
fizkułturników', Pietrow sugeruje 
Japonii potęgę oręża sowieckiego, 

podkreślając różnicę między carską 
i czerwoną armią. 

Żołnierz carski, w większości wy- 
padków analfabeta, uzbrojony był 
tylko w męstwo. Żołnierz czerwonej 
armii, pisze Pietrow, posiada wy- 
kształcenie, wyposażony jest w tech- 
nieznie pierwszorzędny sprzęt wojen 
ny i wie © ©o ma walczyć... 

Jeżeli przykład Chasanu nie pomógł 
— Buirnor ostudzi zapały agresorów 

— stwierdza w zapale sowieckiego pa 
triotyzmu publicysta  „Prawdy”. 
„Pracować po stachanowsku, bić 
wroga po chasanowsku". 

W kołach politycznych ustęp ten 
uważany jest za znamienny. Jest on 
równoznaczny z oficjalnym przyzna- 
niem się Sowietów, że to nie żadna 
Mongolia Zewnętrzna 7 Mandžurią, 
lecz Związek Republik Sowieckich 
prowadzi wojnę z Japonią. 

  

Tajemniczy doradca Hitlera 
zy podróż płk. von Schwerin zadecyduje o tosach po 0'u ? 

Przyszły historyk badający nasze 
niespokojne czasy może zwrócić uwa- 
gę na fakt pozornie drobny, który za- 
szedł w lipcu 1939 r. 

W tych dniach wrócił do Niemiec 
z podróży do St. Zjedn. i do Anglii 
podpułkownik hrabia Gerhardt von 

Schwerin, który uchodził za najbar- 
dziej tajemniczego oficera wojsk nie- 
mieckich i jest powszechnie nazywany 
„Pułkownikiem Tajemnicą". 

©, Zamaz po przyjeździe udał się do. 

przez Hitlera. „Fuehrer* rozmawiał z 
nim bardzo długo i słuchał informacji, 
które „Pułkownik Tajemnica" przy- 
wiózł z Ameryki, gdzie przebywał in- 

cognito. : ; 

Kto wie, ezy ta rozmowa nie miała 

rozstrzygającego wpływu na decyzje 
Hitlera. 

‚ Podpułkownik ' hrabia  Gerhardi 
von Schwerin jest jednym z najmłod. 
szych niemieckich oficerów  sztabo- 
wych. Awansował bardzo szybko dzię- 
ki protekcji Hitlera, który darzy go 
nieograniczonym zaufaniem. 

Hrabia von Schwerin nałeży do 
tych jumkrów pruskich, którzy już na- 
zajutrz po rewolucji zaczęłi spiskować 
przeciwko młodej republice niemiec. 
kiej. W marcu r. 1920 widziano go 
wśród zwolenników von Kappa. Rząd 
republikański odmiósł wówczas zwy- 

cięstwo nad przeciwnikami, von Schwe 
rinowi jednak nie spadł włos z głowy. 

Minęły lata. Von Schwerin, o któ- 
rym przez szereg łat nic się nie sły- 
szało, znów ukazał się na widowni. 
Wtajemniczeni wiedzą, że już przed- 
tem, tj. przed dojściem Hitlera do wła   

dzy, miał konszachty z 
socjalistami i odgrywał w cieniu rolę, 
o której dotychczas niec mie wiadomo. | 

'W maju r. 1933, kiedy Hifler przy 
wrócił w Niemczech powszechną służ. 
bę wojskową, von Schwerin został po- 
wołany do ministerstwa «spraw woj- 
skowych. Wkrótce stanął tam na czele 
wydziału zajmującego się badaniem 
stanu sił zbrojnych i uzbrojenia Anglij 

| 1 SŁ Zjedn. 

by powiedzieć kilka ciekawych rzeczy 
9 tym, co się działo i dzieje za kulisa- 
mi rozruchów w Palestynie, zama- 
chów terrorystów irlandzkich itp. Kto 
wie w z to nie on był naczel- 
nym kierownikiem groźnej organi. 
zacji szpiegowskiej, którą hitlerowcy 
utworzyli w Stanach Zjednoczonych 

Podobno Hitler zasięga jego rady 
t liczy się z jego zdaniem. „Anschluss* 
aneksja Sudetów i zabór Czech były 
przygotowame na podstawie  infor- 
macji dostarczonych przez „Pułkow- 
nika Tajemnicę“, 

(o teraz podpułkownik von Schwe- 
rim powiedział Hitlerowi? Jakie wnio- 
ski wyciągnął z tego, co widział i sły. 
szał w Anglii i w Stanach Zjednoczo-   

uych, gdzie badał. stan sił zbrojnych 
tych dwu krajów? 

W Stanach Zjednoczonych i w 
Anglii — starano się ułatwić wysłan- 
nikowi Hitlera zebranie wiadomości, 
po które przyjechał. W Ameryce wła- 
dze pozwoliły mu zwiedzić szereg wiel 
kich fabryk pracujących dla wojska; 
w Anglii brabia von Schwerin był przy 

jety przez pułkownika Tennanta z mi. 
nisterstwa obrony państwa, 1 

scowości, gdzie ciekawy. 8 „8086“ zoba- 
czył ponczające rzeczy, 

Widocznie i Anglicy i Amerykanie | 
mają się czym pochwalić i chcą, 
Hitler o tym wiedział. 

Wizyta podpułkownika von Schwe 
rina w Berchtesgaden może będzie 
miała ogromny wpływ na dzieje Eu- 
ropy w najbliższej przyszłości. 

aby 

  

  

3 

Nożycami przez prasę 
KROCZYMY DROGĄ JÓZEFA 

PIŁSUDSKIEGO. 

Wizyta gen. Ironside nie przestaje 
być „tematem dnia*, ani w Polsce, 
ani za granicą. Cytujemy dziś jako 

dalszy ciąg głosów prasy połskiej opi- 
nię „Expressu Porannego” i A.B.C. ' 

Wizyta gen. Ironside w Warszawie 

nastąpiła zaraz po wielkiej rewii wojsk | 

francuskich 1 angielskich w Paryżu. 
Te dwa — ściśle ze sobą związane 

w freści | w czasie wydarzenła, mają 

swoją głęboką wymowę. Są mocnym 
wyrazem porozumienia 1 współpracy 
militarnej trzęch narodów — Anglii, 

Polski I Francji — które dziś stanowią 
trójkąt bezpieczeństwa Europy. 

deszcze przed rokiem żaden z wiel- 

kich polityków mocarstw zachodnich | 
mie mógłby przewidzieć, jak ważna :c 

ła przypadnie Polsce w dziele obrony 

powszechnego pokoju. 
Jeden tylko <złowiek, największy 

geniusz powojennej epoki — Józef 
Piłsudski, widział tę przyszłość jasno 
już w zaraniu Niepodłegłości. Świad. 
czy o tym Jego nieomylny wybór dro 
gl, którą wytknął Narodowi, drogi pro- 
wadzącej ku wielkości. 

Dziś z zasłużoną dumą możemy s0- 
bię powiędzieć, że Jesteśmy jedynyn: 

państwem w Europie, które w ciągu 
<ałego ostatniego dwudziestolecia nie 

odstąpiło od swej zasadniczej linii w 
polityce zagranicznej. 

Z nakazu Józefa Piłsudskiego pow- 
stała Armla, jedna z najpatężniejszych 
w Europie, 

deśli dodamy -gospodarcze sukcesy 
Połski w nakazanym również przez Wx 
dza Narodu wyścigu prawy, sukcesy któ 
tych obrazem jest choćby fakt za0pa- 
'trzenta armii brytyjskiej w «działa prze- 

«ciwiotnicze ;polskiej produkcji — qas- 
nym będzie, dlaczego fak mocną 1 za- 
szczytną pozycję zajęliśmy wśród na- 
rodów Europy. 

Nie wąfpimy, że misja gen. Ironsl- 

de'a związana z jego pobytem w Pol- 

sce przyczyni się do dalszego wzmoc- 

nienia  polsko-angielsko-francuskiego 

„trójkąta bezpieczeństwa”. 

[E. Poranny). 

BOHATERSTWO ŻOŁNIERZA 
POLSKIEGO POZNAŁ GEN, 
IRONSIDE NA MURMANIE. 

Gem. sir Edmund kronside miał już 
możność zetknięcia się z armią polską. 
W 1. 1919 gen. Ironside był dowódcą 
wojsk sprzymierzonych w północnej 
Rosji. W skład podległych mu oddzia- 
łów wchodziły polskie Tormacje Mur- 
mańczyków. Generał angielski ocenił 
wysoko wartości bojowe polskich żoł- 
nierzy, czemu dał wyraz w liście @с 
gen. Hallera. 

'Następnie w r. 1925 gen. ironside 
na zaproszenie ówczesnego ministra 

spraw wojskowych gen. Wł. Sikorskie- 
go był obecny na manewrach armii pol 
skiej w charakterze przedstawicieli ar- = mii brytyjskiej. 

Pociąg turystyczny do FRRANCJI 1 SZWAJCĄ PRIE 
Budapeszt — Balaton — 
Monte Carlo — Cannes 

12.VIll. — 26.VIII, 

P. B. P. ORBIS 
Wilno, Mickiewicza 16 i oddziały 

IIS TOS ARS i 

Powstanie i pierwsze boje 
pułków Wileńskiej Dywizji Lesionowej 
W związku ze świętem pułków Wi- 

leńskiej Dywizji Piechoty Legionopej, 
które przypada na 14 i 16 sierpnia rb., 
drukujemy poniżej szkie historyczny do- 
tyczący tej Dywizji. Matertał historyczny 

otrzymaliśmy łaskawie od p. kpt. Zabo- 

rowskiego. 

Dzieje oddziałów  wehodząeych 
obecnie w skład Wileńskiej Dywizji 
Legionów sięgają pamiętnych dni 
sierpniowych 1914 roku, kiedy to 
garstka najśmielszych i najenergiez: 
niejszych skupiona przy Komendan- 
cie Józefie Piłsudskim przerwała 
pasmo bierności spełeezeństwa pol- 
skiego, 

Pierwsza Kompania Kadrowa zo- 
stała zorganizowana osobiście przez 

Komendanta o godz. 18.00 dnia 3 
sierpnia 1914 roku w Krakowie w 

Oleandrach spośród królewiaków i 
matopolan przybylvch na letnie kur- 
sa instrnktorskie Związków i Dru- 
*vn Srzeleckich.   

Dowództwo kompanii powierzył 
Komendant ob, Tadeuszowi Kasprzy 
ckiemu, Liczyła Kompania 150 ludzi 
i dzieliła się na 4 plutony, Plutonami 
dowodzili; ob. Stanisław Bukaeki- 
Burhardt, ob, Jan Kruk-Kruszewski, 
ob. Henryk Krok-Paszkowski i ob, 
Herwin-Piątek, 

Historię wojenną piechoty rozpo- 
częła Kompania Kadrowa w dniu 6 
sierpnia 1914 roku marszem ku gna- 
nicy austriacko-rosyjskiej i obale- 
niem o godz. 9.45 słupa granicznego 
— symbołu podziału i niewoli. W 
ślad za kompanią kadrową ruszyły 
marszem przez Słomniki i Miechów 
do Kiele dalsze oddziały strzeleckie. 
W Kieleach stoczono w dniu 12 sierp- 
nia pierwszy zwycięski bój z oddzia. 
łami rosyjskiej 14. dywizji kawalerii 
Nowikowa, 

Następnego dnią w Rykoszynie 
Komendant zorganizował przybyłe w 
międzyczasie z Krakowa oddziały 
strzleckie w pięć baonów piechoty po   

ZR 395.— 
Zapisy i informacje: 

Wenecja — Lido — Nicea 
—Paryż — Wersal — Zurich — Mediolan 

Ilość miejsc ściśle ograniczonał 

WAGONS-LITS/C00K 
Warszawa, Krak. Przedm. 42 i oddziały 

4 kompanie każdy. Dowódcami bao- 
nów mianował Komendant: I — ob. 
Žegotę Januszajtisa po jego odejściu 
do Krakowa — ob. Satywa-Fleszera), 
I — Norwida-Neugebauera; III — 
ob. Śmigłego-Rydza; TV —- ob. Wyr- 
wę-Furgalskiego; V — ob. Karasze- 

wieza-Tokarzewskiego. ` 

Wobec trwającej bierności ogółu 
społeczeństwa polskiego w byłej Kon 
gresówce musiał Komendant chwilo- 
wo zrezygnować z prowadzenia sa- 
modzielnej wałki powstańczej prze- 
ciwko zaborcom i zgodzić się na 
współpracę z armią austriacką. Dnia 
22 sierpnia 1914 roku baony strze- 
leckie weszły jako pierwszy pułk ka- 
drowy w skład Legionów Polskich. 
Dowództwo Pułku Kadrowego objął 
Komendant Józef Piłsudski Skład 
piłku w czasie postoju w Kielcach 
powiększył się o baon VI — ob. Gru 
dzińskiego-Piekszyca, sformowany z 
napływających ochotników. Od mie- 
siącą września do miesiąca grudnia 
1914 roku walczą chlubnie poszcze- 
gólne baony pułku kadrowego osła- 
niając koncentracje rozciętej armii ' 
austriackiej nad Wisłą, biorac udział 
w ofenzywie na Dęblin i Warszawę 
i w odwrocie pod Kreków, Zamyka 
ten okres kampania podhalańska. 

  

Do najsłynniejszych i najkrwawszych 
walk stoczonych w tym czasie z Ro- 
sjanami zaliczyć należy boje w rejo- 
nie Nowego Korczyna, pod Anieli- 
nem i Laskami oraz pod Krzywo- 
płotami. Do najpiękniej przeprowa 
dzonych operacyj należą słynny wy- 
wiad bojowy na Ulinę Małą oraz 
atak na Chyżówki. 

W końcu grudnia 1914 roku w 
rej. Nowego Sącza pierwszy kadro- 
wy pułk Legionów przemianowano 
na I Brygadę Legionów, komendę 
nad którą zatrzymał Brygadier Pit- 
sudski, Baony I i III wchodzą w 
skład pułku mjr, Śmigłego-Rydza, 
zaś baony II i IV w skład pułku mjr. 
Norwid-Neugebawera. W trakcie or- 
ganizacii został otrzymany rozkaz 
wymarczu pod Łowczówek (niedale- 
ko Tarnowa), gdzie w dniach od 22— 
25 grudnia pod d-twem zastępcy Ko- 
mendanta ppłk, Soskowskiego Kazi. 
mierza stacza Brygada okrytą nie- 
śmiertelną sławą i uwiecznioną w pły 
cie Nieznanego Żołnierza bitwę z puł 
kami strzelców syberyjskich. „Łow- 
czówek* był więc pożegnalną bitwą 
pierwszego kadrowego pułku Legio- 
nów i jednocześnie chrztem bnjowym 
obu nowosformowanych pułków I 
Brygady Legionów. Oba te pułki 

Tak więc gen. Ironside będzie stę 
mógł przekonać o wielkich postępach. 
Jakie poczyniła od tego czasu organi. 
zacja polskich sił zbrojnych oraz za. 
poznać się z potencjałem wojennym 
Polski. Należy podkreślić, że sir Ed. 
mund Ironside reprezentuje nie tylko 
armię angielską ale również armię fran 
cuską w myśl ścisłego porozumienia 
jakie zostało zawarie pomiędzy do- 
wództwami obu armil sojuszniczych 
podczas ostatniej wizyty francuskiego 
wodza naczelnego gen. Gamelin w 
Londynie. 

(A. B.C.]. 

ŻART, KTÓRY STAŁ SIĘ PRAWDĄ. 

To eo przed kilku dniami było 
jeszcze uważane za żart względnie za 
kawał propagandy angielskiej stało 
się nagle prawdą. Jak donosi „Kurjer 

| Połski* wysiedienie łudności niemiec- 
| kiej z Włoch staje się b. szybko fak- 

tem. 

W tej chwili autentyczność 

Infonnacyj w sprawie Tyrolu nie ulega 
już żadnej wątpliwości. Prawdopodob- 
nie na mocy jakiegoś osobistego po- 
rozumienia między kanclerzem Hiśle- 
rem a Mussolinim „krwawiąca granica” 
Brenneru ma być definitywnie odniem- 
<zona. dak się zdaję, około 50.006 
Niemców — stanowiących element naj- 
bardziej uświadomiony 1 najbardziej 
czynny pod względem narodowoście- 
wym — będzie musiało w ogóle epu- 
ścić Włochy 1 przenieść się do Nie- 
miec ;reszła — a więc mniej więcej 

200.000 osób — pozostanie może w 

zamach imperjum włoskiego, będzie 

Jednak rozproszona po wszystkich je- 
go ierenach. Być może, iż właśnie ci 
Niemcy zaczną pracować na ferenach 
kolonialnych Włoch, gdzie ciągle w 
giuncie rzeczy brak rąk do pracy I zdol 
nych a wytewałych | świadomych swych 
celów kolonizatorów. Za poparcie 
udzielone „polityce Trzeciej Rzeszy ла- 
„płacili Niemcy swym włoskim partne- 
tem cenę, któraj wysokość im samym 
wydawać się chyba musi co najmniej 
wygórowana. 

Część prasy warszawskiej odniosła 
się do tego precedensu niechętnie, Zdą 
niem maszym niezupełnie słusznie 
Gdyby na miejscu Gdańszczan i Niem 
ców z Prus Wschodnich osadzić Po- 
laków z Niemiec i Gzechów z miesza- 
nych okręgów czesko-niemieckich, an- 
tagonizm pomiędzy Rzeszą i Zachod- 
nią Słowiańszczyzną mógłby znacznie 
złagodmieć. Wymiana ludności, tej 
ludności, która jest chroniczną przy- 
czyną nienawiści pomiędzy narodami, 
zapoczątkowana przez Turcję Kemala 
Paszy «łała dotychczas dobre wymiki. 
Setki lat nieanwidziły się Turcja i Gre 
cja po "wzajemnej wymianie ludności 
w pierwszych łatach powojennych, sto 

sunki te uległy znacznemu odpręże 
niu.   

  
Nie powinno się w Europie skoń- 

czyć tylko 'na Tyrolu. A 

ESRT IRR ESTISESINTY 

Dziennikarze litewscy 
znowu w Warszawie 
WARSZAWA (Pat), O godz. 9.30 rano 

samolotem z Gdyni przybyli na lotnisko 
na Okęciu dziennikarze litewscy w liczbie 
12 osób z prezesem Dełinikajłisem na cze 
le. Goście zabawią w Warszawie dwa dni. 

wchodzą abecnie w skład Wiłeńskiej 
Dywizji Legionów , 

Datą powstania zawiązków puł- 
ków artylerii Wileńskiej Dywizji Le- 
£ionów był dzień 18 sierpnia 1914 r. 
L zn. dzień wydania przez Komen- 
damta Józefa Piłsudskiego — kpt. 
Brzozie-Brzezińskiemu rozkazu sfor 
mowania artylerii Legionowej. Arty- 
leria Legionowa organizowała się w 
rejonie Borku-Falenckiego pod Kra- 
kowem. Początkowo utworzono 2 dy- 
ony złożone z 5 bateryj oznaczonych 
kolejną numeracją 

Dywizjon pierwszy  przydziełony 
został do II Brygady Legionów, która 
na przełęczach Karpackich broniła 
wojskom rosyjskim przejścia ma ni- 
ziny Węgierskie; dywizjonowi dru- 
giemu przypadło w udziałe watczyć 
przy boku Komendanta Józefa Pił- 
sudskiego w b. Królestwie Kongre- 
sowym. Aż do chwili połączenia się 
całego pułku działały dywizjony od- 
dzielnie. W 1914 roku baterie I dvo- 
nu walczą pod Delatynem, Piase*zn4, 
Rafajłową, Jasienowem,  Mołotko- 
wem, zaś baterie II dyonu — pod 
Krzywopłotami, Marcinkowcami 1 

Pisarzową. й 
W 1914 roku oddziały strzeleckie 

były uzbrojone początkowo w jedno-
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Poseł niemiecei w Moskwie 

Jedzie do Hilera ze specjal- 
nym raporie « 

LONDYN. (Obsł. Sp.) Na temat dalszego 

losu rokowań  angielsko-francusko-sowiec- 

kich, krążą w kołach politycznych stolicy 

brytyjskiej najprzeróżniejsze wiadomości. 

Czynniki oficjalne zachowują grobowe mil- 

czenie. Zdania są podziełone. Pod jednym 

jednak punktem daje się zauważyć jedno- 

myślność, a mianowicie, że Niemcy, zna- 

lazłszy się w bardzo ciężkiej sytuacji 50s- 

podarczej, grożącej krachem, usiłują za 

wszelką cenę pokrzyżować płan zawarcia 

trójprzymierza i gotowe są udzielić Związ- 

kowi Sowieckiemu jak najdalej idących kon 

cesyj, nie licząc się nawet ze swoim part- 

nerem w Tokio. 

W kołach londyńskich wywołała sensa- 

cję wiadomość „Daily Expressu“ © tym, że 

AMBASADOR NIEMIECKI W MOSKWIE 

WEZWANY ZOSTAŁ DO KANCLERZA HtT 

LERA DO BERCHTESGADEN, GDZIE MA 

MU ZŁOŻYĆ DOKŁADNY RAPORT O PRZE 

BIEGU ROKOWAŃ na Kremlu oraz © swo- 

ich rozmowach z dygnitarzami sowieckimi. 

Przy okazji dzienniki podkreślają cha- 

rakterystyczną WIADOMOŚĆ O ŻYWYM 

UDZIALE POSŁA SOWIECKIEGO W NIEM 

CZECH W UROCZYSTOŚCIACH MONA- 

CHIJSKICH. 

Częste ukazywanie się posła ZSRR na 

uroczystościach monachijskich, w obecnym 

czasie, jest, zdaniem londyńskich kół poli- 

tycznych, zjawisklem znamiennym. 

VAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, 

Teatr muzyczny „LUTNIA“ 

Występy Marii Nochowiczówny 

Dziś o godz, 8.15 więcz 

Domek trzech 

dziewcząt 
TYYYYYYVYYYTYYYYYYYVYVYYVYYYTYYYYV

YVYYY r 

piszą do nas 

Kilkudsiesięc u konduktorów 

i zd6messowan podróżni 
Przy okienku kasy bagażowej na 

dworcu osobowym Wilno, w godzinach 

szczególnie, gdy się zbiegają przybycia 

i odjazdy pociągów dalekobieżnych — 

panuje niebywały ścisk. W długim ogon- 

ku iłoczą się podróżni, nadający bagaże 

a ponadto kilkudziesięciu konduktorów, 

którzy zdają gotówkę, pobraną od pasa- 

żerów w pociągach osobowych. Oczywi- 

ście, konduktorzy jako kolejarze doma- 

gają się przywileju pierwszeństwa, a tym- 

czasem zdenerwowani podróżni czekają, 

czekają i nieraz spóźniają się do po- 

ciągów. 

Czy nie możnaby zarządzić, by kon- 

duktorzy zdawali gotówkę do innej kasy, 

lub w ostateczności w innych godzinach 

— np., gdy przy kasie bagażowej prawie 

nikogo nie ma — od 10 do 12. 
J. Terlecki. 

strzałowe dawno wycofane z obiegu , 

karabiny Werndla, które we wrześ- 

niu zastąpiono karabinami Manli- 

chera; uzbrojenie artylerii stanowiły 

górskie działa austriackie wzór 1875 

nym na odległość 2000 m i wywra- 

wające się prawie po każdym strzale. 

Pomimo fatalnego uzbrojenia i 

umundurowania żołnierz Legionów 

już w pierwszych starciach potrafił 

wzbudzić szacunek i podziw nieprzy- 

łaciół i ,sprzymierzeńców* nieugiętą 

postawą, waleczmością oraz wiarą w 

ostateczne zwycięstwo Idei Swego 

Komendanta. 

PRZEMÓWIENIE KOMENDANTA 

DO ZORGANIZOWANEJ 

KOMPANII KADROWEJ 

W DNIU 3 SIERPNIA 1914 R. 

„Żołnierze! Spotkał was ten zasz- 
czyt niezmierny, że pierwsi pójdziecie 

do Królestwa i przestąpicie granicę   

1. W DRODŻE NA WSCHÓD. 

Dalekobieżny pociąg Warszawa—- 

Zemgale zatrzymuje się na mgnienie 

oka w Duksztach, aby wnet unieść 

ze sobą tempo i rozmach linii mię- 

dzynarodowej. W Duksztach czeka 

już z należytym spokojem i majesta- 

tem instytucja pospolicie „samowa- 

rem“ lub „czortopchajką* zwana, za- 

równo wyglądem jak i ruchami do- 

stosowana do terenu. Z hurkotaniem 

i wyciem kołysze ona podróżnych do 

snu, budząc od czasu do czasu do 

rzeczywistości uderzeniem Ściany w 

głowę. Wtedy błyskają przed wzro- 

kiem wokoło tafle jeziorek i jezior, 

którymi przedzierali się kiedyś wśród 

czcin Wikingowie z północy, tam lub 

ówdzie sterczą stare cmentarzyska 

słowiańskie, a ściekami porosłymi 

krzewiną prowadziły zapewne tropy 

zjeżonych wilków. Tak było ongiś. 

A jeszcze kilkanaście lat temu trzeba 

bvło z zamieci Śnieżnej własnoręcz 

dźwigać „samowara“, aby mėc ruszyć 

z miejsca. Dzisiaj? Wprawdzie „.sa- 
mowarem' też pchać można, ale tuż 
obok, jak jaskółka nowych czasów 
* nowego rytmu życia, stoi elektrycz- 
na torpeda, przemierzająca prze- 
strzeń Dukszty — Brasław w niesneł 
na półtorej godziny. Do niedawna je- 
szcze rozrzucone wzdłuż toru szare 
legowiska wiosek rozsypały się w 
ustrzeszone świeżą słomą plamy chat 
i zagród skomasowanych jednostek 
gospodarczych, a wzdłuż toru prze- 
wijającą się serpentyną szosą mkną 
rzesze cyklistów, nie rzadko mija- 
nych śmigłym motocyklem łub wzbi- 
jającym kłębu kurzu cichym jak 
szmer samochodem. Tak dynamika 
innego życia wdziera się w Świat le- 
gend i ciszy, gwizd elektrycznej tor- 
pedy i syreny aut budzą leniwego 7 
natury tubylca do pracy. Na styku 
zachodu i wschodu kształtuje się no- 
we życie, nowe oblicze kresów. 

2. W SŁOŃCU 

Ten nowy rytm życia wdziera się 
do siedlisk ludzkich i przekształza 
ich wewnętrzną i zewnętrzną struk- 
utrę. Oto np, Brasław. Przed nami 
(PVK 

Święto 25-lecia pułków Dywizji Pie- 

choły Legionowej obchodzone będzie 

uroczyście w dniach 14 i 15 sierpnia br. 

w Wilnie. 

Uroczystość zaszczycą Swoją obecno- 

ścią Pan Prezydent Rzeczypospolitej, Pan 

Marszałek Polski Śmigły Rydz, oraz przed 

stawiciele Rządu. 

Przewidziany program uroczystości 

przedstawia się następująco: 

Dzień 14,VIII. 

Godz. 20,00 — Złożenie przez od- 

działy dywizji hołdu sercu Pierwszego 

Marszałka Polski na Rossie. 

Godz. 21,30 — Uroczysły apel poleg- 

łych w obrębie koszar poszczególnych 

pułków. 

Dzień 15.VIIL 

Godz. 09,00—09,15 — Przegląd od- 

działów na placu Marszałka Piłsudskiego 

przez najwyższych Dostojników Rzeczy- 

pospolitej. 
Godz. 09,15—10,00 — Msza polowa   

„KUEJEM (4874) 

Powstająca prowincja 

/0р У М ВНа ЗЕА 
wznosi się ścięta kopuła góry Zam- 

kowej, dziś łysa, ongiś zjeżona basz- 

tami. U stóp jej, w wąskim przesmy- 

ku wśród jezior, jak gniazda górskich 

jaskółek przyklejone u zbocza, 

wioska ujmowana w pierwsze obję- 

cia cegły i betonu, wstaje i rozciąga 

się kilku ulicami miasteczko powia- 

towe — Bras.aw. Wszystko co „gnaj- 

dołkowe* splata się w dziwny kon- 

glomerat z tym, co tchnie tradycją 

Zamku i nowym nawarstwianiem 

rzeczywistości. Z daleka — w prze- 

jeździe — podziwiać można kaprys 

długoletniego brasławskiego lekarza 

Narbutta, który kazał zwłoki swoje 

złożyć nie na bogobojnym i uświęco- 

nym cmentarzu, lecz na krawędzi 

zrujnowanej góry. Jest w tym jakiś 

pęd ku górze i pogarda nizin. Tuż 

przy torze dwie skromne z zewnątrz 

budowle, gimnazjum i szkoła pow- 

szechna rozsypują na placach i zbie- 

rają w swoim wnętrzu gromady mło 
Avch, zuchwałych i... innych chłop- 
ców i dziewcząt. Widać, że ciasno iest 
w ramach wyznaczonych boisk. Wy- 

sypują się pod tor, błyskają łukami 
dysków, śmigają oszczepami, miota- 
ją kulą, Iśnią w skońca zdrową opa- 

lenizma ciał. Tu wstaie nowe miasto, 
kształtuje się jego dusza:  Brasław 

w słońcu. 

Hotel EUROPEJSKI 
e WILNIE 

| Pierwszorzędny — Ceny przystępne 

    

  

Telefony w pokojach. Winda osobowa 

Z chwilą ogłoszenia rozporządzenia o za- 

liczeniu do pasa granicznego  Baranowicz 

i niektórych gmin z terenu powiatu, bez 

zezwolenia starostwa baranowiekiego nie 

wolno jest nikomu, nawet ze stałych miesz- 

kańców Baranowicz, wyjeżdżać na teren   powiatu, zwłaszcza do miejscowości, które 

Program obchodu 25-lecia 
wileńskiej Dywizji Legionowej 

połączona z okolicznościowym kazaniem 
biskupa polowego Wojsk Polskich. 

Godz. 10,00—12,30 — Przygotowanie 

się oddziałów do przemarszu oraz defila- 
da na ul. Mickiewicza, 

Godz. 15,00—17,00 — Obiad żołnier- 
ski całej dywizji na sładionie sportowym 

koszar | Brygady Legionów. W czasie 

obiadu nastąpi przemówienie Pana Mar- 

szałka Polski. 
Godz.17,30—19,45 — Raut—podwie- 

czorek w salach pałacu Reprezenlacyj- 

nego. 

Ponadło w godzinach wieczornych 

przewidziane są widowiska na górze Zam- 

kowej, na boisku sportowym „Alłaria”, 

oraz na sładionie koszar Brygady Legio- 

nów, organizowane przez zespoły artys- 

łów scen wileńskich. Centralnym widowis- 

kiem organizowanym przez zespół artys- 

tyczny teatru miejskiego na Pohulance 

pod kierownictwem p. dr. Kielanowskiego 

będzie dramat „Miecz i Serce" odegrany 
na tle ruin Górnego Zamku. 

jak | 

3. W SKRZYDLACH SZYBOWCOW 

I ŻAGLÓWEK. 

Wakacje zmiatają wprawdzie z 

chodników i nasypów kolejowych 0- 

palone twarze sztubaterii, ale nie za- 

miera, jak niegdyś, duch w miastecz- 

ku i okolicach. Nad brzegami raz ci- 

chego, jak tafla zwierciadła, raz spie 

nionego burymi falami jeziora Dry- 

wiaty opalają swoje białe, wielko- 

miejskie ciała przybysze. Różnego 

autoramentu letnicy skupiają się na 

przystani Ligi Morskiej, pstrzą się 

barwnymi plamami na stokach 

wzgórz i wybrzeżach lasków. Prują 

płaszczyzny okalających jezior śmig- 

łe kajaki, błyszczą w słońcu białe 

płachty żaglówek. Tam lub ówdzie 

sterczą rozpięte namioty: gniazda 

młodzieży harcerskiej. Z niedalekiej 

przeszłości krążą wspomnienia o obo 

zach GIWF. A oto nad miastem, gdzie 

tło błękitnego nieba przecinały do 

niedawna ty!tko skrzydła wron, jaskó 

łek, mew i bocianów — z przyciszo- 

nym sykiem przecinanego powietrza 

krążą wielkie ptaki: szybowce. Na 

niższych stokach podrywają się i sia 

daią ciężkie „wrony*, z wyższych 

wzbijają się nad wzgórza i miasto 

lekkie i ciche „komary*. W skrzyd- 

łach szybowców i żaglówek łopocą 

nodmuchy ciepłego, południowego 

wiatru. Tak ongi siedlisko żydow- 

skiego żargonu, ryku krów i kwiku 
świń, wskutek szerszego powiewu z 
zachodu przekształca twarz, stano- 

wiąc żywy ślad postępującej z dnia 
na dzień kultury w marszu na północ   

  

i wschód. Józef Bujnowski. 

Ne welno bez zezwolenia władz 

podróżować w pasie granicznym 
podlegają specjalnej ochronie. 

Inna kwestia, że zezwolenia takie, o ile 

zachodzi jakaś poważna potrzeba wyjazdu 

do tych miejscowości, zawsze uzyskać mo- 

zna. 

Zupełnie jednak inaczej sądziło o tym 

2 mieszkańców Nowogródczyzny: niejaki 

Bogusz Michał i Arciuch Wincenty, którzy, 

uważali, że dla nich wszystko można i przy 

byli według łaskawego „widzimisię* na te- 

ren pow. baranowickiego. 

Bawili się w podróżników. Wycieczka 

ich, niestety, zakończyła się bardze smutnie. |- 

W tych dniach stanęli przed Sądem Staro- 

ścińskim w Baranowiczach i zostali skazani 

na 3 miesiące bezwzględnego aresztu. 

Konwencja polske-1 toeska doty- 
twąca żeglugi 1 spławu 

Podpisana w Kownie 14 maja 1938 r. 

jest realizowana. Litwa korzysta z polskich 

wód granicznych rzeki Żejmiany i Wilii, 
spławiając frachtem z Litwy priez Polskę 

do Litwy drzewo litewskie. Pierwszy zna 

czniejszy transport tego drzewa przepu- 
szczono na polskie wody w rejonie jezio 

ra Dryngis. Spław tranzytem drzewa litew 

skiego odbywa się od jez. Dryngis do 
punktu kontrolno - celnego w Kiernówku. 

    

       
     

    

ROTEL 

„ST. GEORGES" 
w WILNIE 

Pierwszorzędny == Ceny przystępne 
Telefony w pokojach 

rosyjskiego zaboru, jako czołowa ko- 

lumna wojska polskiego, idącego wal- 

czyć za oswobodzenie Ojczyzny. 

j Wszyscy jesteście równi wobec ofiar, 

| jakie ponieść macie. Wszyscy jesteście 

wygrzebane gdzieś z mrocznej głębi , 

arsenału, strzelające prochem dym- ' 
żołnierzami. Nie naznaczam szarż, ka- 

żę tylko doświadczeńszym wśród was 
pełnić funkcję dowódców. Szarże uzy- 

skacie w bitwach. Każdy z was może 

zostać oficerem, jak również każdy 

oficer może znów zejść do szeregów, 

czego oby nie było... Patrzę na was ja- 

ko na kadry, z których rozwinąć się 

ma armia polska i pozdrawiam was, 

jako pierwszą kadrową kompanię!", 

ROZKAZ OMENDANTA 

PO BITWIE POD ŁOWCZÓWKIEM. 

„Żołnierze! Pięć miesięcy mija od 

czasu, gdy krwią własną i odwieczne- 

go wroga znaczycie istnienie w Ojczy 

źnie polskiego żołnierza! Pięć miesię- 

cy krwawej i ciężkiej pracy, która 

nam dała słewę  pierwszorzędnego 

wojska. Z ludzi, którzy byli w moim 

oddziale tysiące padło lub zostało ran 
nych w bojach, świadcząc przed 
wszystkimi, że za honor należenia do 
naszego żołnierskiego koła obficie 
krwią płacić trzeba. Cześć im wszyst- 
kim i chwała, a pamięć o nich niech 

zawsze bliską będzie naszemu sercu! 

My zaś bądźmy gotowi do dalszych 
walk i bojów z których — jestem pe- 

wien — potrafimy wyjść może uszczu 
pleni w swym gronie, lecz zawsze 
z honorem. 

U schyłku ubiegłego roku, podczas 
mojej nieobecności stoczyliście z prze 
ważającymi siiami nieprzyjaciela bój 
najkrwawszy i najcięższy z tych, ja- 

kieśmy dotąd mieli. Zyskaliście w nim 
nową sławę i nowy .liść wawrzynu 
wpletliście do wieńca sławy polskiego 
żołnierza. W imieniu sprawy, której 
służymy, dziękuję wam wszystkim za 
tą pracę. Jestem dumny, towarzysze   broni, że wami przewodzę, jestem 

dumny z kłopotu, że gdy mam w roz- 

kazie dziennym wymienić najbardziej 
godnych chwały, szukać muszę cze- 

goś nadzwyczajnego, by wśród ogółu   

dzielnych, mężnych znaleść czyny, któ 
re nie będą dla nich powszednimi. 

Przede wszystkim na odznaczenie 

zasługuje szej sztabu podpułkownik 
Sosnkowski, pod którego dowództwem 
stoczyliście bój i który jeszcze raz wy- 
kazał w nim swe wysokie zdolności: 

wojenne. Porucznik Burhardt, prowa- 
dząc batalion, zdobył trzy szeregi oko 
pów zabezpieczonych drutami wznie- 
cając popłoch u nieprzyjaciela. Pod- 

porucznik Ścieżyński z 8 ludźmi wziął 
w okopach 100 nieprzyjacielskich żoł- 

nierzy jako jeńców. Podporucznik 
Bortnowski pomimo bolesnej rany w 

szczękę pozostał w szeregu i kierował 
plutonem dalej. Podoficer Swiderski 

na czele patrolu z 9 ludzi przyprowa- 
dził jako jeńców pułkownika rosyj- 
skiego, a przy nim 3 oficerów i 28 lu-j 
dzi, wziąwszy ich ze wsi, jeszcze przez 
nieprzyjaciela obsadzonej. Wymienio- 
nym oficerom i żołnierzom za przy- 

kłady odwagi i zręczności żołnierskiej. 
jakie w tym boju dali wyrażam w 
imieniu oddziału podziękowanie i uz- 

nanie', 

    

Pół żartem, pół serio 

Niższe funkcjonariuszki 
domowe 

W zamierzchłej przeszłości do najbardziej 

przeczułonych i drażliwych budzt zaliczana 

muzyków i poetów. Potem atrybut ten przy- 
padł w udziale starym pannom ze wszelkich 

Kociubajów Małych. Stare panny co chwila 

czuły się obrażone i powodowane najgłębszą 

troską i dobro moralne ogółu. Wynikiem 

taikiego stanu psychicznego były rozmaite- 

go autoramentu i kalibru protesty. Protesto 

wamo przeciwko teatrawi, wierszom, gaze- 

tom, dobrym pisarzom t Melchiorowi Wań- 
kowiiczowi, przeciwko pannom i artystkom. 

Teraz do przeczulonych stworzeń wypad: 
nie zaliczyć służące... o, przepraszam, naj- | 

mocniej przepraszam, chciałem powiedzieć: 

miższe funkcjonaniuszki domowe... 

O kiepską służącą trudniej niż o dob: 
rego magistra praw! Nie mówiąc już o hi- 

storykach z umiwersyteckim wykształceniem. 

"Tych dziesięciu przypada na jedną służącą. 

Żyjemy w czasach ogólnego pędu da 

nmaniki. Wszyscy chcą się uczyć. I uczą się. 

I kończą szkoły. A tymczasem rąk do pra- 

cy fizycznej coraz mniej. Popyt na nie coraz 

większy. M. imn. daje się we znaki brak 

służących. Kamcehście gminnemu z wyż: 

szym wykształceniem można płacić 50 zł 

miesięcznie. Kancelista będzie zadowolony. 

Za tę sumę będzie pracował. Za tę sumę 

można go będzie besztać, można go będzie 

zmisić do pracy w kiikumasu onganizacjach 

społeczno-oświat-wo-filantropijnych... 

Co innego — ze służącą. Ta musi mieć 

comaz częstsze wychodne, tej nic nie można 

powiedzieć tej niczym nie można przecią- 

żać ta nie znobi ami jednego kroku dziennie 
więcej ponad pewne przez nią prawem ka- 
dnika, określone maksimum. 

Czytałem niedawno humoneskę o służą- 
cym Onufrym. Otóż ten Onufry jak się za- 

chowywał, że w końcu jego pan musiał mu, 

temu Onufremu... służyć. W każdej humo- 

resce tkwi przynajmniej źdźbło prawdy. 

Mamy do czynienia ze smutnym zjawi- 

skiem dezorganizacji pojęć i ocen. Coraz 

| trudniej ustalać dla życia jakieś herarchie, 

oparte na jako tako sensownym wartościo- 

wamiu, 

Wyznał mi pewien znajomy szopenista 

(od piwa „Szopen*), że parę miesięcy temu 

w obecności knchty wyraził się źle o po- 

wieściach Kamili Norden z Ekspresiaka. 

Kuchta szalenie lubiła te powieści. Kuchta 

była urażona. Kuchta odeszła. S. O. S.! Niż- 

sze fumkejonariuszki domowe chcą nam dyk 

tować nawet w życiu kulturalnym. 

EST ROSE PPS 

Zwózka złomu želaz- 
nego па Е. 0. № 

Miejski Komitet Obywatelski podaje 
do wiadomości, że zwózka zebranego 
złomu, na poszczególnych  posesjach 
dzielnicy „Zarzecze”, Antokola i terenu 

I kom. PP, odbędzie się w dniu 20—21 
lipca rb. 

Komitet Obywatelski FON wzywa 

wszystkich obywateli tych rejonów, którzy 

dołąd nie zdążyli jeszcze spełnić swego 

obowiązku, by do dn. 21 lipca rb. wzięli 

wspólny udział w akcji zbiórki, przez zło- 

żenie na podwórkach zbędnego złomu, 

w miejscach wyznaczonych przez właści: 
cieli nieruchomości. 

Wywiad z p. Dyreżtor m Pow- 
sec ngo Zakładu Ubesp 66 .eń 

Wsajemnych W W'lnie 
Zamieszczony we wczorajszym nu- 

merze artykuł pt. „Jak rolnik może 
uchować się przed stratami od poża- 
rów* jest wywiadem, udzielonym 
współpracownikowi naszego pisma 
przez p. Dyrektora Powszechnego 

Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych 

w Wilnie. Wskutek niedopatrzenia 

korektorskiego nie zostało to zamie- 

szczone w podtytule artykułu, co ni- 

niejszym uzupełniamy. (Red ) 

Podziękowanie 
Centralny Zarząd TOM-u składa ser- 

deczne podziękowanie wszystkim  szla- 

chefnym ofiarodawcom którzy w dniu 9 

lipca br. choć drobnym dałkiem poparli 

zbiórkę publiczną TOM-u, przeprowadzo- 

ną na ferenie m. Wilna. Jednocześnie in- 

formuje, że dochód ze zbiórki wynosi 170 
zł 89 gr wydatki związane z przeprowa- 

dzeniem zbiórki 4 zł 10 gr. Czysty do- 

chód w sumie 166 zł 79 gr przyczyni się 
do zasilenia Funduszu  Stypendialnego 

TOM-u, ktėry jest przeznaczony na po- 

moc ss się młodzieży.   
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LIPIEC Dziś Czesława | Eliasza 

Jutro; Wiktora M. 

| 20 Wschód słońca — g. 3 m. 10 

Czwariek |] ząchód słońca — g. 7 m. 40 
A S 

WILEŃSKA 

DYŻURY APTEK. 

Dziś w nocy dyżurują następujące ap- 

teki: Sokołowskiego (Tyzenhauzowska 1); 

Chomiczewskiego (W. Pohulanka 25); 

Miejska (Wileńska 23); Turgiela (Niemiec- 

ka 15); Wiwulskiego (Wielka 3). 

Ponadło słale dyżurują apteki: Paka 

(Antokolska 42); Szantyra (Legionów 10) 

| Zajączkowskiego (Witoldowa 22). 
+ 

4 Z KOLEI 

— Dyrektor Kolei Państwowych w wil 

nie W. Głazek powrócił 18 bm. z urlopu 

wypoczynkowego i objął urzędowanie — 

w dniu 19 bm. P. dyrektor wyjechał w 

sprawach służbowych do Warszawy. 

MIEJSKA. 

— Jakle ulice otrzymają gładką na- 
wierzchnię jezdnił Magistrat przeprowa- 
dza obecnie w szybkim tempie roboty 
przy budowie nowoczesnej gładkiej na- 
wierzchni jezdni na następujących uli- 
cach: W. Pohulance (roboty prowadzone 

są od strony cerkwi), na ul. Kolejowej, 

oraz ulicach łączących Wileńską z Zawal- 

ną a mianowicie na Gdańskiej, Poznań- 

skiej i Żeligowskiego oraz na ul. Wiłeń- 

skiej na odcinku od Mickiewicza do mo- 

stu Zielonego. Ё 

W przyszłego miesiąca 

budowa gładkiej nawierzchni jezdni roz- 

poczęta zosłanie na ulicach:  Zawalnej 

i Jagiellońskiej. i 

RÓŻNE. 

— wczoraj minął okres korzystania z 

ulg dla dzieci na PKP. Wczoraj 18 b. m. 

minął osłatni dzień korzystania z ulg P. 

K. P. dla dzieci. Ulgi te wynosiły, jak wia 

domo 75 procent ceny biletu. * 

u0WOGRODZKA 

— Znany uczony amerykański | przy- 

jeciel Polski prof. historii literatur słowiań- 

skich w Uniwersytecie „Columbia” w No-. 
wym Yorku Artur Coleman zapowiedział 

swój przyjazd do Nowogródka w dniu 27 

lipca. Po zapoznaniu się.z ciekawszymi 

zabytkami Nowogródka prof. Coleman 

«da się w dalszy objazd Nowogródczyzny 
do Baranowicz. 

— Zarząd Stow. Kupców Polskich w 

Nowogródku komunikuje, że posiada go- 

towe cenniki dla branży spożywczo kolo- 
nialnej, galanteryjnej, mleczarsko-jajczar- 
skiej oraz restauracyjne. 

— Oddział Nauczyciejski LMK w Zdzię 
ciole. W Zdzięciole, pow. nowogródzkie- 

go z inicjatywy p. Jana Michalaka, pow- 
stał nowy zawodowy Oddział Nauczyciel-   

Piac 

KRONIKA 
ski LMK, liczący 35 członków popierają- 

cych. Prezesem zosłał wybrany p. Adam- 
czyk Franciszek, | viceprezesem p. Sidziń- 

ska Stanisława, H viceprezesem p. Jaźwiń 

ska Aldona, sekretarzem p. Sydewska Ma- 

ria, skarbnikiem — p. Żeromska Stanisła- 

wa, referentem do spraw morskich p. Kło- 

sowski Słanisław i kierownikiem sekcji 
propagandowej p. Hornstein B. Zebrani 

uchwalili otoczyć opieką wszystkie Koła 

Szkolne LMK, znajdujące się na terenie 

gminy Zdzięcioł i dołożyć wszelkich sta- 

rań, aby Koła Szkolne LMK istniały w każ 

dej szkołe. i 

— Wiceburmistrz w nowej roli... Pod- 

czas rozbierania starych budynków przy 

ul. Słonimskiej, młoda żydóweczka, prak 

tykując u jednego z fołografów, do 

konała parę zdjęć rozbieranego budynku, 

w którym mieszkała jakoby żona jej pryn 

cypała. Obecny przy tym wiceburmistrz 

p. Bujniewicz kazał policjantowi aparat 

fotograficzny „skonfiskować”, Oczywiście 

w parę godzin później aparał żydówecz 

ce zwrócono...- : iw. 

LIDOZKA 

— Uroczystość w. Zabłociu. W Zabłociu 

odbyła się uroczystość, poświęcona spra- 

wom polskiego morza. Poza bardzo łieżną 

rzeszą ludności, przybyłą z najodleglejszych | 
okolic (około 4.000 osób), obecni byłi w Za- 

błociu starosta lidzki Stanisław Gąssowski, 
delegaci z obwodu LMK z rejentem Wincen- 
tym Popkowskim na czele. Propaganda ide* 

morskiej coraz bardziej przenika w najszer 

sze warstwy ludności wiejskiej. Dowodem . 

były manifestacje w Zabłociu na rzecz mo- 

rza. Przy czym powszechną uwagę zwracały 

na siebie drużyny LMK żeńskie i męskie, 

ubmane w strój marynarski. W programie 

uroczystości odbyło się poświęcenie pierw- 

szego w okręgu nowogródzkim sztandaru 

sztandaru LMK, wykonanego przez. prezeskę | 

miejscowego koła Puczyłową. Ojcem cł:rzest 

nym sztamdaru był wojewoda nowogródzki | 

Adam Sokołowski, którego reprezentował 
starosta lidziki. 

AILEJSKA | 

Zniesienie prokuratuwy м Wilejce. 

W osłałnim „Dzien. Ustaw“ ukazało się 
rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości 
o utworzeniu z dniem 1 października w 
Postawach Wydziału Zamiejscowego Są- 
du*Okręgowego w Wilnie. W tym samym 
ferminie zlikwidowana będzie prokuratu- 
ra w Wilejce, która przeniesiona zosłaje 
do Postaw. A 

"Wybory burmistrza. 14 bm. w Wilejce 
odbyły się wybory burmistrza. Po trzy. 
krotnym głósowaniu nie uzyskano więk- 
szości i burmistrza nie wybrano. W termi- 
nie dwułygodniowym Starostwo zarządzi 
nowe wybory. 

Rocznica Grunwałdzka. Związek Sirze 
lecki w Wilejce w celu upamiętnienia 
rocznicy bitwy. Grunwaldzkiej zorganizo- 
wał w Sali Wydziału Powiałowego aka- 
demię z przemówieniem nauczyciela Su- 
pińskiego i udziałem orkiestry O. M. P, 

— Odznaczenie. Odznaczony został zło- 

tym Krzyżem Zasługi inspektor szkolny w 

Zabił bagnetem na uczcie weselnej 
16 bm. podczas wynikłej na zabawie , 

weselnej we wsi Dziemidy, gm. głęboc- 

kiej bójki, został śmiertelnie zraniony 
bagnetem Justyn Kucharzewski, lat 28 ze 

  

wsi Wyszadki, który w drodze do szpitala 
zmarł. Zabójcę Stanisława Kremisa za- 
trzymano. 

| Suchlicze gm. Kleck, powiesił się będąc 

  
  

КОВа 

Wielkie targi końskie w Oszmianie 
W Oszmianie odbyły się wielkie targi 

końskie na eksport krajowy i zagraniczny. 

Na tangach dokonała zakupu komisja re- 

montowa z Warszawy, która nabyła 38 ko 
ni na sumę 85 tysięcy złotych, wypłacając 

najlepszym 'hodowcom dodatek hodowla- 
ny w sumie 1150 zł. Ponadto Korpus Och- 

rony Pogranicza zakupił 164 konie na 
ogólną sumę 105.200 zł, oraz kupcy na 

eksport krajowy i zagraniczny. 

Popularność i znaczenie targów osz- 

miańskich podkreśla zawsze duży zjazd 
miłośników koni z bliższych i dalszych 

okolic kraju, albowiem targi te stanowią 

wieloletnią tradycję bogatego i słynnego 

z doskonałych koni powiału oszmiań- 
skiego. 

. Wieś w płomieniach 
We wsi Zaśkiewicze, gm. bienickiej 

w zabudowaniach Babiora Maksyma po- 

wstał pożar, w czasie którego spaliło się 
5 domów mieszkalnych i 13 budynków 

gospodarczych wraz z częściowymi zbio- 

rami, narzędziami rolniczymi | sprzętem 

Eo igar:) 

Wilejce, p. Wacław Laskowski, za zasługi 

na polu pracy społecznej. 

— Utonięcieę, W czasie kąpieli w rze- 
ce Łań, utonął z przyczyn niewyjaśnio- 

nych Nurowicki Wiktor lat 32, mieszka- 
niec Zaostrowiecza pow. nieświeskiego. 

— Powiesił się po pijanemu. We wsi 

w słanie nietrzeźwym Krawczuk Leon. 

— Kamieniem w głowę. W czasie 

sporu we wsi Domasze gm. Darewo, Alek- 

sy Rudy ugodził kamieniem w głowę 
swego sąsiada Sosina Ańłoniego którego 

odwieziono do szpiłala w stanie bardzo 
ciężkim. : Rz 

— Napiła się esencji octowej. We wsi 

Hruszkowo gm. Snów, w celu samobój- 

czym napiła się esencji octowej Alek- 
sandra Domienikan lat 26: Denatka mimo 
pomocy zmarla w ciagu kilku dni. 

В. b-nk Bun mowieza saki fc gł 
wypłatę należności wierzycielom: 

Syndycy upadłego banku Bunimo- 
wicza zakończyli węzoraj wypłatę na- 
leżności wierzycielom. Jak wiadomo 
należność wypłacana była w wysoko- 

ści 22 procent zdeponowanej sumy. . 
Ogółem wypłacono .1.186.000 zł. | 

Z wypłat korzystało '1300 wierzycieli, 
500-—'porodbiór pieniędzy w przepi- 
sanym czasie nie zgłosiło się. 

Największą wypłatę uskuteczniono 
na sumę 33.000 zły najmniejsza wy- 
nosiła 1 zł 22 grosze. 

, Wczoraj przystąpiono do wysyła- 
mia należności wierzycielom, zamiesz- 
kałym na prowincji, 

TEATR i MUZYKA 
TEATR MUZYCZNY „LUTNIA”. 

— „Domek trzech dziewcząt”. 
M. Nochowiczówny i R. Petera, Dziś ukaże 
się słynna kiasyczna operetka z muzyką K 
Szuberta „Domek trzech dziewcząt", odzna- 
czająca się piękną muzyką, iłustrującą prze- 
życia wielkiego kompozytora, W wykona- 
niu tego arcydzieła bierze udział cały ze- 
spół artystyczny z Peterem (F. Szubert), 
Nochowiczówną, Dobrzamką, Wimieckim i 
Folańskim w rolach głównych. 

Całość widowiska utrzyanana na wyso- 
kim poziomie artystycznym, wywołuje nie- 
zatarte wrażenie. 

Ceny letnie. Wycieczki korzystają z ulg 
biletowych. 

— „Modełkać, — Najbliższą premierą 
Bat operetka klasyczna Suppć „Model- 

Występy   
  

domowym na szkodę Babiera Maksyma, 

Kochana Filipa, Subocza Teodora, Babieja 

Aleksego, Rutkowskiego Epifana, Rutkow 

skiego, Sergiusza, Sabiło Olgi i Koszel 

Ewy. Pożar powstał wskutek zaprószenia 

ognia. 

  

Wiadomości radiowe 
UWAGA LEŚNICY! 

Zresztą nietylko leśnicy, ałe wszyscy ma- 

jący coś wspólnego z drzewem, czy intere- 

sujący się życiem gospodarczym. We czwac 

tek, o godz. 17.30 Rozgłośnia Wileńska na- 

daje pogadankę gospodarczą inż. Bolesława 
Tekielskiego pt. „Żywicowanie sosny". 

RECITAL WIOLONCZELOWY ARNOLDA 

ROZLERA, 

Redital "wiolonczelowy  Arnolda Rūzlera 

przymosi kapitalne dzieło wieku XVIII, a 

mianowice: A. Vivaldi'ego —  Somatę w 

cztenech częściach: 2) Lango, b) Allegro, 

€) Lergo, d) Allegro. Na zakończenie usły- 

szymy dwa utwory słynnego wirtuoza i kom 

pozytona wiolonczelowego w. XIX D. Рор- 

pera: a) Wspomnienia, b) Andaluza. Począ- 

tek recitalu we czwartek, o godz. 17,40. 

DOBRA STUDNIA — TO ZDROWIE | 

QGwartkowa pogadamka dła wsi, wyzna- 

czoma w programie Rozgłośni Wileńskiej na 

godzinę 20.25 nosi wymowny tytuł „Dbaj- 

my o studnie". Temat aktualny zawsze, ale 

szczególmie podczas lata, kiedy to ludzie u- 

żywają często wody, pochodzącej ze zbior- 

ników . urągających najprymitywnie jszym 

wymaganiom higiemy. 

Dlaczego i jak należy dbać o studnie opo- 

wie wyżej wymieniona pogadanika Adama 

Ghomicza. 

PIEŚNI WŁOSKIE. 

W piątek, o godz. 17.36 słuchać będziemy 

pieśni włoskich w wykonaniu Edwarda 

Jakuć- Jakutisa, znanego tenora wileńskiego. 

Program zawiera nazwiska  popułarnych 

kompozytorów: A. Buzzi-Pecci, P. Tosti 

Alvarez, P. Pirendelli i nieśmiiertelnego G. 

Rossiniego, którego efektowny „Tanżec* za 

kończy audycję. 

B AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

Kstążka kształci, bami, rozwija i mt, rosie 
E Nowości 

Wilno, ui. Św. Jerzego 3 
OSTATNIE NOWOŚCI 

Lektura szkolna — Beletrystyka — 
Naukowe — Wysyłka na prowincję 

4 Czynna od 11 do 18. 

į Kaucja 3 zł. Abonament 1.50 zł Ė 
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RADIO 
WILNO 

CZWARTEK, dnia 20 lipca 1939 r. 

6,56 Pieśń: „Witaj Pamno*. 7,00 Dzien- 
nik poranny. 7,15 Muzyka (płyty). 7,35 Kom 
cert poramny. 8,20 „Akademicy na morzu — 
reportaż. 8,30 Przerwa. 11,57 Sygnał czasu 
i hejnał. 12,03 Audycja południowa. 13,00 
Wiadomości. z miasta t prowincji. 13,05 Pro 
gram na dzisiaj 13,10 Muzyka operowa. 
14,00 Utwory Jana Sibelimsa. 14,40 Kronika 
sportowa. ' 14,45: Audycja słowno-muzyczria 
dla młodzieży. 15,05 Koncert populamy w. 
wyk. Orkiestry Rozgłośni Wileńskiej. 15,45 
Wiadomości gospodarcze. 16,00 Dziennik po 
południowy. 16,10 Pogadanka aktualna. 
16,20 Pieśni i ballady. 16,45 Odczyt, 17,00 
Kwadrans mnzyki operowej. 17,15 Na tas- 
gach końskich w Oszmianie (transm. do Ba- 
ranowicz). 17,30 „Žywioowanie sosny* — 
pog. gosp. inż. Bolesława Tekielskiego (tr. 
do Baramowicz). 17,40 Recital wiołonczelowy 
Armolda Rózlera (transm do Bar.) 18,00 Kon 
cert. 18,50 Echa mocy i chwały. 19,00 Książ- 
ki, do których się wraca: „Trylogia“ Siea- 
kiewicza. 19,20 Przy wieczerzy. Gra Oiktet 
J. H. Sąuire'a z udziałem Janusza. Popław- 
skiego (tenor). 19,15 Skrzynkę ogólną pro 
wadzi Tadeusz Łopałewski. 19,55 Część II 
muzyki z płyt. 20,15 Pogadanka akbuaina. 
20,25 „Dbajm o studnie'* -- pog. Adama 
Chomicza. 20,35 Poradnik rolniczy prowadzi 
inż, Romuasi Weckowicz. 20,40 Audycje in- 
formacyjne. 21,00 Recital fortepianowy. 
21,30 Teatr Wyobrani: „Knaina ślepców*, 
22,00 Muzyka dawnych misrtzów (płyty): 
23,00 Ostatnie wiadomości dziennika wie- 
czornego i komumikatv. 

PIĄTEK, dnia 21 lipca 1939 r. 

6,56 Pieśń poranna. 7,00 Dziennik po 
namny. 7,15 Muzyka (płyty). 8,15 Kłopoty i 
rady. 11,57 Sygnał czasu i hejnał. 12,03 A- 
udyeja południwa. 13,00 Wiadmości z mia- 
sta i prowimcji. 13,05 Program na dzisiaj. 
13,10 Muzyka lekka. 14,00 Koncert z udzia- 
łem Conchity Supervia (śpiew). 14,40 Wi- 
leńske wiadomości sportowe. 15,00 Muzyka 

popularna. 15,45 Wiadomości gospodarcze. 
16.00 Dziennik popołudmowy. 16,10 Pogadan- 
ka aktualna. 16,20 Gustaw Jensen: Sonata 
e-mail op. 26. 16,45 Rozmowa z chorym. 
17,00 Z cyklu „Słynni sotiści*: J. Heifetz 
(skrzypce). 17,30: Wycieczki i spacery pro- 

wadzi Leon Szestakowski. 17,35 Pieśni wło- 
skie w wykomaniu Edwarda Jaikuč-Jaikutisa 
(temor) 17.50 Gabmel Famrć: Muzyka. do. 
sztmki „Shylock* Haracourta. 18.00 Recital 
Śpiewoczy. 1830 Muzyka nmrgamowa w wyY- 

komaniń Władysława Kalinowskiego. 19.00 
„Sielamka* — fragment z. powieści. 19.20 
Chwila . Biuma. Stud:ów. -19,30. Przy wierze- 
rzy. 20.25 „Podorywki i poplomy'* — poga- 
damika ralmhoza inż Józefa | Steckiewicza. 
20,40 Amdycje infommacvine. 2100 Kwartety 
Beethovena — cvkl. 21,35 „Вайтас“ — por- 

tret- literacki, 22,00 Koncert poświęcony ut- 

womm Edwarda Griega. Transmisja z Oslo. 
23,00 Ostatnie wia:lomośc* dziennika wre- 
czomego i. komum'lkatv. 

    

RARANOWICZE 

PIĄTEK, dnia 21 lipca 1939 r. ` 
6,56 Pieśń poranna. 13,00 Wiadomości 2 

naszych stron. 13,10 Koncert obiadowy 
(płyty). 13,55 Nasz program. 14,00. Koncert 

z płyt — .P'eśni polskie, 17,00 Z cvkla 

„Słymni soliści* J. Heifetz (skrzypce) płyty 

z Wilna. 17,30 Muzyka (płyty). 17,45 Gawę- 

da ze słuchaczami — dyr. Z. Cis-Banikiewicz 

20,26 Pogadamka weterynaryjna: „Jak mo- 

žna się ustnzec przed porażenien: poporod- 

czym u krów" — w onracowamiu dr wet. 

Anczykorwskiego. 20,35 Wiadomości dla na 
szej wsi. 22:20 Kwartety Beethovena — cykł 

(płyty z Warszawy). 23.05 Zakończenie pro- 

gramu. z 

Benoni śniewa na F.0.N. 
Koncert mistrza Sergiusza Benoni' zna 

komiłego basa - barytona, ktėry miał się 

odbyć w maju rb. na rzecz F. O. N. ze 

względów technicznych nie doszedł wów 

czas do skułku. 

Obecnie p. Benoni po powrocie z za 

granicy przeznaczył bezinteresownie na 

FON swój koncert przy udziale orkiestry 

Polskiego Radia w Wilnie, pod dyrekcją 

W. Szczepańskiego. 

Protektorat nad wymienionym koncer 

tem łaskawie objął p. wojewoda wileń- 

ski Artur Maruszewski, 

  

  
MARY RICHMOND 

MIŁOŚĆ 
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I PODEJRZENIE 
śrzekład autoryzowany z angielskiego W. M, 

Streszczenie początku. 
W Auclandzie została zam. 

dowana Lilian Irane i porwe 
na jej wychowanka Fleurette 
O zbrodnię posądzeni są przy 
jaciele straconego bandyty Jo 
hn'a Rolfe'a. Zakochany we 
Fieurette Jimmy Carter wzy 
wa do pomocy swego przyja 

tiela Hardimga. Sprewcy zbro 
śmi zażądali okupu 5 tys. fun - 
«ów, który doręczył im Jimmv 
Žarter. Bandyłów ściga Har- 
ding, lecz popadł w zasadzkę 
Jednakże połicja zdołała zła 
Jač byłą służącą T.ilian Crane 

‚ — Fenton. Aresztowaną Har 
dimg badał — bez rezultatu. Po 
wstępnej rozprawie sądowej a- 
resztowaną postrzelono śmier- 

telmie na ulicy, Na miejscu: 
zbrodni Hardinge znalazł ma- 
skotę należącą do Elżbiety Co- 
urtenay, która przed kilku dnia 
mi odrzuciła jego oświadczyny. 
Gdy wrócił po wypadku, zastał 
Hardinge w swoim mieszkaniu 
*lżbietę, która zawiądom'ła, że 

yrzyjmuje „jego oświadczyny. 
Zwiększa ta. podejrzenie agenta. > 

——o009——   

(Cigg dalszy) 

— Postaram się, — Szofer zapuścił silnik i ru- 
szył, nie czekając prawie, aż Hardinge wsiądzie. Pę- 
dzili, unikając starannie miejsc, w których zazwyczaj 
były „posterunki pólicyjne. Dzięki szybkości tej, po 
A A. minutach znaleźli się przed szpitalem. Har- 
dogs wyskoczył, podał podwójną opłatę szoferowi 
i wbiegł a ky Policjant oczekiwał przed schodami. 

> e? — A — ardinge? zapytał 

— Miałem czekać na pana. Proszę tędy. 
— Jak się ma chora? 
— Nie wiem, proszę . Pielęgniarka pana 

objaśni. W * 
Pielęgniarka była prostą kobietą o znużonym wy- 

razie twarzy. Na pytanie Hardinge'a odpowiadała bez 
cienia zniecierpliwienia. | 

— Tak, chora właśnie odzyskała przytomność. 
Jeszcze nie mówiła ani słowa. Leży i patrzy w sufit 
Naturalnie, policjanci są przy niej, ale pan nie będzie 
chyba miał żadnych trudności z uzyskaniem pozwo- 
lenia ria rozmowę prywatną, jeżeli będzie mogła - m / 

— Czy jest nadzieja utrzymania jej przy žyciu? | °   

Pielęgniarka wzruszyła ramionami. 
— Byłabym bardzo. zdziwiona, gdyby przeżyła 

tę noc. Le 

Flossie Fenton leżała w seperatce na małym że- 
laznym łóżku, ręce miała złożone na kołdrze. Oczy jej 
błądziły bezmyślnie po suficie. Była bardzo blada, 
a wszystkie zmarszczki zostały jakby zmyte z jej 
twarzy. Pielęgniarka siedziała przy niej, a za małym 
parawanem tkwili dwaj policjanci mundurowi. 

Hardinge podszedł do łóżka i nachylił się nad 
chorą. 3 

— Proszę pani... 

Wyblakłe oczy zaprzestały niemej kontemplacji 
sufitu i przywarły do jego twarzy. Blade usta drgnęły 

— Pani mnie sobie przypomina? 

— Tak, to pan chciał zmusić mnie do mówienia. 
— Mówiła głosem rzężącym, raczej szeptała. Musiał 
nachylić się bardzo nisko, żeby dosłyszeć słowa. — 
Pan się nie bardzo omylił.. Oni mnie unieszkodliwili! 

— Bardzo mi żal... Teraz jednak, może pani mi 
powie całą prawdę? Gdyby pani zrobiła to wcześniej, 
mógłbym był uratować pani życie. — Dał znak pie- 

 lęgniarce i policjantom, żeby pozostawili ich samych, 
i ujął drżące palce Flossie Fenton w swą silną dłoń. 

— Nie mógłby pan... — westchnęła — zawsze ja- 
koś... by mnie dosięgli..; Byli... przestraszeni... Nie.., 
ufali... mi... Ž 

, — Czy pani wie, kto strzelał do pani? 
— Nie... mogę tylko... zgadywać:.. 
„— Więc niech.mi pani powie. Przecież teraz już 

pani nie może chcieć ich osłaniać? 
„Poruszyła niespokojnie głową. į 
— Niech pan... lepiej zaniecha..; — zaczęla mrū-   

czeč coš niezrozumialego. Handinge był przerażony, 
że ranna straci przytomność, zanim on się czegoś do- 
wie, zanim zada jej pytanie, które miał na końcy 
języka, ale którego bał się wypowiedzieć. 

Chrząknął i wykrztusił wreszcie: 

— (zy pani zna... osobę... nazwiskiem Elżbieta 
Courtenay? 

— Elżbieta... 
czeństwo? 

— (zy pani chce powiedzieć, że niebezpieczeńst- 
wo grozi pani Courtenay? 

Oczy umierającej zachodziły mgłą, pierś podno- 
siła się spazmatycznie, ale szepnęła z wysiłkiem. 

— Niebezpieczeństwo... Niebezpieczeństwo... Za- 
bierzcie ją stąd! Nie ma eo... Fleurette... nic nie... 
można... zrobić..: 

— Więc Fleurette nie zyje? 

Usta jej otworzyły się parę razy, ale już głos 
z nich nie wyszedł. Zaczęła rzęziś. Próbowała pod- 
nieść się na łokciu, twarz jej posiniała i głowa opadła 
na poduszkę. 

Hardinge zawołał pielęgniarkę. 

Nadbiegła, spojrzała na znieruchomioną twarz 
i przykryła ją prześcieradłem. 

— Biedactwo, już skończyła. 

Hardinge wyjął chustkę j otarł czoło. 
— Boże jakie to straszne! Rożmowa pewnie przy- 

śpieszyła koniec? 

— Tak — pielęgniarka skinęła głową. — Ale 

niech pan sobie tego nie wyrzuca. Nie przežylaby 

dłużej, jak parę godzin jeszcze. A musiała bardzo 

cierpieć. 

Hełena..: Elżbieta...  Niebezpie- 

(D. c. n.).
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Gołębie pocztowe wal- 
czą z falami radiowymi 

Gołąb pocztowy, jeden z najstarszych 

środków komumikowania się na odłegłość, 

pozostał do dziś dnia niezastąpionym w pe- 

wnych okolicznościach. W naszym wieku 

radia i telefonu, zdamzają się czasem wy- 

padki, w których gołąb pocztowy pozostaje 

jedynym środkiem do przekazania wiadoma 

ści na odległość. W czasie manewrów czy 

też akcji wojennej, niemożliwym jest czasem 

uruchomiemie stacji radiowej, przy czym 

wanumki atmosferyczne nie zawsze pozwala 

ją na nawiązanie dogodnego połączenia na 

fali radilowej. Wtedy pozostaje tylko jedyny 

sposób nawiązania łączności — przy pomo 

cy gołębia pocztowego. Jego nadzwyczajny 

instynkt, pozwala mu z nadzwyczajną ło- 

kładmością wrócić z odległości ponad tysiąc 

kilometrów do swego gołębnika. Nie nie jest 

w słtamie wpłynąć na jego nadzwyczajny 

zmysł kierunku — ani mgła, ani bumza, ani 

dym i huk pola bitwy nie są wstanie zmyłić 

kieruniku jego lotu. 

Ostatnio okazało się jednak, że krótkie 

fale radiowe mają wyraźny wpływ na wspa 

niale rozwinięty zmysł kierumku gołębi. Po- 

twierdziły to próby + doświacdzenia poczy- 

none w Stamach Zjedncznych. W norma!- 

nych warunkach, gołębie pocztowe wypusz 

czone z gołębnika krążą jaikiš czas, wzno- 

sząc się w spirałach w górę, po czym na 

"pewnej wysokości biorą kierunek na swój 

gołębniik. Gołębie wypuszczone w pobżu 

krótkofalowej stacji nadawczej (sześć me- 

gacyklów), z trudnością znajdowały swój 

kierunek lotu i zamiast odłecieć, krążyły 

pnzez dłuższy czas, wyraźnie zbite z tropu, 

trzepocząc skrzydłami. Podczas całej serii 

doświadczeń, okazało się, że gołębie pocz- 

towe wypuszczone w pobliżu nadającej sta- 

cji krótkofalowej, krążyły błędnie w pobli- 

żu stacji i przybywały dopiero po 40—50 

minutach do swego macierzystego gołębni- 

ka, odległego o 17 kilometrów od stacji na- 

dawczej. Natomiast gołębie wypuszczone w 

ozasiie gdy stacja była nieczynna, pokrywały 

tę odległość w 20 minutach. 

Dła utrzymania tych samych warunikóty 

atmosferycznych, wpłynąć na 

przelot gołębi, jak naprzykład wiatr, wy- 

puszczono pierwszą partię gołębi podczas 

nadawamia stacji, a drugą w piętnaście mi- 

mut później, — gdy: -stacja: była nieczynna: 

Pierwsza * grupa, ' poddana działaniu fad TA- 

diowych, krążyła: niespokojnie przez 20 mi- 

nut w pobliż do 

swego gołębniika, przebywając 17 km w 49 

minut, podczas, gły druga grupa przebyła 

tę samą odległość tylko w 19 minut. Do- 

świadczemie to powtórzono jeszcze dwnuikrot 

nie, a wyniki osiągnięte potwierdziły w znupeł 

ności przypuszczenia co do wpływu fal ra- 

diowych na zmysł orientacyjny gołębi pocz- 

towych. Czas przelotu gołębi, znajdujących 

się pod wpływem fal radiowych wyniósł 

w następnych dwn doświadczeniach 42 1 52 

minuty, podczas, gdy przelot przy nieczyn- 

nej radiostacji trwał tylko 18 i 21 minut. 

Doświadczenia te zwróciły uwagę ogólną 

maz jeszcze na  stosumikowo zba- 

daną dziedzinę krótkich fal radiowych, któ 

mych działanie ludzkie zostało 

bezwarumkowo stwierdzone, tym bardziej, 

że ilość krótkofalowych stacyj nadawczych 

wzrasta z każdym dniem. 

POLSKE JEJ PROTAREWOOWRECZA 

Przetarg 
Dyrekcja Okręgowa Poczt i Telegrafów 

w Wiilmie ogłasza niniejszym przetang nie- 
ograniczony na wykonanie robót remonto- 
wych w budynku Urzędu pocztowo- teleko- 
mumikacyjnego Slonim I. 

Przetarg odbędzie się w lokalu Oddziału 
Budowlanego Dyrekcji Okr. P. i T. w Wil- 
nie przy ul. Dominikańskiej 15, w dniu 31 
lipca 1939 r. o godz. 11. Do godz. 10 dnia 
31 lipca dopuszczalńe jest składanie ofert 

pisemnych. 
Szczegółowe warunki można otrzymać w 

Oddziale. Budowlanym Dyr. lub w urzędzie 
p.t. Słonim I, gdzie również można nabyć 
ślepy kosztorys w cenie 1 zł za egzemplarz. 

Dyrekcja Okręgu P. i T. zastrzega sobie 
cenę omaz prawo uznamia, że przetarg nie 
cenę oraz prawo uznamia, że przetarg nie 
dał wyniku. 

mogących 

   
   stacji, poczym odleciała 

  

mało 

na  dstoty 

  

Inż. M. NOWICKI 
Dyrektor Okręgu. 

  

i inne robactwo 
PLUSKW wraz z zarodkami 
tępi radykalnie nowoczesnymi gazami 

oraz 
dezynfekuje mleszkania po chorobach 

ZAKŁAD DE2YNFEKCYJNY 

„„EXCELSIOR** 
Wiłno, Piłsudskiego 33 m. 9 

Telefon 22-17     
k S SS] 

„PAN“ 
(Wleika 42) 

22 i 23 lipca br. odbędą się na base- 

nie Okręgowego Ośrodka WF przy ul. 
Kościuszki Nr 4 zawody pływackie o mi- 

strzostwo Okręgu Wileńskiego w klasie I 
i HM. Wobec dużej ilości zawodników, 

którzy uzyskali | klasę pływacką, zawody 
zapowiadają się bardzo interesująco. W 

każdej niemal konkurencji dojdzie do cie 
kawych - pojedynków najlepszych pływa- 
ków wileńskich. Dość chyba wymienić: 
Elsnera, Stankiewicza, Szczerbuły w stylu 
dowolnym, / Giinthera, . Naborowskiego, 
Żongołowicza, Jasińskiego w stylu kla- 
sycznym, Elsnera, Piotrowicza w stylu 
grzbietowym — aby mieć obraz zażartej 
walki. A wielu młodych zawodników też 

  

Pływackie mistrzostwa Wilna 

Zleć de morza 

  

200 samolotów wszystkich Aeroklubów R. P. P. uczciło „zlołem do morza” 
sami lotniczymi dziesięciiolecie istnienia Aeroklubu Gdańskiego: i pięciolecie Morskie 
go Koła Szybowcowegó. Na zdjęciu — fragment lotniska w. Rumunii koło Gdyni z 

samolotami sportowymi, 

„AKURJER* (4874) 

w 2-ch kinach 

jednocześnie i 

majaktuaimiejszy Film świata 

Słynny antinszistowski film. 

nie będzie chciała stać na uboczu pola 
„bitwy”. Ci „inni” mogą dostarczyć naj- 

więcej emocji. Jeszcze ciekawiej zapo- 

wiada się walka w sztafetach. AZS, KPW 

i Elektrit dysponują niemal równymi ze- 
społami. Program jest bogaty. Obejmuje 

100, 200 i 400 m stylem dowolnym, 100 
i 200 m stylem klasycznym oraz 100 m 

styłem grzbietowym dla panów i sztafety 
3200. stylem dowolnym. Panie  słarłują 
na 100 i 400 m stylem grzbietowym I w 
sztafełach 3100 stylem zmiennym oraz 

4X100 stylem dowolnym. Początek za- 
wodów w sobotę o godz. 16 w niedzielę 
o godz. 10. Ceny wstępu propagandowe: 

wejściowe — 25 gr i siedzące — 49 gr. 

i popi- 

  

  

Gdy skarżysz się 
stosuj 

STOMACH BONIFRATERSK! 
wyrobu Laboratorium O. 0. Bonifratrow w Wilnie 

i opatentowany przez Ministerstwo Opieki Społecznej Nr rej. 1970. 

Leczy on skutecznie katar żołądka I klszek, wątrobę, zapobiega bólom 
ułowy, pobudza apetyt, ułatwia trawienie I chroni od złej przem. materii 

Do nabycia w aptekach i składach aptecznych. 

Wytwórnia i główny skład: 

Apteka Zakładowa 00. Bonifratrów w Wilnie, Pl. Napoleona 6 

na chory żołądek 

  

LOKALE 
POKÓJ do wynajęcia, można dia wy- 

cieczkowiczów — ul. Zamkowa 14—1. 
  

POSZUKUJĘ jednego pokoju z kuchnią, 

z wygodami w śródmieściu od 1 sierpnia. 

Łaskawe oferty pod adresem: ul. B. Ban- 

durskiego 4 m. 8 od 9 do 15. 

LETNISKO - PENSJONAT na linii Wil- 

mo — Mołodeczno, przystanek Kamionka 

3 km, okolica sucha, lasy sosnowe, pokoje 

czne, wiłkt 5 razy dziennie, całodzien- 

ue utrzymanie 3 zł 50 gr. Zgłoszenia: Kazi- 

mierz Kozaczek, folw. Mikszany, poczta   Ostrowiec k. Wiłna.   

NAAAAAZAAARAŁADANADAAAAAARA NAA NANA CARE 

AKUSZERKI 
TYWYYYYYYTYTYVYYTVYYYYVYYYVYVYTYYYVYYYVVYVY 

AKUSZERKA 

Maria Laknerowa 
przyjmuje od godz. $ rano do godz. 7 wiecz. 

ul. Jakuba Jasiński 1a—3 róg ul, 
3-go Maja ol Sądu. 

  

ABKUSZERKA 

M. Brzezina 
masaż leczniczy i elektryzacja UI. Grodz- 
ka Nr. 27 (Zwierzyniec). 

  

AKUSZERKA 

Smiaiowska 
oraz Gabinet Kosmetyczny, odmładzanie 
oery, usuwanie zmarszczek, wągrów, pie- 
gów, brodawek, łupieżu, usuwanie tłuszczu 
3 bioder i brzucha, kremy odmł Izające, 
wenny elektryczne, elektryzacja. Ceny przv- 

Początek w obu 

uiełda zbożowo-towarowa 

j lniarska w Wilnie 
z dnia 19 lipca 1939 r. 

Ceny za iowar standartowy lub średnie 
jakości za 100 kg w handlu hurtowym, pa- 
rytet wagon st, Wilno. (Len za 1000 kg f-co 
wagon st. załadowania). Dostawa "bležąca 

normalna taryfa przewozowa, 

Žyto I standart 
. й 

Pszenica biała ozima 

2 czerw. (miejscowa) 

Pszenica jara jednolita 1 st. 

2 „ zbierana H „ 

Jęczmień I standart 

14.75 

14.25 

24, — 

22.50 

2150 

20,50 

18— 

17.50 

18.23 

П— 

22 50 
22.— 

30,— 

21.— 

al 

44.50 

43.25 

33./5 

29.— 

22— 

15,— 

15— 

.2450 
23.50 
22 — 

21.50 

18.50. 
18.00 
19.25 
17.50 
23,— 
22.50 
36.50 | 
27.50 
<1.50 
45,— 
43,75 
34,75 
30.— 
22.50 
16.— 

Gryka I 

° u , @ 
Mąka żytnia wyciąg. 0—30% 
oś os (M 0-253% 

„ razowa (0—95% 

Mąka pszen. gat. |  0—50% 

LA 0—65% 
Il 50—60% 
l 60—65% 

„ „II 65—70% 
„ pastewna 

Mąka ziemniacz. „Superior“ 

Ё, „Prima“ 

Otręby żytnie przem. stand. 

„ przen, śred, przem. st 

Wyka 
Łubin niebieski 

Lubin żółty 

Siemię lniane bez worka 

Len niestandaryzowany: 

Len trzepany Horodziej 
° ° Woložyn 

ы a Traby 

° „ Мюгу 
Len czesany Horodziej 
Kądziel horodziejska 

„ _ grodzieńska 
farganiec moczony 

a Wołożyn 

105) 
и 

10.25 

13.75 
41.50 

1:70.— 

1460.— 

1540— 
900,— 
1030.— 

  

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

25-32. 

    
     

14.75 | - 

  

  

1) Cudowna para kochanków 

2) Warner Oland i Chabila Cham 

Peprezentacyjne Kino Cal | N © 

„MUZA“ 
(Nowogrószka 8) 

KAŻDY MUSI ZOBACZYĆ 
ZEZNANIE SZPIEGA 

kinach o godz. 4-2. 

  

› 6МЕ ЛВ ЗАРО 
a S aa tym A 

jell cierpisz na ci 
Ber NEREK, PĘCHERZ 
NATRÓBY, KAMIENI 2: 

či WYCH, ZLEJ PRZEMIAN 
Ё ТБПН. м bóle artretycz, 4 

ne ci) czne, wzdęci: 

оё @ R ja E a, p że nh gkłonmi je obstrukcji © „AP 
późno, © EE Sowa bę 

Go a DURO LUW 
jej zaj ją gromadzenia 

šio ena Lej Innych szkodliwych 
dla zdrowła substancji zatrawaisznch orga 

łu JRG Le gas lego, » s ais +D 
Ja e dodatnich skutkach Salta zalecać 

  

będziesz swym znajomym. Spósod użycia na 
lu, « Rar „pa „DIUROL** 

eničoo "R P"ĘGH KIEM) sprzedaja 
apteki I składy ae 

MAAMAAAAAAA AAMAADAM AAA AD AD SALA AAA 

LEKARZE: 
DOKTOR 

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

Wileńska Nr 28 m. 3, tel. 277. 

      

OGRÓD OWOCOWY oddam w dzierżawę 
ul. Miła 7 m. 3 (Zwierzyniec). 

  
  

| Zakłady Graficzne | 
>ZNICZ' 

Wlino, Biskupia 4, tel. 3-40 

Dzieła książkowe, dru 
ki, książki dla urzędów 
państwowych, samorzą- 
dowych, zakładów nau- | 
kowych. Bilety wizyto- 
we, prospekty, zapro- 
szenia, afisze i wszel- 
kiego rodzaju roboty 
w zakresie drukarstwa 

WYKONYWA 

PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE     

  

Nauczam jeździć 
motocyklem szybko i tanio, oraz wynajmuję 

— można ' zamawiać listownie. $. Stankie- 
wicz, Rzeczna 8—2 (Zakret). 

Wielki podwójny progr.: 

  

  

Loretta Young i Tyrone Power „Dwaj mężowie pani Vicky“ 

w emocjonującym sensacyjn. filmie „Tajemnica nocnego lokalu" 

CENY: Balkon 25 gr, parter od 54 gr. 
  

Chrześcijańskie kino 

KINO 
Rodziny Kolejowej 

ZNICZ »› 
Wiwulskiego 2 

Dziś, Naj wiakity 

Nadprogram : DODATKI. 

Czołowy film produkcji francuskiej 

SWIATOWID | Zgrzeszyłam 

W rolach głównych: Michele Morgan | Raimu. Cena miejsc od 25 gr. 

i najkosztowniejszy film świata p. t. 

Na drapaczu chmur” 
W rolach głównych: Doris Nolan i Gsorge Murphu. 

Początek o godz. 6-ej w niedziele o 4-ej 
  

OGNISKO |   stępne. Porady bezpłatne. Zamkowa 26 m. 6. Nadprogram UROZMAICONE DODATKI. 

Wspaniała para aktorów Fredrick March i Franciszka Gaał 
w filmie reżyserii mistrza Cecll B de Mile'a p. t. 

„KORSARZE“ 
Poez. seaus. 0 g. 6, a w niedz. i święta o 4. 

  

REDAKTORZY DZIAŁÓW: Władysław Abramowicz — sprawy kuliuralne litewskie i wiadomości z m, Lidy; Zbigniew Cieślik — kronika zamiejscowa; Włodzimierz Hołubowicz -— sprawozdania sądowe i reportaż 
„specjalnego wysłannika”; Witold Kiszkis =— wiad. gospodarcze | polityczne (depeszowe 1 teleł,; Eugenia Masisjewska-Kobyliiska — dzia! p. t. „Ze świata kobiecego"; Kazimłerz Leczycki = przegłąd prasy 
Józef Maśliński — recenzje teatralne; Anatol Mikułko == felieton literacki, humor, sprawy kulturałne; Jarosław Nieciecki — sport; Helena Romer = recenzje książek; Eugeniusz Swianiewicz — kroniks wileńskat 

Józet Święcicki = artykuły polityczne, społeczne I coepėdačia, 
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CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem 75 gr., w tekście 60 gr, 
Najmniesze ogłoszenie drobne liczymy 

Iwójnie. Zastrzeżeń miejsca dla „drobnych” nie przyjmujemy 
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Przydział ogłoszeń 304 © 

ta wy! 

  

za tekstem 
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nia saa tabelaryczne 500/,, Układ 
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