
` 

ROK XIV. Nr. 201 (4877) Si 

  

WILNO, Niedziela 23 lipca 1939 r. 

RJER WILEŃIK 
Pismo nie jest datowane naprzód 

Cena 15 or 

  

_Nowogródzki, Grodzieński, Suwalski, Poleski I Wołyński 
  

Sekret Edwarda Daladier| ”"" 
Prasa donosi, że p. Marcel Deat 

wystąpił znów na łamach paryskiego 
„L“Oeuvre“ z artykułem antypolskim. 

Znaczenie tego artykułu na szali wy- 

darzeń międzynarodowych jest oczy- 

wiście b. nikłe. Po ostatnim wystą- 

pieniu Chamberlaina i po niedawnym 

oświadczeniu, jakie p. min. Bonet 

złożył ambasadorowi Niemiec w Pa- 
ryżu, możemy się nie przejmować 

tym co pisze jakiś p. Deat, Ten odo- 

sobniony i warcholski głos jest jed- 

nak pomimo to znamienny. 
Najpierw ciekawa próbka nie- 

zdrowych stosunków panujących w 

prasie francuskiej. Głos p. Deat ła- 

mie solidarny front opinii, powoduje 

niepotrzebne zamieszanie i dostarcza 

argumentów propagandzie niemiec- 

kiej. Niewątpliwie też wyrządza on 

złą przysługę sprawie utrzymania po- 
koju. Ale w prasie paryskiej wszyst- 

ko jest możliwe. Nie są wykluczone 

wystąpienia najbardziej dla państwa 

niepożądane. Wszystkie temu podob 

ne wyskoki tłumaczą się nader pro- 

sto. Jak dowcipnie powiedział swego 

czasu Adolf  Nowaczyński: ktoś 

gdzieś niedopłacił, albo kto inny wię 

cej zapłacił. W chwili obecnej sytua- 

cja jest dość szczególna. Dlatego fakt, 

że Niemcy potrafili kupić choćby 

jednego francuskiego dzienikarza wy 
daje świadectwo: bardzo smutne. 

Ale wystąpienie p. Deat budzi jesz 

cze i inne refleksje. Mówimy: wy- 

skok, odosobniony wybryk warchol- 

ski itp. Rzeczywiście, na tle jedno- 

|] 

Nad grobem ś.p. Bu- 
dziewicza 

Proboszcz w imieniu parafian 

zgł sza gotowość obrony 
granic 

SKARSZEWA, (Pat). Dziś odbył 

się tu pogrzeb 6. p. Budziewicza, tra- 

gicznie zmarłego na posterunku po- 

doficera straży granicznej. 

Na tę smutną uroczystość przy- 

byli przedstawiciele władz państwo- 

wych, wojskowych, straży granicznej. 

ministra skarbu, liczne delegacje od- 

działów wojskowych i organizacyj 

społecznych ze sztandarami oraz mło 
dziež szkolna. 

Na cmentarzu, po odprawieniu mo 

dłów, proboszcz miejscowej parafii 

wygłosił podniosłe przemówienie, w 
którym w pięknych i serdecznych „sło- 
wach podkreślił enoty zmarłego jako 
żołnierza. 

W zakończeniu swego przemówie 

nia ks. proboszcz oświadczył w imie- 
niu wszystkich parafian, że gotowi 
są na rozkaz stawić się do obrony 

granie Rzeczypospolitej. 
ITS RT TT TEZTZSE CEZ ZZZAOETRCTE 

Wioślarze W. К. 5. 
Śmigły 

na dru m m ejscu po Tuńczykach 
Na regatach międzynarodowych 

wioślarskich w Bydgoszczy w biegu 
czwórek pierwszej klasy wygrał duń- 
ski „Roklubben* przed W. K. 5. 
„Šmigly“ i A. Z. S. Poznan. 

litego, zwartego frontu opinii fran- 

cuskiej p. Deat przypomina przysto- 

wiowego Filipa z konopi. Tak jest 

dziś — w lipcu 1939 r. A jeszcze 

sześć miesięcy temu było zgoła ina- 

czej. Wtedy artykuły w tym tonie 

były zjawiskiem nonmalnym w prasie 
paryskiej. 

„Action Francaise". reprezentuje 

z całą pewnością grupę aktywistów 

politycznych i grupę skrajnie antynie- 

miecką. Ludzie ci namiętnie zwalczali 

politykę Brianda i przeciwstawili się 

wszelkim ustępstwom na rzecz Nie- 

miec. Pomiino to ubiegłej zimy „L'ac- 

tion francaise* nawoływała do pozo- 

stawienia Polski jej własnnmu loso- 

wi. Charles Mauras wychodził z zało- 

żenia, że Francja nie jest w stanie 

wykonać swych sojuszniczych zobo- 

wiązań. Jeżeli poświęciliśmy Austrię, 

Nadrenię, Czechy — pisał leader mo- 

narchistów - francuskich — to nielo- 

giczne byłoby bronienia Polski. Dziś 

naturalnie, „Action Francaise* nic po 

dobnego nie napisze. 

Salto mortale prawicy francuskiej 

tłumaczy się nader prosto. Ci ludzie 

zbyt pesymistycznie oceniali sytuację 

defetyzm. Ludzie z prawicy nie spo- 

dziewali się, że wydobycie Francji 

z chaosu wewnętrznego i z depresji, do 

której wtrąciły państwo rządy frontu 

ludowego, jest stosunkowo tak łatwe. 

  
| Gdy premier Daladier rozpoczynał 

TOKIO, (Pat). Jak donosi agencja 
Domei, premier Hiranuma - oświad: 
czył dziś na posiedzeniu gabinetu, że 
rząd brytyjski przyjął propozycje w 
sprawie Tientsinu. Rozmowy ai.giels 

ko - japońskie będą kontynuowane w 
dniu dzisiejsęzym. 

TOKIO, (Pat). Biuro prasowe ja- 
pońskiego ministerstwa spraw zagra 
nieznych wydało komunikat w spra- 
wie zakończenia pierwszej fazy roko- 
wań brytyjsko - japońskich, w któ- 
rym stwierdza: że „porozumienie 0- 
siągnięte -ostało w sprawach  ogól- 
nych. stanowiących tło obecnej sytu- 
acji w Tientsinie*, 

Premier Hiranuma, omawiając wo 
bee przedstawicieli prasy osiągnięte 
wstępne perozumienie, oświadczył, iż 
rokowania przeszły szczęśliwie swój 
punkt krytyczny z chwilą, gdy zasa- 
dnicza zgoda co d. podstawowych 
problemów została osiągnięta. Inte- 
resy brytyjskie w Chinach zostały uz 
nane pod warunkiem akceptowania 
przez RE: stosunków, jakie wyt- 
worzvły się obeenie mi Ja; В: 
Mansżukuo i "Ma m 

Mam nadzieję — powiedział da- 
lej Hiranuma — że Anglia zaprzesta- 

  

Francji. Teraz Daladier przełamał ów _ 

swoją akcję opory były niezmiernie 

silne z lewa i z prawa. Lewice doma- 
gały się aktywnej, ryzykownej poli- 

tyki zagranicznej ale nie chciała sły- 

szeć o żadnych reformach wewnętrz- 

nych, o żadnych ofiarach. Protesto- 

wano przeciwko zaciskaniu pasa, prze 

ciw mądrej polityce finansowej Paul 

Raynod, przeciwko nakładaniu jakich 

« kolwiek nowych obowiązków. Premier 

Daladier miał rozwydrzone warchol- 

stwo z jednej strony, a defetyzm 

z drugiej. Pomimo to wygrał partię 

nader szybko. 

Przyczyną zwycięstwa jest opty- 

mizm premiera. Daladier zdawał so- 

bie sprawę, że wbrew twierdzeniom 

skrajnej prawicy — sytuacja Francji 

nie jest tak zła. Znał dobrze ogromne 

zasoby materiałne Francji i potężne 

siły moralne tkwiące wciąż w naro- 

dzie, pomimo rozkładowej pracy lóż 
i międzynarodówek. Kalkulacje oka- 

zały się słuszne. Wystarczyło pół roku 

mądrej, oszczędnej gospodarki aby 

uzdrowić finanse państwa. Odwažna, 

nieustępliwa postawa rządu umożli. 

wiła przezwyciężenia chaosu wewnętrz 

nego, czego symbolem było złamanie 
strajku powszechnego w jesieni 1938 

roku. Reszty dokonał Hitler, lecząc 

Francuzów z choroby: pacyfistycznej. 

Daladier dowiódł, że odrodzenie 

było łatwiejsze i realniejsze niż sądzo 

no. Rozwiązania genialne są zazwy 

czaj bardzo proste,   Tze, 

nie popierać kredytami i dostawami 
Czang Kai Szeka, gdyż uważalibyśmy 
to za akt nieprzyjazny wobec nas. 

Manifestacje brytyjskie — zakoń- 
czył swe oświadczenie premier — bę- 
chwili obecnej, po csiągnięciu poro- 
dą przez nas kontrołowane, gdyż, w 
zumienia, stanowiącego duży krok 
naprzód w stosunkach między obu 
krajami» stały się one sprzeczne z po 
lityką rządu. 

TOKIO, (Pat). Jak donosi agen- 
cja Domei w sobotę rano zebrał się 
gabinet japoński dla wysłuchania i 
przedyskutowania raportu min. Arity 
z przebiegu i wyników rokowań bry 
tyjsko - japońskich. Gabinet zaakcep 
tował jednomyślnie porozumienie о- 

| gólne: osiągnięte w rozmowach bezpo 
, średnich pomiędzy min. Aritą a amb. 
| W. Brytanii sir Robertem Craigie, 
stwierdzając iż stanowi ono podsta- 
wę do podjęcia dalszych rokowań w 
sprawie problemów szczegółowych z 
„zagadnieniem Tientsinu* w pierw- 
szym rzędzie po zakończeniu sesji ga 
binetu prem. Hiranuma udał się do 
pałacu Mikada celem przedłożenia 

| pm wyników posiedzenia. 
PARYŻ, (Pat). Agencia Hawasa do 

Wojtka frann staną w potrzebie obok tureckich 
LONDYN, (Pat), Według „Daily 

Herald", fabryki angielskie -« dostar- 
czą rządowi Iranu wielką liczbę sa- 
molotów wojskowych i dział przeciw ^ 
lotniczych celem zapewnienia na wy 
padek wojny obrony: szybów *nafto- * 

* 

„wych angielsko + irańskich. Jąk*wia- | ranie. Rząd irański zawiadomił Tur- 
;domo, Iran pozostaje z Anglią w sto- | ków, że jeżeli Turcja zaangażowana 

tureckiego rozpoczęły się rozmowy | boku wojsk tureckich. 
     
  

między rządami w Ankarze i Tehe- | 

? MADRYT (Pat). Gen. Franco udać się 

  

ja gdańska aresztowała 
studentów polskich 

GDAŃSK (Pat). Policja gdańska aresz , Gdańska. Stało się to o godz. 12,30 w po 
towała 10 studentów polskich w wieku od łudnie. Po aresztowaniu studentów prze 
18 do 20 lat za nielegalne przekroczenie | wieziono ich do więzienia policyjnego w 
granicy gdańskiej. Studenci ci, będąc na | Gdańsku. Prasa gdańska notując ten fakt 
obozie w Wierzycy w pow. kartuskim, w | dowodzi, że chodzi o nową prowokację 
czasie wycieczk zibłądzili w lesistym tere, | polską. 
nie I bezwiednie przekroczyli granicę 

Król Hedżasu pragnie zjednoczyć arabów 
pod swoim berłem 

STAMBUŁ, (Pat). Jak donoszą pi- | król Hedżasu nie in/eresuje się bynaj 
sma arabskie, król Hedżasu Ibn'Saud 
rozwija ostatnio akcję, zmierzającą 
do utworzenia wielkiego państwa a- 
rabskiego od morza Śródziemnego do 
granicy Iranu. Król uważać ma obec- 
ną chwilę za odpowiednią dla urze- 
czywistnienia swego dawnego celu. 

Zamiary Ibn Sauda zostały ujaw- 
nione całkowicie na skutek wiadomo 
ści, podanej przez prascę arabską, że 

mniej kwestią palestyńską. Król roz- 
kazał natychmiast swym przedstawi- 
cielom dyplomatycznym zaprzeczyć 
kategorycznie tej wiadomości i oś- 
wiadczyć jednocześnie, że polityka 
Hedżasu zdąża do obrony interesów 
Arabów palestyńskich i Arabów w 
ogóle. Rzecz jasna, że rządy W. Bry- 

tanii i Francji śledzą uważnie akcję 
Ibn Sauda. 

  

Misja wojskowa Francji 
nawiązała kontakt z arm'ą turecką 

STAMBUŁ, (Pat). Zadaniem fran- 
cuskiej misji wojskowej, bawiącej o- 
becnie w Ankarze, jest wejście w bez 

pośredni kontakt z tureckim sztabem 
głównym w sprawie współpracy wo- 
jennej obu państw na wypadek woj- 
my. Prace misji przyczynią się do us- 
talenia szczegółów przyszłego układu 
francusko - tureckiego na: zasadach 
jaż ogłoszonych niedawno przez rzą- 
dy paryski i ankarski co do obrony 

Konflikt brytyjsko-japoński 
chwilowo zażegnany 

Co oznaczają ustępstwa Anglii? — Czy są próbą zastraszenia ZSRR? 
— kiemcom to stanowczo się nie podoba 

nosi z Berlina, że optymistyczne wia- 
domości nadchodzące z Tokio w spra 
wie rokowań angielsko - japońskich, 
pozwalające przypuszczać, że zos- 
tanie osiągnięte porozumienie w kwe 
siach zasadniczych, wywołuje pew- 
ną nerwowość w niemieckich kołach 
politycznych. 

Czasopismo ekonomiczne „„Wirts- 
chaftsring* sugeruje Japonii żeby nie 
poświęcała swych przyjacielskich sto 
sunków z państwami należącymi do 
paktu antykominternowskiego z po- 
wodu Anglii. Korzyści, jakie ciągnie 
Japonią z paktu antykominternows- 
kiego są zbyt poważne — pisze „Wirts 
chaftsring* — ażeby je lekceważyć. 
Japonia może osiągnąć sukcesy rów- | 
nie dobrze z Anglią. 

  

bezpieczeństwa we wschodniej częś: 

ci Morza Śródziemnego. 

Misja została w Ankarze przyjęta 
nedar serdecznie. Na czele misji znaj 
duje się gen. Hutzinger, dowódca ar- 

.mii i członek wyższej rady wojsko- 
wej. Hutzinger, który w zeszłym ro- 
ku jeszcze dowodził wojskami fran- 
cuskimi na Bliskim Wschodzie, od- 
wiedził wówczas Ankarę celem prze- 
prowadzenia rokowań w kwestii po- 
wrotu do Turcji Kataju. W skład mi- 
sji wchodzą poza tym oficerowie ar- 
mii lądowej oraz wojsk lotniczych i 
marynarki. 

Misja francuska przybyłą wkrótce 
po wyjeździe z Ankary misji angiel- 
skiej z gen. undem na czele. W An- 
glii zaś dotychczas bawi turecka mi. 
sja wojskowa. 

Kronika telenraf czna 
— Próbny lot samolotu stałej komuni- 

kacji transatlantyckiej. Wodnosamolot „Gol 

den Wimd*, przeznaczony do służby trans- 

oceanicznej, mogący unieść na swym pokła. 

dzie 100 pasażerów, odbył wczoraj pierwszy 

lot próbny. Szybkość przeciętna samolotv 

wymosi około 300 km na godz. 

— Stała komunikacja. Komunikacja trans 

atlantycka, która dotychczas 

była tylko przez Stany Zjednoczone, zainau- 

gumowana zosłanie dnia 5 sierpnia 

utrzymywana 

także 

przez Anglię. Chwilowo komunikacja ta og- 

ranczać się będzie do poczty. Wyniki wy- 

każą, czy na niebezpiecznym szlaku północ- 

nym Southampton — Nowa Finlandia — 

Mintreał — Nowy Jork można będzie rów- 

nież zaprowadzić komumikację pasażerską. 

Obsługę lotniczą przez miesiące sierpień i 

wrzesień pełnić będą dwa 24-tonowe samo 

loty „Cabot* i „Caribou*. 
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Stany Zjednoczone zajęły wobec 
Japonii stanowisko wyczekuiące 
WASZYNGTON, (Pat). W piśmie, 

adresowanym do komisji spraw za- 
granicznych senatu, sekretarz stanu 
Hull oświadcza, iż wydaje się rzeczą 
jasną, że kongres nie ma zamiaru po 
dejmować w czasie sesji zwyczajnej 
decyzji o wprowadzeniu embarga na 
wywóz broni i amunicji do Japonii. 

Pismo Hulla uważane jest w ko- 
łach dyplomatycznych za dowód, że 

ma z wizytą do Włoch około 6 września.   Program wizyty został częściowo ustalony   

rząd nie chce otwierać publicznej dy« 
skusji nad delikatną sprawą stosun- 
ków pomiędzy Stanami Zjednoczony 
mi a Japonią. Koła te zazimczają: iż 

prezydent Roosewelt posiada wszel- 
ką władzę w kierunku wydawania za 
rządzeń restrykcyjnych wobec Japo- 
nii. Nie chce on jednak obecnie wcho 
dzić na drogę represyj w stosunku 

do tego kraju. 
: Ž ‚ 

. Rewizyta gen, Franco w Rzymie 
sunkach „przyjaznych. Po. zawarciu | będzie „w. /wojnię śródziemnomoros- |, i sk 

paktu wzajemnej pomocy angielsko- | kiėj, to wojska irańskie sta przy już przez ministra Ciano I gen. Franco. 
Prze dłą podróżą gen. Franco uda się w 

pierwszej połowie sierpnia do Maroka,
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Towarzysz Sztuki Drukarskiej 
po długich i ciężkich cierpieniach zmarł w Nowogródku 

dnia 20 lipca 1939 r. w wieku lat 49. 

Cześć Jego pamięci l 
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Obsługa scecjalna „SKurjera Wil." z Kowna 
  

Polskie życie organizacyjne zahamo- 
wańe nadal 

Ani „Poechodnia" ani „siawia”* nie mogą zakładać oddziałów 
KOWNO, 18.VII. Jak wiadomo, z dn. 

1 słycznia ub. r. władze litewskie zlikwi- 
wiedź otrzymali założyciele Polskiego Klu 
bu Sportowego „Ślavia*, którzy prosili 

dowały 5 polskich organizacyj społecz- | o zezwolenie na otwarcie oddziałów w 
nych. Losu tego uniknęło m. in. kulłural- 
no-oświatowe t-wo „Pochodnia”, którego 
statut został zatwierdzony. Niezwłocznie 
po zatwierdzeniu statutu zarząd główny 
tego t-wa zwrócił się do władz z prośbą 
o zezwolenie na dalszą działalność od- 
działów t-wa w Kownie, Bobłach, Kalwa- 
rii, Olicie i Radwiliszkach. Odpowiedź na 
tą prośbę nadeszła dopiero w dn. 15 bm. 
I zawiera odmowę. Oddziały t-wa „Po- 
chodnia”* pozosłają więc nadal w stanie 
zawieszenia. 

Jednocześnie takąż odmowną odpo- 

Kownie, Jeziorach, Kalwarii, Kiejdanach, 

Olicie, Poniewieżu i Wiłkomierzu. 

Statut PKS „Slava“ był złożony wła- 

dzom w styczniu ub. r. w wyniku likwi- 
dacji PKS „Sparta“ — i zosłał zatwier- 

dzony dopiero niedawno, co zdawało .się 
zapowiadać odprężenie w sytuacji mniej- 
szości polskiej, Niestety, oczekiwania te 

okazały się zawodne. 

Chrakterystycznym jest, iż odpowie- 
dziano jednego dnia na podania złożone 
w słyczniu ub. r. i... w lipcu br. )Я 

A Niemcy bezkarnie prowadzą nadal 
działalność 

KOWNO, 18.VII. Wczorajszy urzędo- 
„wy „Lietuvos Aidas“ wraca do sprawy 
mniejszości niemieckiej, „w której pew- 

nych kołach dostrzega się skłonność do 
różnorodnej działalności zamaskowanej . 
M. in. dziennik stwierdza: propagandę 

wśród ewangelickiej ludności litewskiej 
na rzecz niemieckości i „obcej” (czyłaj: 

narodowo-socjalistycznej) ideologii, urzą 

dywersyjną 
dzanie nielegalnych zebrań, werbowanie 
robotników rolnych do Prus Wschod- 
nich itd. 

To samo pismo donosi, że niektórzy 
ze zwabionych robołniców zdołali już 
uciec z powrołem do Litwy I opowiadają 
obecnie o niezmiernie ciężkich warunkach 
pracy i braku żywności w Niemczech. (п). 

Prowokacje z zagranicy i nad granicą 
KOWNO, 18.VII. Pod wpływem prze- 

sączających się z Niemiec haseł w paru 
miejscowościach nagranicznych doszło do 
czynnych wysłąpień  przeciwżydowskich. 
M. in. w Lejpunach pow. sejneńskiego w 
dn. 18 czerwca powybijano szyby w kilku 
domach oraz zdemolowano dwie budy 
jarmarczne, z obwarzankami i z lodami. 
Obecnie 20 uczestników tych zajść, w tym 
4 kobiety, zostało w drodze administra- 
cyjnej ukaranych grzywnami w wysokości 
od 50 do 1000 litėw, z zamianą na wię- 
tienie od 1 tygodnia do 1 miesiąca. 

W dh. 16 lipca na punkcie przejścio. 
wym w Bajorach w pobliżu Kretyngi celnik 
niemiec<i zwrócił się do litewskiej straży 
granicznej o przepuszczenie przez grani- 

cę bez zezwolenia: 50 osób, udających się 
do Kretyngi na pogrzeb dziewczyny, za 

mordowanej przez Żydów. Straż litewska 
wyjaśniła ,że nikt nie został zamordowany 
i že żadnego pogrzebu nie będzie, i ni 
proszonych gošci z „Hitlerjugend“ nie 
wpuściła, Prasa litewska wiadomość o tym 
incydencie zaopatruje w tytuł: „Jak się 
próbuje mącić...» (ni). 

Sytuacja strajkowa bez zmian 
KOWNO, 18.VH. Strajk robotników 

budawlanych w Kownie trwa w dalsz ‹ 
ciągu. Opuszczone przez robotników bu- 
dowle są ochraniane przez posterunki po 
licyjne. „łamistrajków” w paru miejscach 
dotkliwie poturbowano, 

Prasa zajmuje wobec strajku jednolite 
stanowisko połępiając tę próbę A 

nizacji życia gospodarczego, robioną pod 
wpływem czynników obcych. Żądania ro- 
botników uwaažne są za nieuzasadnione, 
gdyż pobierają oni w załeżności od kwa- 
lifikacyj od 1 do 1,4 liła za godzinę przy 
8-godzinnym dniu pracy, za godziny zaś 
nadliczbowe 0 25 proc. więcej. (n). 

  

Woda Gorzka Morszyńska | sól krystaliczna lub proszkowana — zna- 
komite środki w nawykowym zaparciu stolca. Żądać w aptekach I składach aptecznych 

‚ — „KURIER“ (4877)-- 

Wczoraj pocztą lotniczą z Paryża 
otrzymaliśmy z prośbą o zamieszcze- 

nie tekstu tej treści: 

| DEKLARACJA. 
Narodzie Polski — jesteśmy  Twolmi 

przyjaciółmi. Niech fo zapewnienie, z 
głębi naszych serc płynące, będzie dla 
Polski otuchą w tych ciężkich chwilach, 
gdy ona mobilizuje wszystkie swoje siły, 
zdecydowana bronić swej niezawisłości. 

Czyż mamy wyliczać wszystkie więzie, 
które wykuły na przestrzeni wieków tę 
przyjazń Polski | Francji, polegającą na 
wspólnym umiłowańiu Wolności, Niepod 
ległości Narodowej, Pokoju I Postępuł 

Czyż mamy tu przypominać z jak głę 
boką sympatią nasl przodkowie śledzili 
dawniej walki bohaterskie narodu polskie 
go z tyranami, którzy uc!skali jego krat; 

z jaką żarliwością Polska ze swej strony 
salutowała pochód narodu francuskiego 
do postępu ludzkiego I wysyłała swych 
najlepszych synów wałczyć ramię w ra- 
mię z ludem francuskim! 

Pamięć Sułkowskiego, Kościuszki, Tur 
sklego, Mickiewicza żyje w naszych ser 
cach. Z czcią myślimy o wielkiej Maril 
Składowskiej - Curle, która przez swe nau 
kowe odkrycia I swój żywoł, pełen trudu 
przykładnego spolła na zawsze tę wspól 
nołę ducha |! dążeń obu naszych kralėw. 

Ze wzruszeniem czylamy te słowa hlsto 

        
      WIRE 

Polskie Biuro Podróży „Orbis* i Świa- 
Podróży „Wagons Lits 

Cook* organizują wspólną wycieczkę do 
Francji i EE A 
sierpnia rb. Wielki i urozmaicony program 
wycieczki jest ułożony w ten sposób, aby 
podróżni, mając możność zwiedzenie licz- 
nych i ciekawych miejscowości, nie. zmę- 
czyli się zbytnio podróżą. W BUDAPESZ- 
GIE przewidziany jest 2-dniowy pobyt i no. 
cleg w hotelach, w WENECJI pobyt pół- 
dniowy, w NICEI pobyt 4-dniowy, aby ucze 

stnicy wycieczki mogi OPTÓCE 
uwiedzeń pięknych okolic, jak: GANNES, 
JUAN LES PINS, ANTIBES, MONTE CAR- 
LO, GRAND CORNICHE, GORGE DU LOUP 
tł, również z pięknych plaž na Riwierze. 
W PARYŻU przewidziany jest pobyt 3-dnio 

  

Choroba Stalina powodem 
przerw w rokowaniach ? 
W Rzymie rozeszły się pogłoski, 

o poważnym zasłabnięciu Stalina. We* 

dług pogłosek tych choroba dyktato- 

na rosyjskiego jest jednym z ważniej 

szych powodów przewlekania roz- 

mów francusko-angielsko-sowieckich, 

gdyż w przewidywaniu wstrząsów we 

wnętrznych w ZSRR: jakie nastąpić 

by mogły w wypadku zmiany na naj 

wyższych stanowiskach  państwo- 

wych, żadna ze stron rokujących nie 

chce zaciągać daleko idących waż- 

nych zobowiązań. (?) 

Dotyczy to w szczególności Wiel- 

kiej Brytanii, która w obecnej sytua- 

cji zamiast wiązać się z Sowietami, 

woli umacniać swoje stosunki w 

Europie wschodniej i środkowej, zar 

cieśniając coraz bardziej współpracę 

z Polską, Rumunią i Tarcją. 

Jak słychać, pogłoski powyższe 

wyszły od osób, które w tych dniach 

powróiły do Włoch z Rosji Sowiec- 

kiej. („W. W.) 

  

NAJDOSKONALSZE 

ROWERY 
„Sep“ i „Jaskėtia“ 

Państwowej Wytwórni zbrojenia 

Na częściach krajowych i zagraniczn. 

poleca 

S. GIERASIMOWICZ 
Baranowicze, Mickiewicza >, iel. 281 

Skład: Szeptyckiego 68-a         
WŁAŚNIE TERAZ! 

kedy w Wiinie odoywają się TAGI 

warto się ogłaszać 
Ogłoszenia do „Kurjera Wileńsk.* 
i do tnnych pism oraz wszelką rekla- 
mę przeprowadza soildnie i tanio 

Eiuro Ogłoszeń 

E. S0BOL 
Wilno, ul. Wileńska 28, tel. 24-27 

  

Wczorajsza kontiskata 
Wczorajszy nakład naszego pis- 

mą został skonfiskowany za poda- 

nie w drobnej notatce wiadomości 

nienadającej się do prasy jak się o- 

kazało ze względu na dobro Państwa. 

RAR UN a LDSS AS DSS : 

Sukces rzežbiarzy 
wileńskich 

WARSZAWA (Pat), Sąd konkursowy 
komitetu stołecznego Budowy Pomnika 
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warsza 

wie obradujący pod przewodnictwem ge 
nerała br. Kazimierza Sosnkowskiego w 
dniu 21 lipca 1939 r. rozpatrzył 5 prac ar 
tystów, zaproszonych do konkursu ścisłe 
go, a mianowicie projekty: 1) Tadeusza 
Breyera, 2) Ksawerego Dunikowskiego, 3) 
Henryka Kuny, 4) Jana Szczepkowskiego i 
Józefa Czajkowskiego, 5) Mariana Wnuke 
i Karola Kocimskiego. 

Sąd konkursowy stwierdził, że żaden 
z wyżej wymienionych projektów nie da 
le właściwego rozwiązania, któremu od 

| powiadać powinien projekt pomnika Mar 
szałka Józefa Piłsudskiego w stolicy. 

Sąd konkursowy postanowił nie. przy- 
znać nagrody, natomiast dopełniając zo- 
bowiązań, podzielić kwotę 50.000 zł po 
połowie pomiędzy art. rzeźb. Xawerego 
Dunikowskiego i Henryka Kunę za prace,   które wykazuia wzalędnie nawięcej zalet. 

Przyjaciele Narodu Polskiego 
ryczne, wygłoszone przez patrlotę polskie 
go Turskiego na Zgromadzeniu Prawo- 
dawczym w Paryżu, 30 grudnia 1792 r.: 

| „Francuzi, pierwszy narodzie wszechświa 
ta, Jesteśmy waszymi uczniami; promienie 

sklch I napawają je otuchą wpośród prze 

šladowan“. 
Dziś Polska jest zagrożona. Groża Jei 

fe same moce, które w „Mejn Kampf" o- 
kreśliły Francję jako Ich śmiertelnego wro 
ga. Niech nam będzie wolno dołączyć sle 
do te] wspaniałej deklaracii, napisanej 
przed półtora wiekiem (styczeń 17011 w 

— „Pam'etnik polityczny I historyczny: 
„Francuz! I Polacy mają dziś te same I» 

teresy, zdążalą do tego sameqo ce!n. © 

ba narody chcą być wolne I nie znać In- 

nvch praw, niż te, które sobie same. na 

dały. 
- Istotnie, mamy wspólne Interesy, któ 

rych wspólnie bronić należy. Nazywałą. się 

one i dziś, jak przed półtora wiekami 

Niesodległość, Pokój, Postęp ludzki. 

Francja jest związana z oPlską trakto 

ralnym. Uważamy dziś fe traktaty za rę 

kojmię pokoju I bezpieczeństwa naszyc* 

krajów. 

Cieszy nas deklaracja francusko - a   
J) ЫНРОНИНЫВНМИНИНЧНАИНННН 

DRUSKIENIKI) 
° мАо NIEMNEM ' 

Państwowy Zakład Zdrojowy 
SOLANKA 
BOROWINA 
INHALATORIUM 

SOLARIUM 

Sezon od 15 maja do 1 paždziera 

Komisja Zdrojowa w Drusklenikach. 

z Uzdrowisk Polskich w Warszawie 

  

wy, następnie. wycieczką zwiedzi Narodową. 

  

glelska w sprawie pomocy Polsce. Cieszy 

      

    

  

    
    

  

    

   

Informacje: 

Pociąg turystyczny do Francji i Szwajcarii 
Wystawę Szwajcarską w ZURICHU, później 
MEDIOLAN i przez Budapeszt powróci do 
Lwowa. Przejazd z Budapesztu do Italii w 

„obie strony odbędzie się przez Jugosławię. 
Uczestnicy wycieczki będą pozostawali 

przez cały czas pobytu za granicą pod opie 
ką nutynowanych przewodników, oraz miejs 
cowych oddziałów „Orbisu”, oraz Wagons 
Lits, Cook. Ilošė miejsc w pociągu turysty- 
cznym jest ściśle ograniczona 1 przydzielana 
w kolejności zapisów, nadsyłanych równo- 

cześnie z wypełnioną deklaracją oraz za- 

przyjmują zapisy: 
Podróży „WAGONS LITS COOK", oraz Poł. 
skie Biuro Podróży „ORBIS* i wszystkie 
prowincjonałne oddziały tych instytucy j. 

т 

Spośród nadesłanych poza konkursem 
18 projektów, sąd konkursowy zakwalifi- 
kował do zakupu na warunkach, ustalo- 
nych przez słołeczny komitet budowy po- 
mnika, prace oznaczone nr 6, 10 i 13 

Po otwarciu koperł słwierdzono, że 
autorem projektu nr 6 jest art. rzeźb. Fran 
ciszek Stnymkiewicz z Warszawy przy 
współpracy Konstantego Danko, autorem 
projektu nr 10 — art. rzežb. Kazimier> 
Mieczysław Bienkowski z Poznania, auto- 
rami projektu nr 13 — art. rzeźb. Stanis- 
ław Horno Popławski | inż. Jan Borowski 

z Wilna. 

W sprawie realizacji pomnika, sąd kon i 
kursowy wypowie się po gruniownym 
przesłudiowaniu wszystkich możliwości. 

Em" rr rr EE ra 

Podziekowanie 
Dr. Lonetto w Bar-nawiczach 

Nimiejszym wyrażam uczucia swej naj- 

głębszej wdzięczności dr gimekologii i po- 

łożnictwa p. ŁOPATTO za uratowanie życia 

| zdrowa mej żony i dziecka w czasie cięż- 
kiego porodu | operacji (cesarskie cięcie) 

jakie miało miejsce w szpitalu Międzyko- 

munalnym w Baranowiczach, onaż za bez 

interesowną, nadzwyczajną opiekę lekarską 

na koszt Ubezpieczalni Społecznej w Bara: 

nów'rzach. j 
: “M. SZTERNBAUM. 

ogniska waszych świateł doslęgły serc pol 

dzienniku ówczesnych patriotów polskich. 

tem wojskowym, gospodarczym | kuliu- | 

nas stanowisko Polski, ktėra ze wspanla 
łą odwagą jest gotowa się bronić, świa« 
doma, że w ten sposób stanie w obronie 
Pokoju i Cywilizacji. 

- Zapewniamy Polskę, że <ćtodyiw; 
wszelkich starań, aby jej sprawa sfała się 
naszą sprawą wspólną. zawsze dla naro 
du francuskiego Raldrožszą. 

— 

Powyżej publikujemy tekst dekla | 
racji „Przyjaciół ' Narodu Polskiego" 
— oczywiście czytelnik polski powi- 
nien zdać sobie sprawę z tego, że Fran 

cuz lubi swoje osobiste sprawy, swo 
je osobiście bezpieczeńswo i korzyści - 

identyfikować ze sprawą cywilizacji i 
ludzkości. Jest to skłonność analogi- 
czna do niem/eckiego zboczenia. zna 
nego pod nazwą „Herrenvolk*. Niepo 
winniśmy się ani zapierać ani umniej | 
szać roli, jaką olbrzymia kultura fran 
cuska odegrała w historii naszej kul 
tury. Z drugiej strony wszelki akt sym 
patii z tamtej strony wszelki akt sym- 
patii z tamtej strony i w tej chwili jest 
Ala nas cenny. CE 

Niestety jest jedna . „struna złowró 
żąca” w tej całej historii. į 

Wiem, iż dzisiaj tysiące Francu- 
«ów zmieniło swoją orientację na ko 
*zyść Polski. Mimo bardzo zazwyczaj 
chwiejnych i zmiennych nastrojów 
społeczeństwa francuskiego szerokie- 
mu ogółowi zaimponowała postawa 
Polski — tym bardziej, że jeszcze na 
parę miesięcy przedtem lansowano po 
głoski o  rozprężenin wewnętrznym 
Polski, jej: problemach mniejszośrio- 
wych, słowem mówiono wszystko, co 
było wodą na młvn ówczesnej propa 
gandy hitlerowskiej. Ta zmiana no- 
stroju, skonstatowałem ją ze zdziwie 

niem i przyjemnością w dziesiątkach 
wypadków podczas mego pobytu + 
Parvżu. była bezwatnienia szezera i 
zasługująca na zaufanie. 

Do deklaracji dołaczona jest dłu. 

go lista nazwisk osób, które się do 

niej przyłączyły. Znajdziemy tam tak 
szczerych i oddanych sprawie polskiej 
ludzi, jak p. Mazon albo p. Hrymans. 
Ale przy nazwiskach takich pak p. Ge- 
nevieve Tabonis, która w swoim cza: 
sie pisała o zaborczych  pretensjach 
Polski do litewskiei (sic!) Rygi, pan 
Paul Boncour, zdeklarowany wróg 
wszelkich polskich poczynań, p. Die 
los z 74-ma' posłami komunistye”nv 

mi, między którymi i towarzysz Mar' 
ty, którego rola podczas wojnv hisz 
pańskiej była zdaje się niechlubna — 

i dziesiątki innych, którzy w sprawie 
polskiej powinniby bvli przynajmniej 
powstrzymać się od głosu — przy na 

zwiskach tych więc niepokój ściska 

za serce. 
Sytuacja obecna zmusiła nas do za 

brania tego właśnie stanowiska, jak'e 
zajęliśmy. Niestety, jest ono wygodne 

różnym ugrupowaniom z powodów 

zupełnie „pozapolskich* i te grupy 

właśnie korzystają, żeby wyrazić swo 

ją radość, I pozę wypróbo 
wanych (o, i jak jeszcze: w Stresie. w 

Genewie. w Monachium, w Parvżu) 

przyjaciół. I kiedy z dumą myślimy, 

iż w razie wojny wałczylibyśmv w ie 

dnym obozie z bitną i dzielną Armia 
Francuską, to jest to naszym prawem: 
wyrazić niedowierzenie wobec dek!ara 
cji niektórych osób ze świata francu 

skiego, tak jak w odmiennych wpraw 

dzie okolicznościach nie ufaliśmy de 

klaracji Mikołaja Mikołajewicza. 
__ ernó. 

  

Tvika SEOJE do zapraw „IREWA* 
i LODOWNIE pokojowe „ALASCA* 

„gwarantują trwałość i dobroć 

Do nabycia we wszystkich poważniej- 
szych sklepach naczyń w Wilnie i 4.ch | 

województwach półaocno wschodnich * 

HURTOWNIA 

24 „T. ODYNIEC“ 
l. 1. MALICKA 

WILNO, Wielka 19, tel. 4-4 

Ostrobramska 27, tel. 30-24 

Szkło okienne Pagina         BALSAMICZNA      
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G 

vsuwó bói. pieczenie, 
nab?zmienie nóg, zmiękcza 
odciski, które po tei kąpieli 
doją się vsupać noweł 
pąznokciem. Przepis 
włycio aa oBokowaniu. 

   



„KURJER* (4877) 

rt Elan bęą mie wpływ bezpośredni 
na politykę brytyjską 

Opozycja angielska żąda utworzemia 
Rady Państwowej 

LONDYN. (Obsł. Sp.) Angi2lskie 
sfery opozycyjne  «ysunęły obecnie 
żądanie utworzenia na czas feryj par 
łamentarnych specjalnej Rady Pań- 
stwa, w skład której mają wejść 
przedstwiciele wszystkich partyj po- 
litycznych. Żądanie to wysunęli w 
pierwszym rzędzie Anthony Eden i 

Churchil, którzy chcą w ten sposób | gielskie, w ciągu 
mieć stałą kontrolę nad posunięciami | [zby Angielskie przesądzą los 

Chamberłaina. Jako członkowie Ka | żądania. 

najbliższych dni 
tego 

Przypuszczają jednak, że 
dy Państwa będą oni również mieli | Rada Państwa zostanie utworzona. 

sposobność wywierania bezpośrednie 
' go wpływu na dalsze kształtowanie 

się polityki angielskiej. 
Jak podają dzisiejsze dzienniki an- 

| 

  

Według intencyj wnioskodawców bę 
dzie ona miała uprawnienie zwoła- 
nia w chwili gdy uzna to za potrzeb 
ne, nadzwyczajnej sesji parlamentu. 

W LABIRYNCIE SENSACYJ 
POLITYCZNYCH 

Podwójna taktyka Trzeciej Rzeszy. — Ostatnia próba Anglii. — Co ozn: - 
cza angielskie ustępstwo Japonii. — Znamienne głosy prasy tokijskiej 
LONDYN, (Obsł. Sp.) Londyn ko- 

mentuje wszechstronnie podaną przez 
agencję „Reuter“ wiadomość o dek- 
Iaracji oficjalnych czynników Rzeszy, 
że Niemcy postanowili załatwić tzw. 
problem gdański na stuprocentowo 
pokojowej drodze. 

Ošwiadezenie to» jak widać z gło 
sów prasy dzisiejszej, nie zupełnie tra 
fiło Anglikom do przekonania. Przy 
najlepszej woli, jakeś się zupełnie 
przestsio wierzyć, oficjalnym enun- 
ejacjom niemieckim. Tymbardziej, 
że „pokojowa deklaracja* rządu nie: 
mieckiego, jakoś koliduje z działal- 
nością min. Goebbelsa, za wyraź- 
nym rozkazem którego prasa niemie 
eka nadal uprawia agitację antypol- 
ską, zamieszczając świadomie fałszy 
we i podburzające wiadomości 

* Londyn słusznie ocenił nowe „pro 
bne balony* niemieckie nie jako 
zmianę polityki. Ieecz jako zmianę 
taktyki. 

Niemniej jednak, jak donoszą dzi 
isejsze pisma angielskie rząd JKM 
chce zrobić jeszcze jedną próbę po” 
kojowego załatwienia konfliktų z 
Niemeami. Według tych pogłosek, W. 
Brytania ma zaproponować  Niem- 
com znaczne kredyty, pod warun- 
kiem jednak, że Rzesza ostatecznie 
zrezygnuje ze swych planów zabor- 
czych, przystąpi do rozbrajania się i 
przeweksluje swój przemysł na tory 
pókojowej produkcji. Ponieważ w 
Londynie nikt nie wątpi w to. że Hit 
ler nie zgodzi się na próby ansielskie, 
panuje przekonanie, że odrzucenie 
oferty angielskiej zwiększy jedynie 
w Europie oburzenie przeciwko Niem 
com i scementuje jeszcze mocniej 
front państw pokojowych. : 

W związku z „pokojową deklara- 
cją' ofiejalnych czynników niemiec- 
kich w Londynie przywiązują wiele 
znaczenia do pobytu w stolicy bry- 
tyjskiej niemieckiej delegacji gospo- 
darczej, na czele z dyrektorem de- 
partamentu gospodarczego niemiec- 
kiego MSZ d-rem Woltatem. Wyra- 
żane są przypuszczenia, że dr Woltat 
posiada znacznie szersze kompeten- 
cje. Ma on wybadać możliwości 
zmniejszenia antagonizmu między 
Anglią i Niemeami oraz przyszyko- 
wać grunt dla ewentualnego porozu- 

mienia. : 
W kołach politycznych uważają 

za charakterystyczne fakt zbieżności 
przyjazdu niemieckiej delegacji gos- 
podarczej do Londynu i wszczęcie   

rokowań gospodarczych niemiecko- 
sowieckich w Berlinie. 

Sensteję i to nie małą wywołały 
w kołach politycznych Europy depe- 
sze z Tokio o osiągnięciu porozumie- 
nia między Japonią i Brytanią( kosz- 
tem wielkich ustępstw ze strony Bry- | 
tanii. 

| 
| 

Niemieckie Biuro Informacyjne, - 
charakteryzuje  japońsko-angielskie 
porozumienie w Tokio, przytaczając 
głosy prasy japońskiej. 

Dzienniki tokijskie uważają, że 
wyniosły Albion skapitulował. Prasa 
przestrzega jednak rząd Choranumy 
i społeczeństwo japeńskie od zhbyt- 
niego optymizmu, twierdząc, że An- 
glia może zmienić swoja obecną tak- 
tykę. Obecne ustępstwa W. Brytnii— | 

pisze „Nizi-Nizi“ — podyktowane z0- 
stały napręžoną sytuacją polityczną 
w Europie, trudnošciami w rokowa- 
niach na Kremlu oraz stanowiskiem 
Kongresu Amerykańskiego: który u- 
chylił wniosek o zmiane ustawy neu- 

tralności. : 
W niektórych łondyńskich kołach 

politycznych sądzą, że ustępstwo An- 
glii oznacza jednocześnie oderwanie 
Japonii od frontu „osi* i wymoże 
wielki wpływ na sfery kremlowskie 
w Ssnrawie zawarcia trójprzymierza. 

Jak widać ze wszystkiego. gra po- 
lityczna państw „osi* i Bloku Poko- 
jowego weszła już w stadium osta- 
tecznej rozgrywki. Pierwsze dni sier 
pnia mają przynieść wyjaśnienie sy- 
tuacji. 

Bl'ańska para królews*a w Sztokholmie 

  

  

18 lipca przybyła do Sztokholmu na pokładzie statku „Asclus” albańska para kró- 
lewska po opuszczeniu stolicy Łotwy, Rygi. Na zdjęciu król Zogu i królowa Geral 

dina opuszczają statek. 

„CISZA PRZED BURZĄ*. 

Pod takim wymownym  tytułen 

omawia „Polonia“ chwilę bieżącą”. 

W porównaniu z tą nawałnicą sen- 
sacyjnych wiadomości i pogłosek, któ. 
ra jeszcze w początku lipca przewala- 
ła się nad Europą, trwa obecnie w po- 
lityce zagranicznej długotrwała, bo już 
przeszło dwa tygodnie licząca sobie, 
cisza. To nie drwiny. W okresie, kiedy 

nie dni, ale godziny po prostu przy- 
noszą coraz nowe zdarzenia, okres dwu 
tygodniowej ciszy jest zjawiskiem zgo- 

ła nadzwyczajnym. Po prosfu letnie 
„ogórki”, których w tym roku nikt nie 
śm!ał się spodziewać. Wszędzie zastój 
Bo to, że F'. Ciano podróżował po Hi- 
szpanii, że do Londynu przybył ks. Pa 

weł jugosłowiański, że bawi tam. pre- 
zydent bułgarskiągo sejmu, Muszanow. 
— fo w obecnych gorących czasach do 
sensacji się nie liczy. Trochę ruchu wno 

si jeszcze Daleki Wschód, kopalnia 
„wążów morskich” na okresy pozba- 
wione innych sensacji. Nawet przyjazd 

do Polski gen. Ironside nie fest właści. 
wie zdarzeniem nadzwyczalnym, bo 

przecież, wobec stosunków polsko-an- 
qielskich, kontakty wojskowe trzeba za 

liczyć do zjawisk normalnych. W Mosk 
wie — cisza. W Be"linie — cisza. 

Nie należymy do optymistów, którzy 
gotowi by byli z ciszy tej wnioskować, 
że sprawy europelskie Ida ku odpręže- 
niu I ułożeniu się w sposób pokojowy 
I zgodny. Sądzimy wręcz przeciwnie, 
że jest fo typowa cisza przed burzą, 
któref błyski wciąż widać na horvzon- 
cie, Nie musi fo być koniecznie burza 

wojenna. Może być tylko okres nowe- 
go wielkiego przesilenia. Ale wydaje 

nam się, że takie przesilenie. jest 'e<z- 

cze konieczne, zanim sprawy przechla- 
się ostatecznie badź w klerunku po- 
kofu, badź wojny. 

Zagadka nie jest tak wielka jak 
wydaje się „Polonii*. Zwolennicy bu- 
rzy czekają po prostu na decyzję So- 
wietów. Tam walczą dwie siły. Rosja 
z Kominternem. Rosji potrzebny jest 
pokój, Kominternowi wojna. Stąd 
chwiejność w ZSSR, który jest prze- 
cie i ZSSR i Rosją. Pierwsze dni sierp- 
nia wyjaśnią ostatecznie, czy cisza 
przed burzą nie stanie się ciszą... po 

burzy. 

„GONIEC WARSZAWSKI* , RÓW- 
NIEŻ PRZYWIDUJE WOJNĘ 

JAPOŃSKO-SOWIECKĄ. 

Przytaczaliśmy opinię znakomite- 
go podróżnika  Janty-Połczyńskiego 
tyczącą spraw  daleko-wschodnich 

Obecnie pisze na ten temat „Goniec 
Warszawski“. 

Wyłliczyliśmy najważniejsze czynni- 
ki zewnętrzne, oddziaływujące hamu- 
jąco na Japończyków w ich rozgrywce 
z Anglikami o wschód azjatycki. Ale 
nie brak i weiwnętrznych. Dwuletnia 
wojna z Chinami osłabiła gospodarczo 
I finansowo Japonię. Wprawdzie do tej 
pory na czele Japonii stol rząd wojsko- 
wy, który prze do generalnych roz- 
strzygnięć, jednak nie brak głosów 
z kół gospodarczych, doradzających 
porozumienie ze światem angielskim 
w sprawie Chin. Koła te przestrzegają,   

Pociąg turystyczny do FRRAWCJE (1 SZWAS5CAREE 
Budapeszt — Balaton — Wenecja — Lido — Nicea 
Monte Cario — Cannes —Paryż — Wersal — Zurich — Mediolan 
12.VIH. — 26.VII), 

Zapisy i informacje: 
P. B. P. ORBIS 
Wilno, Mickiewicza 16 i oddzialy 

Zł 395.— Ilość miejsc ściśle ograniczona! 

WAGONS-LITS/C00K 
Warszawa, Krak. Przedm. 42 i oddziały 
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Nożyczami przez prasę 
że długotrwała wojna w Chinach może 
spowodować powstanie bloku ans 
ko-amerykańsko-sowieckiego, który stał 
by się katastrofą dla Japonii. 

Trudno jednak prorokować, jak się 
skończy rozgrywka o Daleki Wschód. 
W dużej mierze zależeć to będzie od 
rozgrywki w Europie. Gdyby doszło 
w Europie do wojny, niezawodnie Ja- 
pończycy wykorzystaliby żę okazję, aby 
opanować wschodni brzeg Azji i urzą. 
dzić go po swojemu, Musieliby, nafu- 
ralnie, przed tym pokonać Rosję, która 
od wielu lat przygotowuje się do de- 

cydującej walki z Japonią. „Mała wol. 
na“, jaka się toczy na granicy man- 

dżursko-mongolskiej od maja, jest za- 
powiedzią potężnych zapasów |apoń- 

sko-roysjskich w przyszłości. 

WALKA ZE SPEKULACJĄ ZBOŻEM 

JEST OBOWIĄZKIEM WSI. 

„Express Poranny" pisze: 

Z chwilą, gdy pierwsze kosy I sier 
py pójdą w ruch, natychmiast na wieś 

spada banda spekulantów I panikarzy. 

„Kląska urodzaju” — wymyślili so: 
bie taki nonsensowny termin — na ryn- 
ku. šwia/owym spadek cen, jeżeli na- 

tychmiast nie sprzedacie zboża, na je. 
sieni dostaniecie połowę ceny. 

Starają się otumanić gospodarza, 
wyjmują pieniądze i gdy zboże jeszcze 
w snopkach, koniecznie chcą natych- 
miast kupować. 

Nie mogąc się opędzić długom po- 
wstałym na przednówku, często chłop 

ulega pokusie. W szeregu miejscowo: 
$ci, zwłaszcza tam, gdzie wieś jest nie- 
zorganizowana i słabo uświadomiona, 

natychmiast po żniwach zjawiają się na 

rynku większe zapasy zbóż. Zwiększe- 
nie podaży wpływa na spadek cen. 
Spekulanci kupują za grosze, a w zimie 
lub na przednówku sprzedają gospo- 
darzom fo samo zboże o 50 proc. 
drożej. 

Rząd przystąpił już teraz do prze- 

ciwdziałania szkodliwej akcji spekulan- 
tów. Wzorem lat ubległych przeznaczo 
no znaczne sumy na rozprowadzenie 
między rolników w formie pożyczek 

pod zastaw zboża. Każdy gospodarz 
będzie mógł otrzymać bez większych 
formalności na weksel (bez žyra) po- 
życzkę w wysokości do 2.000 zł. Po- 
žyczka ta b. insko oprocentowana 4 

proc. rocznie), będzie zabezpiecz” - 
na zbiorach. Rolnik będzie mógł więc 
sprzedawać zboże w miarę spłacania 
rat pożyczki. 

Z drugiej strony będzie prowadzo. 

na akcja popierania eksporfu w formie 

udzielania „premii eksportowych”. Ве- 
dziemy wywozili jęczmień i rośliny 
strączkowe. Całe zaś zbiory owsa, żyta 
1 pszenicy zosłaną w kraju, na skutek 

zwiększonego spożycia wewnętrznego, 

Rolnik możę się więc w rb. niczego 
nie obawiać I nie słuchać podszeptów 
spekulantów. Ceny zbóż nie spadną. 
Zamiast na farg, trzeba zawieźć zboże 

do stodół, gdy będzie więcej czasu 
spokojnie wymłócić i ziarno schować 

do spichrza. Na sprzedanie będzie 
czas, gdy będą wyższe ceny. 

Rozsiewanie panik gospodarczych 
musi być karane Berezą. Nie wystar- 
czą tu ani kredyty, ani propaganda 
Spekulacjom na „przyszłej burzy” 
trzeba położyć radykalnie kres. 1. 

KOTEL 

„ST. GEORGES" 
w WILNIE 

Pierwszorzędny == Ceny przystępne 
Telefony w pokojach 

  

Wystawa pośmiertna 
Ś.p. Leony Szczepanowiczowej 
„Żywiołowo potrafiła roztapiać się 

w życiu, odawać wrażeniom całkowi- 
cie, nigdy siebie nie oszczędzając '— 
pisze o zmarłej artystce p. Janina 
Adolphówna we wstępie do katalogu 
wystawy zorganizowanej w lokalu 
T-wa Szerzenia. Kultury Sztuk Pla- 
stycznych. Te słowa zawierają wiele 
i są prawdziwym pomostem między 
tym, czego dowiadujemy się ze „wstę 
pu“ o życiu Leony Szczepanowiczo- 
wej, a tym co mówią jej prace zgro- 
madzone obecnie.w salach przy ul. 
Orzeszkowej 11. 

Młoda urodziwa ziemianka z Po- 
(asia odczuwała silnie porywy ku roz 
t cznym możliwościom życia i sztuki. 
Eróbowała poezji, studiowała malar- 

stwo w Krakowie, ukończyła szkołę 
dramatyczną w Moskwie, zwraca się   

ku muzyce, aż wreszcie odkrywa w 
sobie poryw najsilniejszy i zaczyna 
studiować rzeźbę. Były to lata pore- 

wolucyjne w Moskwie, lata niezmier- 
nych prywacyj, gdy Środkiem głodo- 
wego nieraz utrzymania bywało 
sprzedawanie gazet na ulicy! Entu- 
zjazm młodej artystki oraz znakomi- 
ty, choć talk nieoględnie eksploato- 
wany zapas sił żywowych zwycięży- 
ły. Wróciła do kraju z dyplomem i 
z pierwszymi sukcesami na konkur- 
sach sowieckich. Została instruktor- 
ką rzeźby na uniwersytecie wileń- 
skim — u prof. Pronaszki. Ustąpiła 
razem z nim i, nie chcąc — co jest 
wysoce charakterystyczne dla tego 
sposobu pojmowania sztuki — żyć 
ź handlu swymi dziełami, zostaje nau 
czycielką rysunków w szkole ogrod:   

niczej i Seminarium ochroniarskim, 
ostatnio zaś w gimn. Mickiewicza. 
Pracę artystyczną przenosi do swej 
pracowni prywatnej. Pracuje dużo, z 

tym samym entuzjazmem i oddaniem 
się, jakby nie wyczerpywały jej za- 
jęcia pedagogiczne, ani skomplikowa 
ne, bardzo ciężkie stosunki rodzinno- 
materłalne. Rzeźby w drzewie (rza- 
dziej w glinie), płaskorzeźby, projek 
ty pomników „obrazy olejne i szkice 
akwarelowe wypełniają jej mieszka- 
nie. Gromadzi to, sprzedając niechęt 
nie, rozdając natomiast przyjaciołom, 
których zresztą licznie portretuje -- 
z prawdziwą pasją wierności wobec 
modela. Była pełna nowych projek- 
tów, zamierzała nowe prace, na więk 

szą skalę, już rie w drzewie, ale w 
kamieniu, gdy zawiodły siły, nadwat 
lone przez to niecodzienne. bezt.om- 
promisowe, romantyczne życie. 

„To co przeżyłam, nie ma war- 
tości. Wertošė žycia jest w tym, co 
po nas zostaje'* — notuje słowa Zmar 
łej autorka wstępu do katalogu. Sło: 
wia nieoczekiwane, bo choć postawa 

idealistyczna, wiara w wartości ab- 
solutne, która je natchnęła bije z ca- 
łego życia artystki, to przecież tym 
razem cho izi o co innego niż np. do- 
bro, czy piękno <amo w sobie — ch» 
dzi o wartość absolutną rzeczy-wv- 
'worów doskonałych. Tymczasera 

twórczość L $zczepanowiczowej da- 
leka była od tej — klasycznej — ideo 
logii. W załej swej różnorodności 
prób i porywów, zwycięstw i klęsk 

pasuje raczej do koncepcji romanty 
cznej gdzie poszczegó!ne dziełc jest 
raczej gestem człowiek: ścigają ego 
swe ideały, eksk!lamacją, dokumen- 
tem przeżycia, a nie w:'ną bitwą. wy 
daną niedoskonałościem, natury, two 
rzywa i zręczności ludzkiej — w imię 
przyjętych z góry ideałów, porząd: 
kujących rzeczy i sprawy tego świa- 
ta według uniwersalnych. wyrosłych 
z tradycji kanonów piękna. Od tra- 
dycjonalistycznego uniwersalizmu e- 
stetyka Szczepanowiczowej byla bar 
dzo daleka: Niewiele tyko prac (prze 
ważnie akty w drzewie) nawiązuje 
do form klasycznych Przeciwnie,   

    główną cechą jej wrażliwości arty- 
stycznej wydaje się zdolność fzscyno 
wania się — talk naturą (studia rea- 
listyczne, szkice portregowe, pejzażej 
jak i współczesnymi jej próbami po- 
szukiwania stylu — dalekimi od kla- 

sycyzmw wyładowującymi całą am- 
micję w próby streszczenia styiu no” 
wego, będącego wiernym wyrazem 
ducha czasu — a więc rzeczy pr”e- 
mijającej. Pierwszą taką fascynacją 
stała się dla młodej rzeźbiarki jej szko 
ła. O swych rosyjskich mistrzach wy 

rażała sie z wsze w słowach pełnych 

zachwytu, którego my dziś już po- 

dzielać nie możemy. Powiemy raczej, 

że nie była to dobra szkoła, że za- 

miast ukazać młodej adeptce jak naj- 

więcej dróg i możliwości, zamiast 

uzbroić jej rękę w należytą umiejęt- 

ność techniczną, pozwalającą na do- 

skonałe opanowanie materiału rzeź- 

biarskiego i wykorzystywanie go do 

własnych celów — szkoła ta zafas- 

cynowała wyobraźnię entuzjastki ulu 

bionymi wówczas tematami, zaczerp 

niętymi z problematycznej wartości,
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Odznaczeni w wo! „s 
wileńskim 

W poniedziałek dnia 24 lipca rb. pan 
wojewoda wileński Artur Maruszewski do. 
kona ceremonii wręczenia odznak orderu 

„odrodzenia Polski" i „krzyża zasługi” 

zasłużonym osobom z terenu miasta Wil- 
na i województwa wileńskiego. 

Udekorowani zostaną: 
krzyżem oficerskim orderu „odrodze- 

nia Polski": Jan Myśliński — za zasługi 
na polu pracy społecznej; 

krzyżem kawalerskim orderu „odrodze 
nia Polski”: Tadeusz Żemoytel — za za- 
sługi w służbie państwowej; 

złotym krzyżem zasługi: Stanisław 
Czernecki (po raz drugi) — za zasługi w 
służbie państwowej: Inż. Ludwik Borow- 

ski, Ludwik Maculewicz (po raz drugi), 
ksiądz Tadeusz Makarewicz, inż. Leon Ma 

licki, ksiądz Paweł Szepecki — za zasłudi 

na polu pracy społecznej; dr Zygmunt 
Zawadzki, dr Mikołaj Pólikowski — za 
zasługi na polu pracy społecznej I za- 
wodowej; dr Słefan Brokowski, ksiąd- 

Władysław Kurpis-Garbowski, Grzegorz 
Gierszun, Maria Znamierowska-Pruffero- 

wa, inż. Czesław Słuchocki, Edmund Sro- 

kowski, Franciszek Tyman — za zasługi 

na polu pracy zawodowej; 
srebrnym krzyżem zasługi: Kazimierz 

Piasecki, Gustaw Przewłocki — za zasługi 

na polu pracy społecznej; ksiądz Wiktor 
Kochański — za zasługi na polu pracy 
zawodowej i społecznej; Kazimierz Kuch- 
ter — za zasługi na połu rozwoju kultu- 
ry śpiewaczej; 

brązowym krzyżem zasługi: Józeł Bie- 
lecki, Jan Lisowski, Julian Ogiński, Alek- 

sander Wierzchnicxi, Ferdynand Zakrzew 
ski za zasługi na połu pracy spo- 
łecznej; Wacław Kasperowicz — za za- 
stugi na polu pracy społecznej i zawo- 

dowej; Adolf Szorkin, Jan Aleksandrowicz 

— za zasługi na połu pracy zawodowej; 

Ludwika Wiszniewska — za zasługi w za- 

kresie pomogy i opieki nad bezrobotny- 

mi; Franciszek Gliński — za zasługi na 

połu podniesienia stanu saniłarnosporząd- 

kowego. 

Gdy skarżysz się na chory żołądek 
stosuj 

STOMACH BONIFRATERSKI 
wyrobu Łaboratorium O. ©. Bonifratrów w Wilnie 

| opatentowany przez Ministerstwo Opieki Społecznej Nr rej. 1970. 

Leczy on skutecznie katar żałądka l kiszek, wątrobę, zapobiega bólom 

głowy, 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. Napołeona 6 

Wilno nie obawia się wojny 
Targi i Wystawy gospodarcze, ten pew- 

nego rodzaju barometr ludzkiej sprężystości 

przemysłowo-handłowej i onganizacy jno- 

kulturalnej, są bardzo wrażliwe na wszel- 

kiego rodzaju koniunktury ekonomiczne i 

polityczne. W odbywającej się obecnie 

„wojnie nerwów sfery gospodarcze wyka- 

zują opanowanie i prężność owgamizacy jną. 

Co więcej, liczne firmy polskie wykorzy- 

stują sprzyjającą komiumkturę, wytworzoną 

na skutek eoraż to silniej zaznaczającej się 

*łozacji gospodarczej Niemiec ż resztą świa- 

ta, wskutek czego dla handła i przemysłu 

połskiego odkrywają się coraz to nowe moż 

liwości tak ma rynku zewnętrznym jak i 

wewnętrznym. Ten pocieszający objaw spo- 

koju i opanowania widzimy 4 na terenie 

Wilma, gdzie zgłaszanie wystawców na V 

Targi Półmocne odbywa się nonmalnie. (80%/0 

stoisk zostało już zajętych). Ostateczny ter- 

mim zgłaszania wystawców został  wyzna- 

czony przez Dyrekcję Tamgów na 1 sierpnia . 

b. r. 
Te sumo zjawisko nieoglądania się na 

  

  

Statki niemieckie przemycają 
żydów do 

„Times”, omawiając sprawę nielegal- 
nej imigracji żydowskiej do Palestyny, wy 
raża pogląd, że władze brytyjskie winny 
zwrócić baczną uwagę na to, jakie czyn- 
niki kryją się za organizacją nielegalnej 
imigracji. Jest rzeczą stwierdzoną, pisze 
„Times”, że słałki, które przywoziły do 
Palestyny uciekinierów żydowskich, były 
przeważnie niemieckie, płynące pod obcą 

Wczasy nad Bałtykiem 
Tania wycieczka z Wilna 

Administracja „Kuriera Wileńskie 
go* przyjmujego* przyjmuje. zapisy 
na wycieczkę popularną do Gdyni, 
wyjeżdżającą z Wilna w dniu 12 sier 
pnia. Wycieczka jest tania, mimo, iż 
korzystać będzie z luksusowego pocią 
gu turystycznego, w którym wszyscy 
pasażerowie mają miejsca sypialne. 

Sukces stoczni gdyń skiej 

jas wobec ludności arabskiej. 

„KUKIŁK” (4877) 

Palestyny 
flagą. 

Należy zastanowić się — konkluduje 
dziennik — czy nie ma się tu doczynienia 
z akcją niemiecką, mającą podwójny cel: 
pozbycie się niepożądanych Żydów i wy 
tworzenie w opinii świata przekonania, iż 
rząd brytyjski nie dotrzymuje swych obiet 

Udział, płatny jednocześnie z zapisem, 
kosztuje 2 8zł 90 gr (łącznie z nocle 
gami w Gdyni). Jest to ostatnia w tym 
sezonie wyciecz nadmorska, obliczona 
przy tym na bardzo niewielką ilość 
podróżnych Wskazane jest niezwłocz 
ne dokonywanie zapisów . 

„wizy wyjechać do Łotwy. 

  
SS. „Olza“ powstanie w 90 proc. wysiłkiem polskim 

Prace przy budowie pierwszego pol- 
skiego pełnomorskiego słatku na stoczni 
krajowej posuwają się szybko naprzód. 

Na miejscu, które jeszcze przed półtora 

rokiem pokrywał ugór — wznosi się już 
pełny kadłub 70-metrowej długości sta- 

lowego kolosa, wagi bliska 500 ton. Ss. 

„Olza” bo taką nazwę nosić będzie pierw 

szy słatek pełnomorski, zbudowany na 

stoczni krajowej — wodowany będzie w 

październiku rb. 
Stocznia gdyńska, budując słatek peł- 

nomorski na_pierwszej pochylni, prowa- 

dzi w niesłabnącym tempie prace inwesty 

cyjne, dzięki którym stocznia krajowa za- 

mieniła się już w warsztat mogący przyj- 

mować nowe zamówieńia. Obecnie dobie 

różnego rodzaju „jesienne przewódywania 

wojenne" obserwnjemy na tegorocznych 

Międzynarodowych "Targach  Fatrzarskich, 
obesłanych całkowicie przez branżę fuirzar- 

ską. 

Do dorocznego święta gospodarczego Wil 

na i Wiłeńszczyzny, czym będą bezsprzecz- 

nie Tangi i Wystawy Wileńskie, przygoto- 

wuje się również miasto, przez dokomywa- 
nie prac ziemnych, zakładanie w bliższym 

sąsiedztwie terenów tangowych ma głównych 

arteriach komunikacyjnych nowoczesnych 

jezdni, porządkowanie terenów Targów, za- 

kładamie ziełeńców i prowadzenie innych 

prac  dekoracyjno-ogrodniczych Również 

społeczeństwo wileńskie, pełne sentymentu 

dla swych imprez  tangowo-wystawowych, 

obdarza je swoją sympatią, podnosząc i ug- 

rumtowując nastreje spokoju i normalnej 

pracy oraz niwelując błąkające się tu i ów- 

dzie, na szczęście zniłkkome, przejawy wy 

czekiwania na „hiobowe wieści i wydarze-   nia”, 

gają końca prace przy budowie drugiej 
pochylni, na której budować będzie moż- 
na w przyszłości — w razie zapotrzebo- 
wania — statki łej miary, co ss. „Pułaski”, 
„Košciuszko“', „Polonia“ i podobne trans- 
atlantyki. 

Teren stoczni gdyńskiej przedstawia 
widok imponujący. Od świtu do zmroku 
rozlega się na jej terenie huk elektrycz- 
nych młotów, które spawają poszycie stat- 
ku przez wbijanie nitów — łącznej ilości 
około pół miliona. Zewnętrzne ściany stat 
ku są już prawie w całości wykonane. 
Obszerne luki słatku zamyka stalowa po- 
wierzchnia pokładu, nad którą wznoszą 
się kontury mostku kapiłańskiego. 

W pionierskiej swej pracy, zaprojek- 
łowanej na 6 rocznych etapów, stocznia 
gdyńska pokonywać będzie musiała ol- 
brzymie trudności. Obok braku pełnych 
urządzeń, pracę hamował brak doświad- 
czenia, które nabywać musiano mozolną, 
sumienną i odwažną pracą. 180 inżynie- 
rów, majstrów, rzemieślników i robotni- 
ków monłuje kadłub ss. „Olza”. Zespół 
ten, mający w swym gronie tylko nielicz- 
nych speców zagranicznych, dokonał w 
krótkim stosunkowo czasie dzieła, wzbu- 
dzającego niekłamany podziw wśród а- 
chowców z dziedziny budowy okrętów, 
odwiedzających słocznię polską. 

Zachęcone śmiałą decyzją stoczni huły 
polskie pospieszyły w sukurs budowni- 
czym okrętu, wykonując — wbrew prze- 
widywaniom pesymisłów — we własnym 
zakresie koiły, maszynę Lenza, śrubę okrę 
tową itd. Dzięki temu ss. „Olza” powsta- 
nie w 90 proc. wysiłkiem polskim, a je- 
dynie w 10-proc. przy pomocy fabryk za- 
granicznych. W momencie wodowania ss. 
„Olza” posiadać będzie masę wagi 550 t 
— po wmonłowaniu kotłów i reszty insła- 
lacyj — 850 4. ^   

Uniewinniene 4 ż dów za miele- 
galne przekroczón e $ranicy 

z Nomieć 
Wczoraj przed Sądem Grodzkim w | 

Wilnie stanęło 4 Żydów, uciekinierów 
z Niemiec, oskarżonych o nielegalne prze 

kroczenie granicy. Żydzi ci pochodzą 
z Czech, skąd po okupowaniu Czecho- | 
słowacji zbiegli, chroniąc się do Polski. 
Przekroczyli oni granicę w rejonie Mo- 
rawskiej Ostrawy, gdzie przez pewien 
czas mieszkali, obecnie zaś usiłowali bez 

W wyniku rozprawy wszyscy oskarże- 
ni zostali uniewinnieni ponieważ sąd u7 
nał zarzucane im nielegalne przekrocze- 
nie granicy za stan wyższej konieczności. 

  

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. 

  

Romantyzm w kraju 
kwitnącej wiśni 

W kraju „kwitnącej wiśni* mimo wojny 

ludzie nastrojeni są romantycznie. Oto og-   
łoszenie. matrymonialne, zamieszczone w jed 
nym z pism tokijskich: i 

„Jestem piękną kobietą — pisze Japon- , 

ka — spływające faliste włosy otulają mnie , 

niby obłokiem, Postać moja jest gibka jak i. 
brzoza, gnącą się pod naporem wiatru, 
Twarz moja, delikatna i aksamitna jak płat 

ki kwiatu odbija oddamie i szczerość mojej 

duszy. Majątek, który posiadam wystarczy, 
aby senne marzenia miłosne stały się ciałem, 

abym podążyła szczęśliwa i radosna za mo- 

im panem. Dostąpię później szczęścia, aby 

móc spocząć z nim razem w grobowcu z ró- 

żowego marmuru. 

To nie to, do ogłoszenie w dzienniku 
europejskim: „Mam lat 30, zapewniony byt 

1. trzypokojowe mieszkanie", 

remie PKO 
Dnia 20 lipca 1939 r. odbyło się w PKO 

jednenaste publiczne premiowanie książe- 

czek oszczędnoścowych premiowanych se- 

rii IV. 

Premie po zł 1.000 padły na Nr Nr: 

306654 311634 328231 377018. 

Premie po zł 500 padły na NrNr: 305919 

310629 311214 312209. 831968 326289 327728 

329181 332867 341572 359748 363762 368629 

373126 377003 381555 393866 398760 399037. 

Premie po zł 250 padły na NrNr: 300215 

301813 303434 « 303608 305124 . 307359 

308638 311810 312304 312921 313058 316111 

318969 321298 322967 323281 325326 328211 

332235 332275 333318 

337711 338464 339924 
351141 351947 353367 

363229 361707 365504 

368040 373085 374984 

382889 383733 383975 

398718 399211. | 
Poza tym padło 184 premie po zł 100. 

Po raz drugi padły premie na następu- 

jące książeczki: 
ZA 250 na NrNr: 300215 332235 341424 

373085 386242 394214. 

ZŁ 100 na NrNr: 30804 309566 334988 

842950 343719 358138 379778, 
Ogółem padło premij 263 na łączną kwo- 

tę zł 459000. O wvlosowanych premiach 

właściciele książeczek są powiadom:em lie 

stownie. ы 

Należy zaznaczyć, że zasadą wkładów 
oszczednościowych premiowanych serii IV 

jest stały wzrost Ńczby premij w miarę 

wzrastania wkładów na ksiażeczce, nrzy 

czym po otrzymamiu premii ksiażeczk* nie 

tracą swej ważności, lecz nadał biora mdział 

w nastepnych premiowaniach nod warm- 

kiam regularnego opłacania dalszych wkła- 

dek. 
Książeczki serii TV, na które p9d!v pre- 

mie w poprzednich premiowaniach, dotych- 
czas nie nofiete: 

71 250 NrNr: 304382 321641. 

Zł 100 NrNr: 312732 313326 316314 320838 

326713 334668 334869 340210 354352 370937 
379026 384511. 

347080 
361911 
367898 
381783 
394214 

344344 344824 
357039 361430 
366894 366936 
376629 381739 
385416 386242 

Pod wpływem norąca nawet ziem'a wysycha 
W Europie panują afrykańskie upały 

W poczciwym Przemyślu zanotowamo 57 st. 

Celsinsza. Rzeki wysychają. Pozrom wody 

w Wiśle wynosi 51 centymetrów(!). Na Sek- 

wanie wstrzymano żeglugę. W połudn. sta- 
nach Ameryki i Kanady wskutek suszy by- 

dło ginie masami. 

Niema wody! Czy na świecie może za- 

braknąć bego najdroższego,  nieodzownego 

plyna? 

  

  

Zamachy samobójcze w Polsce 
W miastach 4-%rotnie więcej samobójstw, niż na wsi 
Statystyka zamachów samobójczych, do 

konanych w Polsce w roku ubiegłym, wyka- Najwięcej zamachów zanotowano 
zuje przeciętną Fizbę 12,6 zamachów na 
100.000 mieszkańcć w. 

chów wyniosła 4.377, w czym 2.560, czyli | 

15,1 na 100.000 osób, było mężczyżn, a 1.817 | 

knsiet. | 

Zamachów samobójczych w miastach | 

było 28,6 na 100.000 mieszkańców, na wał 

tylko 6,7. 
w 

Warszawie — 778, w tym 233 zgonów, a da- 
Ogólna tość zama- | ej w woj. łódzkim 481 (274), woj. śląskim-— 

452 (220) i lwowskim — 417 (2-1). Najmniej 
zamachów samobójczych aokonano na tere- 

nie województw: nowogródzkiego — 81 (73 
zgony), poleskiego — 107 (79) i stanisła- 
wowskiego — 119 (92). 

EPEE WEW, KA TSR OTTAWIE PUREPC OREWARAWNPOAWTRONANI. TSRS V NT POCOO SZORC ORZEC STN 

a zwietrzałego już dziś uroku — fan- 
łastyki. Dziwnie wyglądają na współ 
czesnej wystawie te wszystkie demo- 

ny, ćmy, zwiastuny, a nawet myśli — 

rzeźbione w drzewie... Zamknięte w 

określonych ramach prostokątu czy 

klocka. uproszczone w ekspresji rzeź 

biarskiej, tracą jeszcze ze swego wąt 
pliwego czaru na rzecz kompozycji 

zamiast być atrakcją same w sobie, 

stają się elementem dekoracyjnym o 
mniejszej lub większej wartości. 

Rzecz ciekawa — artystka stosuje 
podbarwianie i stosuje je różnie: gdy 
chce podkreślić dekoracyjność dzieła 
— czyni to udatnie, gdy stara się 
wzmóc jego „żywość* — ona, która 
tak żywo i z wyczuciem faktury pędz 
ła maluje szkice pprrtretowe — na 
rzeźbach uzyskuje efekty raczej na- 
iwne. 

"Ta wierność drzewu jako tworzy- 
wu rzeźbiarskiemu jest zastanswia- 
jąca nie mniej niż dekoracyjność, do 
której sprowadzała artystka tematy 

ke secesyjną. Ani jedna, ani druga 

  

  
cecha nie wydają mi się w pełni 
świadome, choć drzewo widzimy tak 
różnie stosowane, w tyłu gatunkach 
i z takim już znawstwem. Widział- 
bym w tym raczej przejaw instytnk- 
tu rasowej rzeźbiarki. instynktu, któ 
ry na manieryczną, choć fascynują- 
cą tematykę kazał szukać antidotum 
w rzemiośle samym, w tworzywie. 
Dekoracyjność byłaby więc wypadko 
wą tych dwu czynników i zrozumiała 
rzecz, że nie mogła ami zadowolić 
artystki, ani nawet pociagnąć jei do 
jakichś wysiłków  poglebiających w 
tym kierunku. Skończyło się n” naj- 
lepszym, „kłasycyzującym' „Lecie, 
do którego artystka doszła przez róż 
nych „Zwiastunów burzy”, „Graży- 
ny“ i „Dziwożony”. 

Ostatnim echem tych obcych fas- 
cynacyj jest knbizująca nłaskorzeżba | 
poświęcona Chopinowi. Teraz, ciągłe 
wierna drzewna i coraz lepiej w nie 

wtajemniczająca się artystka  prze- 
chodzi — poprzez próby ekspresji   uczuć oderwanych (ból. łza ita.) do 

studiów natury. Pewstają kompono- 
wane w kłooku studia różnych star- 
ców i babuł, popiersia portretowe, 
studia głów, a sakże — obok popiersi 
Marszałka — projekty pomników. 
Był to więc prawdziwy zwrot ku rze- 
czywistości i żałować nałeży tylko, 
że przyszedł tak późno. Zmysł rze- 
czywistości wyładowuje artystka za- 
równo w szkicach portretowych małar 
skich, gdzie pędzel jest jej posłuszny 
całkowicie, jak i w rzeźbach, o ktrych 

powiedzieć trzeba: że są znakomicie 
podobne mimo wielu przypadkowo - 
ści i niedopracowań ściśłe rzeźbiar- 
skich Z portretów Marszałka wyróż- 
nia się głowa z orłem — właśnie sa 
ma głowa podobna i pełna wyrazu; 
natomiast kompozycja ramion i pta- 
tka nie osiąga formy. Forma, stył — 
własny, to był etap wieńczący dzieło, 
etap łedwie rozpoczęty, przerwany 
śmiercią. Ludzie o takiej sile entu- 
zjazmu, artyści tak wybuchowi i eks 
pansywni muszą mieć wiełe czasu, 
zanim zdołają wywikłać własną oso-   bowość z przypadkowości, którymi 

omotał ich własny rozpęd pirwotny. 
I tu leży tragiczność losu Ś. p. Leony 
Szczepanowiczowej, że pracę tę pod- 
jęła, że ją z pasją i powodzeniem wy- 
konywała, ale dokonać jej nie zdą- 
żyła. Usłyszałem taką refleksję z ust 
zwiedzającego wystawę artvstv: -— 
„Ale ona z roku na rok była młod- 
sza!" Tak, to prawda. 

Orgamizatorzy wystawy i opieku- 
nowie spuścizny artyssycznej zmar- 
łej artystki chcieliby, zgodnie z jej 
intencjami zachować zbiór jej prac 
w Muzeum Miejskim Słuszna to ini- 
cjatywa, z tvm oczywiście. że zbiór 
taki musiałby być dostosowany do 
charakteru muzeum. „o którym to cha 
rakterze dotąd niewiele wiemy Jeśli 
to muzeum regionalne. to rzecz jasna 
zbiór mógłby być zdeponowany w ca 
łości, jeśli natomiast chodzi o zalą- 
Żek pod przyszłe muzeum sztuki, ło 

(przynajmniej do sal 7 eksnonatami) 
wvboru prac powinnaby dokonač 
odpowiednia komisja. 

Józef Maśliński   

Uczeni, którzy sprawą tą zajmowali się, 

doszli do rewelacyjnych wyników. Twier- 

dzą omi, że nesza planeta... wysycha. 

Iiość wody zmniejsza się z każdym го- 

Teorię tę potwierdziły w zupełności ba- 

dania Sahary i kilkudziesięcim jezior w róż- 
nych częściach św'ata. Siynne „Słone Jezio- 

no* w Stamach Zjednoczonych wciągu dwn- 

dziestu łat zmniejszyło swą powierzchnię 
o 240 mil kw. Jeszcze charakterystyczniej. 
sze są losy jertora Ngami w Afryce, które 

przed 100 laty mierzyło .0 mił kw. * 9 mil 
szer., przed dmdziestu laty już tyłko 20 
1 4, a obecnie na jego miejsc są tyłko wy- 
schnięte błota. : 

To samo mniej więcej stało się i - jezio- 

rem Csad w środkowej Afryce. W 1850 r. 
nad brzegiem jego zbudowano miasto, a dziś 
między minstem a jeziorem jest odłegłość 

35 mil. 

Przeprowadzone ostatnio badania Morza 

Kaspijskiego wyłazały, że zmniejszyło się 
omo o 1/5: 

Przyczyną stosunkowo szybkiego znika- 

nia wody, *tóre po setka h tysięcy łat za- 

mieni ziemię w wymarłą pustynię, jest, zda 
niem uczonych, odrywanie się drobin pary 

wodnej podczas obrotów naszego globu i 
spotęgowane działanie promieni słoneczny: 

Równocześnie, gdy wysychają jeziora i mo- 
rza, powiększają się obszary pustyń, a zwła 
szcza Sahary, й 

Ta „кгбюжа pustyń" rozszerza się na 

połudmie, zagrażając już dziś Nigerii T za- 

chodnim kolontom francuskim: ` 
ga 

Utoniecie 
Podczas ostatnich upałów na ferenie 

Nowogródczyzny, zwiększyły się wypad- 
ki utonięć w czasie kąpieli. W jednym 
tylko dniu utonęli: Franciszek Lipnicki, 
16 letni chłopiec ze wsi Zielony Kopiec, 
pow. stołpecklego, w czasie kąpieli w rz. 
Niemen: 12-letni Surpnik Grzegorz ze wsi 
Łosk, pow. wołożyńskiego w czasie ką- 
pieli w rz. Berezynie i 7 letni Dyonizy 
Miedźwierdzik, mc wsi Hawinowicze, pow. 
słonimskiego w czasie kąpieli w rz. Ła- 
chozwie. 

e 

Dziecko udusiło się 
w poduszkach 

W miasteczku Turzec, pow. stołpec« 

kiego, 5-miesięczne dziecko Wiery Kier- 

glet, spadło z łóżka wraz z pościelą 
1 udusiło się w poduszkach. W czasie wy 

padku matka była na podwórzu zajęta 

precą gospodarską. | :



„KURJER“ (4877) 

Anonimowe pogróżki niemieckie 
rozsyłane do Polaków na Śląsku Opolskim 

„Nowiny” wychodzące w Opolu (Śląsk 
Opolski). donoszą z Załesia w pow. strze 
leckim, że wielu Polaków otrzymało w os 

tatnich dniach anonimowe listy z pogróż- 

kami. 

Wszystkie listy, przesłane pocztą, ma- 
ją jednakowy maszyną pisany tekst, tylko 
adresy są pisane ręcznie. 

Taki sam list znaleziono przybity do 

drzewa w ogrodzie p. Mroza oraz do bra 
my zagrody p. Wilkowskiego w Zalesiu. 

Listy te mają treść następującą: 

„Sie haben wohl gehórt, zumindest 

aber erfahren, dass erliche Ihrer Stammes 

„НУ W 
"PARYŻ. (Obsł Sp.) Wbrew niemie 

ckiej „deklaracji pokoju” w sprawie 
Gdańska, niemieckie przytowania 
wojenne na terenie Gdańska, jak do- 
nosi paryska prasa wieczorowa, kon 
tynuowane są nadal. Gazety donoszą, 

genossen bereits durch Plakate aufmerk- 
sam gemacht worden, sind, dass sie dem- 
nachfs zu ziehen haben. 

Wenn Sie meinen, lieber Freund, da- 
von verschont zu sein, so irren Sie. Wir 

haben Sie nicht vergessen. 

Darum auf die neue Heimat! 
wird es ernstl“. 

W fiłumaczeniu polskim: 
„Słyszał Pan zepewne, albo co naj- 

mniej dowiedział się, że niektórym z ro- 
daków Pana za pomocą plakatów zwró- 
cono już uwagę, że, Aa mają się 
wyprowadzić. 

task zaczynają 
że wczoraj do Gdańska dostarczone 
nowych 20 armat przeciwiotniezych. 
Wzdłuż granicy  polsko-gdańskiej 
wznoszą się rzekomo, według tych 
doniesień, zapory przeciwtankowe. 

Jetzt 

Jeśli Pan, drogi Przyjacielu, uważasz, 
że zostaniesz oszczędzony, to silę mylisz. 
Myśmy o Panu nie zapomnieli, 

Przeto dalej do nowej ojczyzny! 
Teraz sytuacja staje się poważną!”. 

Anonimowym autorom tych listów, 
którym nawet dzisiaj. brak cywilnej od- 
wagi, bo inaczej nie ukrywaliby swych 
nazwisk — warło przypomnieć — pisze 
katowicka „Polonia“ — że ci, którzy na 
ziemi Ojców mieszkają, nie mają ani po- 
trzeby ani ochoty wyprowadzić się. Po- 
lak ziemi swej nie opuszcza. 

Się przed eral 
Napływ „turystów 1939 r. dt Gdań 
ska nie ustaje. Korespondent „Leu- 
vre* donosi, że w Gdańsku widziano 
już na ulicy podoficerów armii nie- 
mieckiej w pa umundurowaniu. 

_„Wojna* powietrzna nad Saharą 
wielkie manewry lotnictwa angielsko-francuskiego 

Paryski „Excelsior* donosi, że w 
najbliższych dniach angielskie eskad 
ry bombowców rozpoczną loty ćwi- 

czebne nad Sał:arą. 
Według informaevj z brytyjskich 

kół lotniczych, wyspy brytyjskie nie 
posiadają bowiem terenów, które na 
dawały by się do wypróbowania peł 

Czeska arm:a 
"we francuskiej Legii Cudzo- 

z emskiej 

Dziennik angielski „Daily Ex- 

press*, donosi, że we francuskiej Le 

gii Cudzoziemskiej w Algierze Lainė 

się piłki czeskie. 

Obeenie został już uformowany 

jeden batalion, złożony z 600 żołnie- 

rzy czeskich. 

Komenda odbywa iw w języku 

czeskim. 

Do pułku tego przyjmowani są 
wszyscy oficerowie i żołnierze czes 

cy, którzy zdołali uciec z Czech. 

| Horyniec-Zdrój 
= całoroczny j 

Leczy reumatyzm, artretyzm, wszelkie | 
schorzenia stawowe, gośćcowe, scho- 

rzemia nerwów oraz wszelkie stany po 

zapalne, choroby kobiece, stany po- 

zapalne przymacicza, choroby górnych 

dróg oddechowych — nie gruźlicze. 

ramie ryczałty — w sezonie II od zł. 

164 — 21 dmi, mieszkanie, utrzymanie 

14 razy dziennie, kąpiele siarczane i 

'borowinowe, opieka lekarska, podatek 

hotelowy, pościel, bielizna kąpielowa. 

Stacja kolejowa w miejscu, pow. Lu 

| baczėw, woj Iwowskie Na linii koj. 

Jarosław — Rawa Ruska. 

      

                    

      

  

     

  

Babin i cialomal< 
(Opowiadanie udowe zapisane 

w pow. dziśmieńskirm) 

Dauniej niatoje szto ciapier, dach- 

tarou było reała, a ludzi z usiakimi 

chwarobami iszli da szaptunouw ja- 
kija leczyli dobra i płatu brali ma- 
łaju, dy i to nie hraszmi. A kali 

dzie pakazausia prawdziwy dochtar, 
to heta była wialikaja redkaść. Nasz 
brat abchodziusia biez dachtarou: a 

trebawali ich da siabie tolki pany, 
Żydy. ksiendzy i papy. 

Wot adnaho razu  przyjeżdżau 

dochtar da chworaha pana praz mia 

steczka, dzie jakraz u hetuju poru 

chwory żydouski rabin. Zadzier- 

żeli Żydy dochtara dyj prostać jaha 

kab adwiedau chworaha rabina. Do- 

chtar każyć: 
— Nimaju czasu iści da chwora- 

ha, ale fa i niewidziuczy jaba pazna- 

ju chwarcbu i dam ziella: prvniasi- 

cie tołki mnie jahonaj moczy. 

Žydy pabiehli da rabina uziali u 

czarapoczak jahonaj moczy i dali 

niaści mużyku, bo sami ci stydalisia 

| łuje premiera rządu, ministrów i wszyst- 

|| wodawczej. Prezydent państwa ma prawo   

  

nej skuteczności ciężkich bomb Iot | 
miczych bez narażenia bezpieczeńst 
wa publicznego. Z tego względu rząd 
francuski oddał pewne obszary w Sa 
harze do dyspozycji angielskiej floty | 
powietrznej. i 

Loty čwiczebne angielskich bom- 
bowców nad Saharą dokonywane 

| 
będą wspólnie z eskadrami francus 
kimi. Główną bazą wypadową będzie 

" miejscowość El Gołea. 

Szczegółowy program tych ćwi- 
| czeń opracowany zostanie podczas 
wizyty francuskiego ministra lotnict 
wa Guy Lackambre w Londynie. 

  
|? 
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M. ŻEJM 

MIARY 
stalowe i parciane 

y zwijane i sztywne 

Łaty i Żalony 
SKALE 

PRZENOŚNIKI 

WILNO 
Mickiewicza 24 

  

Publiczna dyskusja w Berlinie 

King-Hall — Goebbels 
Propozycja autora 

Cała prasa amgielska, francuska i nie- 

miecka pełna jest w dalszym ciągu szcze 

gółów, dotyczących gło'nej już dziś w całej 

Europie akcji „pokojowych listów" b. ofice 

ra marynarki angielskie' Stefana Kóng Hal 

la. 

„Paris Soūr“ przynosi kilka nowych szcze 

gółów z historii życia Kimg Halla, syna ad 

mirała angielskiego. 

W r. 1929 zamknął Ging Hall swą kanie 

rę wojskową, opuszczając z tytułem „com- 

mander“ kadry marynarki angielskiej, aby 

poświęcić się całkowicie polityce. W Lon 

dynie uważają King Halla nieco za ekscen 

tryka, tecz w rzeczywistości jest to czło- 

AAAAŁADAAADADAAAARANAARAAAADA DADANAADANA 

Teatr muzucznv „LUTNIA“ 

Występy Marii Nochowiczówny 

Dziś o godz, 4.15 i 8.15 wiecz 

Demek trzech 

dziewcząt 
> 
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Konstytucja Słowacji 
BRATYSŁAWA, (PAT). Nowa konsty- 

tucja słowacka przewiduje, że parlament 
składać się będzie z 80 posłów, wybra- 
mych przez naród w głosowaniu tajnym, 
równym i bezpośrednim na okres 5 lai. 
Bierne. prawo wyborcze posiadają oby- 
wałele w wieku od 30 lat, czynne od 21 
lat. Całe ustawodawstwo podlega parla- 
mepntowi. 

Wybór prezydenta republiki dokony- 
wany jest w pierwszym głosowaniu więk- 
szością 3/5 głosów, w drugim zwykłą 
większością. Kandydat na prezydenta mu. 
si mieć canajmniej 40 lat. Prezydent, wy- 
bierany jest na 7 lat. Mianuje on i odwo- 

kich wyższych urzędników, oraz zwołuje 
parlament. Jest też naczelnym dowódcą 

si zbrojnych. 
Rada państwa ma za zadanie nadzór 

i koordynację organów konstytucyjnych. 
Powoływana jest na %adencję 3 letnią. 
6 jej członków mianuje prezydent, a 10 
partia ks. Hlinki. Poza tym wchodzi do 

niej po iednym przedstawicielu grup na- 
rodowych i stanów. Premier i prezes par- 
lamentu wchodzą również do rady pań- 

stwa. 
Parlament może uchwalać wnioski nie. 

ufności przeciwko rządowi i poszczegól- 
nym członkom gabinetu. 

Rząd, rad państwa i członkowie par- 
łamentu posiadają prawo inicjatywy usła- 

veta przeciwko uchwałom parlamentu, do 

tyczącym ustawodawstwa. Veto może być 

niaści, ci nia można — chto ich tam 
wiedajeć? 

Mužyk niasieč czarapoczak, a Žy- 
dy hużam za im iduć. I wot na nie- 
szczaście schodziuczy z ganku mu- 
žyk spatyknusia i wyleu mocz. Ale 
tutża bliska stajała karowa i maczy- 
łasia, dyk mużyk douha niadumaju- 
czy padskaczyu i nabrau moczy u 

czarapok (o Żydy hetaha nie widzie- 
li) dyj panios dochtaru, Dochtar u- 
ziau hety czarapok,  pahladzieu, 
pahladzieu dyj każyć: 

— (ielnaja, i to skora acielica! 
Sieu na woz i pajechau. Żydy pabie- 
hli da chworaha rabina i skazali ab 
hetym. Usie dztwujueca: 

— Jak heta możyć być kab rabin 
byu ciełny? i da taho mieuby skora 
acielicea. Cižby dochtar pamyliusia?! 
Ale niczoha nia zrobisz „raz tak 
skazau, to moża i prauda. Tak raz- 
ważali sabranyja Żydy. Douha nia   dumajuczy wyprawili rabina u ho* 

obalone przez parlament większością kwa 
lifikowaną 3/5 głosów. 

Konstytucja przewiduje utworzenie 

7 stanów zawodowych: rolnictwa, przemy 
słu, handlu i rzemiosła, finansów i ukez- 

pieczeń, wolnych zawodów, urzędników 
publicznych i pracowników instytucyj kul 
furalnych. Zadaniem orgenizacyj stano- 
wych jest sprawozdanie samorządu w za 
kresie spraw zawodowych . 

Nowa konstyfucja przewiduje ież po- 
wszechny obowiązek służby wojskowej 
oraz przysposobienia wojskowego przed 

  

i po służbie wojskowej. 
Grupy narodowościowe żyjące na te- 

renie Słowacji, mają prawo organizowania 
się pod własnym kierownictwem w stowa- 
rzyszeniach kulturalnych i _ politycznych 
Oraz używania języka ojczystego w Życiu 
publicznym i w szkołach. 

Nowa konstytucja wchodzi w życie 
z dniem jej ogłoszenia. Nowy prezydent 
państwa musi być wybrany najpóźniej w 
90 dni od ogłoszenia konstytucji. Sesja 
obecnego parlamentu kończy się z dniem 

31 września 1939 r. 

    

NAJPOPULARNIEJSZE    

© 
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rad, dzie była adna staraja Żydouka- 
babka, kab jama pond e rabinu ra- 
dzić, 

Pajechau rabin z bałahołam ab- 
łożany piarynami. Adjechauszy mu- 
sić mili sa dźwie—zaczało ciamnieć, 
dyj uźniałasia takaja zawiarucha, 
miacielica, szto dalej użo susim nia 
można było jechać. A tut niedaloka 
ad darohi byu zašcienak ,dyk jany i 
zajechzli nanacz. Haspadar pryniau 
naczawač, ale nia mieu dzie palažyč 
padarožnikou. dyk prynios u chatu 
salomy i razastau na padtozie kala 
pieczy. Rabin padasłau jaszcze swaje 
piaryny i razlohsia da spańnia. 

U haspadara jakraz w heiuju po- 
ru była cielnaja karowa i stajała ja- 
na u sieniach. U tujuż nocz hetaja 
karowa i acialiłasia. Cialonak jak 

padsoch, dyk i pmczau harcawać pa 
sianiach. A u noczy niechta wycho- 
dziu na dwor i niezaczyniu dźwiarej 
u chacie, dyk hety cialonak i ulez 
u chatu, dvj dawaj subie szpacirawać 
pa chaci Nu i peunaż misiu uzbieca 
na Śpiaczaha rabina. Toj jak pra- 
czchnusia, ahledziu ,szto jość kala 
jaho cialonak, to zaraz chapiu i pry- 
tuliu da siabie, dumajuczy, szto heta 
jon sam noczczu naradziu cialonka. 

MOTOCYKLE 
obecn. sezonu 140 c/c marki „Podkowa” 

SAMOCHODY -« „Skoda“ 
OPONY krajowe „$eiberiing" |! zagraniczae „Dunłop” 

do nabycia na dogodnych warunkach spłaty 

„ESBRÓCK-MOTOR*" 
Wiino, Mickiewicza 24, tel. 18-06 

Skład części bogato zaopatrzony 

LEKARZE 
do obstrukcji 4 otyłości, w cierpieniach wątroby 
łagodnie działające pigułki przeczyszczające 

НЕО 07 
  

  

  

oraz światowych znanych marek 

„Rayal-Enfleld", „Narton*, 

„šudge“, „Puch“, „TRIUMPH“ 

1 innych.        
        

        
często polecają 

w przypadkach 

zaparcia, skłonności 

zn. ochr. „Góral”. Za- 
Pytaj swego lekarza, 

Zarazža razbudziu swojho balahol- 
szczyka i zahadau skarej zaprahać 
kania i wyjeżdżać adsiul nieuzaciem- 
ku. 

Karowa ahledziłasia, szto 
cialonka, dyk zaczała rauści. Pra- 
czchnułasia gaspadynia i widzić — 
karowa acialiłasia, a cialonka nima 

i Żyda taksama nima. Skazała haspa 
daru: — peuna rabin ukrau cialonka! 
Haspadar zarazża zaproh kania i pa- 
jedhau dahaniać rabina. Za niekulki 
wiorst dahnauszy jako — kryknuu 

— Ach. ty parszywiec! Naszto ty 
majho cialonka ukrau?! 

A toj każyć: 

— Jakoha twajho, kali heta moj 
cialonak. Ja sam aciliusia. bo i doch- 
tary skazali, szto ja byu cielny. 

— Szto ty aszaleu! Hetaż nasza 
karowa acialiłasia. Addawaj cialon- 
ka, parch! — A rabin nie addajeć. 
Tady haspadar douha nie dumajuczy 
zawiernuu bałahoła i jeduć nazad. 
Padjechali da dworu i paszłi da pana 
kab toj razsudziu ich. 

Rabin razkazau panu, jak doch- 
tar usim Żydom skazau, szto jon ciel- 
ny i jechau u horad dziele taho, kab 
znajści dobruju babku da parodau, 

nima 

  

angielskich listów 
wiek, który umie opanowywać i wyjaśniać 

szerokim rzeszom w najprostszy w świecie 

hposób tematy na pozór najbardziej skom 

plikowame. 

Jako specjalista w sprawach polityki za 

granicznej, wchodzi King Hall w skład „Ro 

yal Institute of International Affairs" i w 

skład „Chatam House*, gdzie niedawno lord 

Ralrfax wygłosił swe sensacyjne przemów'e 

nie. ' 

Już jako autor kiłku cennych książek o 

historii wojny, oraz różnych powieści, King 

Hal wystawił w Londynie większą ilość 

sztuk, które wszystkie zdobyły ogromny 

sukces. Obecnie redaguje w Londynie czaso 

pismo p. t. „News Letter, posiadające 45 

tys. abonentów. 

W tych to właśnie swoich „listach* pub 
likuje Kimg Hall informacje, które jego zda 

niem, mogą 

sprawiedliwości * 

„ułatwić zrozumienie 

w całej Angli 

zasad 

Prasa niemiecka nie przestaje w dałszym 
ciągu atakować Anglię w związku z akcją 

listową K'mg Halla. Dzienniki berlińskie za- 

rzucają gazetom angielskim, że zbagatelizo 

wały odpowiedź damą King Hallowi przez 
“га Goebbelsa w iego artykule na łamach 
„Vólkischer Beobachter”. 

„Paris Soir* donosi, że King Hall wystą 
pił ostatnio z propozycją przyjechamia do 
Berlina w celu odbycia zasadniczej dysku- 
sji z Goebbełsem. 

iu 2-2 

Z žycia litewskiego 

Jednodniówka litewska 
Ukazała się jednodniówka 

„Jaunimo Kelias“, poświęcona sprawom 
młodzieży litewskiej na Wileńszczyźnie. 

Jednodniówka jest bogato  ilusiro- 
waną. 

Motocykliści litewscy 
z Wilna wezmą udział 
w raidzie kowieńskim 

Na zaproszenie Związku Motocyklis- 
tów Łiłewskich w Kownie ma 8 sierpnia 
tb. wyjechać motocyklami do Litwy grupa 
wileńskich motocyklistów narodowości [i- 
tewskiej, 

Motocykliści ci mają wziąść udział w 
raidzie organizowanym na ferenie Litwy. 
Wraz z wyjeżdżającymi motocyklistami 
udaje się do Kowna znany na ferenie 
Wilna sportowiec litewski p. Palewicz. 

„Varpas“ powrėci! 
z turnėe 

Powrócił do Wilna chėr litewski „Var- 

pas“ (Echo). Chór odwiedził 60 wsi w 
pow. oszmiańskim, lidzkim i wołożyńskim, 
propagując pieśń i muzykę litewską. 

litewska 

  

ale niadajechauszy da horadu, zana- 
czawau u zašcienku i tam acialiusia. 
A mużyk pryznajecca do jahonaha 
cialonka i choczyć adabrać. * 

Mužyk kiab dakazač swaju prau- 
du pierad panam, pajszou i prywiu 

karowu i skazau: 
— Hladzi panok, hetaż karowa 

acialiłasia a ni rabin. 
Pan ušmichnuusia. dyj kažyč: 

— Nu, dobra! Moj sud taki: pa- 
staucie pasiarod cialonka, a z adna- 
ho boku na 10 szahou nichaj stanieč 
rabin, a z druhoha postaucie karowu. 

Žyd pawinien stanuč rakam i biez 
adzież „I wot da kaho hety cialonak 
poj , toj jaho i matka. Hetak i zra- 

bili. jak zahadau pan. 

Cialonak hlanuu na adzin bok i 
druhi i paszou da rabina... Rabin jak 

nia skoczyć z radaści, jak nia kiniec- 

ca da mužyka: 

— A szto, moża niprauda, szto 

heta moj dziacionak? Dochtar praw 

du skazau, ja byu cielny! 

Chwaciu cialonka i dawaj tulić 

jaho i pryhawarywać: „A moj ty zun- 

dalkiel* dy na woz: u burku i paje- 

chau radujuczysia u swajo miaste- 

czka. M. Ciecierski. 
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Kredyty Państwowego Banku 

Znaczne ocieplenie, 
w drugiej połowie czerwca 

opady atmosferyczne spowodowały, 

urodzaje tegoroczne na ziemiach północ- 
no - wschodn. zapowiadają się wcałe nie 

źle, a nawet słan zasiewów jest lepszy, 

niż w roku ubiegłym. Oziminy, a zwłasz- 
cza żyto wzrosły doskonale. Zasiewy ja- 
re, jak dotychczas przekraczają znacznie 
normy średnie. Ziemniaki, inne okopowe 

oraz warzywnictwo nie pozostawiają w tej 

chwili nic więcej do życzenia. 
Żniwa już się rozpoczęły. Wchodzimy 

w okres, w którym rolnik zaczyna zbierać 

owoce całorocznej żmudnej pracy. Żniwa 

* tegoroczne przypadły w czasie, 
przed całym rolnictwem stoją poważne 
zadania jak najlepszego zaopatrzenia pań 

stwa pod względem żywnościowym 

  

jakie nastąpiło 
oraz obfite 

pewnienie rolnictwu 

zboża oraz rozprowadzania 
skalę kredytów dla drobnych 

gdy 

wzmocnieniu.   
Tabela loterii 

3 dzień ciągnienia 2-ej klasy 45-ej Loterii Państw. 

1 1 II CIĄGNIENIE 
GŁÓWNE WYGRANE 
100.000 zł.: 136265 

20.000 zł,: 141863 

15,000 zł.: 27897 

10.000 zł.: 3791 18516 65502 106061 

5.000 zł.: 126947 

2.000 21.: 43084 17054 159779 

1.000 zł.: 8369 15378 18920 34497 

59625 63796 90406 90756 93233 112123 

118052 139070 

WYGRANE PO 500 ZŁ. 
691 1287 419 865 1422 5879 505 

6400 7042 91i2 
10033 709 11429 580 701 877 

12893 13637 835 148.3 15882 17166 
86ż 18232 809 
20415 21392 472 22767 23283 380 

24215 25449 751 26723 27105 349 
642 29251 359 92 ч 

30696 869 31182 695 32062 164 
33426 45 518 36706 821 37146 
38322 440 669 39385 40222 826 

41530 690 42050 493 898 43005 44243 
45750 46207 47459 890 85 48183 229 
692 906 51536 39 53751 54223 55774 
56231 57957 60553 52450 865 63796 
64987 

65030 641 945 66180 67114 707 
971 86 68478 982 69459 70167 88 
71868 794 72678 910 73261 656 938 
14205 77 487 75741 872 76795 78010 
79846 80095 81714 83466 560 66 678 
84119 85287 468 587 749 89 86295 
816 87005 88084 89450 90865 91458 
95353 96418 97681 99272. 

100297 421 538 101499 605 103842 
104028 105001 584 107873 108656 
905 110241 524 779 111305 112059 124 
233 531 113265 114171 544 116567 81 
117116 118174 119005 432 120037 
122502 123215 425 555.955 124037 90 
169 809 126659 131753 — 182403 
138738 134806 140630 143026 619 
144549 146667 147122 73 984 148023 
214 431 150016 151622 

153073 175 98 587 156 297 553 895 
157099 955 158606 34 848 — 160570 
161466 162278 163311 618 

WYGRANE PO 62,50 ZŁ. 
9 359 656 707 75 1130 1205 640 

735 882 906 95 2024 374 512 18 
"760 816 51 3461 613 84 796 4002 
92 185 315 59 97 714 69 90 5117 
356 92 503 796 978 6078 133 209 
432 767 837 46 991 8018 316 487 
748 865 77 9059 981 
„10022 162 238 582 9 74 92 846 
945 11189 95 979 12130 317 514 
80 708 896 13216 40 398 540 14024 
81 82 578 649 778 15047 56 408 

  

  

641 16161 208 421 769 835 973 
17047 170 279 710 832 18209 69 
408_34 35 583 646 98 746 84 984 
19054 390 610 857 980 
20529 56 9/ 683 857 1136 70 

406 815 929 22146 722 23247 471 
24103 586 25191 887 25643 796 
821 992 27367 494 587 40 850 
914 65 28171 869 63 78 494 95 
686 834 929 23351 436 594 751 

50097 181 233 330 573 670 754 
847 65 92 973 31218 821 92 420 
543 768 563 82775 

33250 354 57 648 851 968 34015 
221 41 605 749 77 895 921 25 35309 
14 643 36443 618 901 87117 57 304 
63 82 595 653 64 796 940 

38304 440 90 686 793 30023 102 
78 540 686 741 54 942 40095 248 497 
546 49 54 631 751 830 981 88 41184 
469 520 778 42117 87 295 462 767 
43367 80 81 525 751 71 82 828 926 
51 65 97 44059 133 203 11 332 91 546 
621 75 899 45153 474 605 56 710 
46050 74 619 731 47017 55 134 610 
17 766 48045 82 207 824 49028 78 
208 83 361 524 949 50148 93 293 
473 583 51165 290 530 811 962 52105 
419 581 666 875 79 921 53010 408 
661 92 741 88 804 33 970 54045 367 
553 710 84 912 55327 490 619 58 839 
944 56028 197 99 202 11 17 685 769 
99 821 91 57159 293 818 58041 93 
252 646 870 59049 305 78 439 542 
715 907 60020 179 372 782 930 61101 
95 279 600 857 62143 241 354 82 
415 546 637 873 63012 26 139 62 274 
431 630 876 64130-82 448 521 907 41 

65102 606 890 96 960 66038 212 349 
578 67028 489 530 840 45 908 53 
68026 379 443 135 826 950 69142 58 
999 303 420 5798 878 967. 

70288 688 711 974 T1184 548 406 
614 37 72091 159. 78 228 551 68, 78 
752 56 78 845 72 13189 250 360 528 
50 78 870 936 74211 511 12 18 656 
989 75002 78 399 508 89 89 873 
76029 670 832 40 68 900 77226 49 
714 42 98002 6 102 583 632 954 98 
79017 35 75 278 451 510: 6: 634. 755. 

80049 117 262 81016 303 24 645 
970 82039 410 559 628 878 935 83284 
973 84080 190 451 625 728 842 85008 
400 6 84 570 662 735 55 86529 89 656 
870 71 973 76 88374 621 715 83 996 
89246 643 70 880 66. 

90106 20 60 829 82 456 518 621 
833 35 91071 188 211 40 329 667 740 
811 83 909 60 92086 266 397 544 90 
539 98415 561 621 765 834 62 988 
99124 288 480 806. 

10007 47 438 704 101070 185 54 409 
509 88 824 84 900 53 76 92 102271 
327 62 450 599 602 53 78 884 13144 
427 14413 970 105283 329 573 655 
670 922 104044 375 549 608 871 9 
107221 77 517 62 715 986 108122 71 

Rolnictwo produkować musi więcej niż 
w zwykłych normalnych warunkach. 

że | to nakazem chwili obecnej, — z jednej 
strony, a z drugiej — koniecznym jest za- 

jak najdogodniej-. 
szych i najlepszych możliwości co do zby- 
tu wyprodukowanych płodów rolnych. 

Jak nam sygnalizują, Państwowy Bank 
Rolny przystąpił już w tym celu do udzie 
lania pożyczek pod rejestrowy zasław 

Należy przypuszczać, że 
akcja Państwowego Banku Rolnego wpły- 
nie bardzo dodatnio na kształtowanie się 
cen w okresie pożniwnym i w ten sposób 
datowana od kwietnia roku bieżącego po 
prawa sytuacji rolnictwa ulegnie dalszemu 

_„KURJER* (4877) 

Jest 

na tematy, dotyczące 
na Wileńszczyźnie. 

na szerszą - 
rolników. 
powyższa ! 

niowych p. wojewoda 

Prodziszcza, 
Ludowy.   

500 84 561 909 109040 221 673 11004 
11 351 408 511 758 817 111108 387 
534 753 12032 9 245 481 815 993 11300 
224 8T 347427 551 842 8 61 932 
11409 261 574 862 945 114052 185 276 
2 402 711 22 888 116070 117068 442 
675 707 118096 296 382 807 30 915 28 
119378 536 650 757 

120289 520 758 63 866 121037 251 
64 384 425 603 122776 868 904 722 
123371 483 511 67 99 729 34 124276 
606 706 76 125094 241 863 428 923 
93 134274 574 805 901 185054 133 411 
20 758 68 136150 137018 46 96 378 
89 565 717 138054 112 230 75 954 76 
139038_93 179 243 493 600 21 61 798 

140056 371 94 437 515 71 615 705 
49 141036 44 556 142780 905 144054 
841 501 685 930 97 145141 614 32 702 
11 30 50 146031 141 241 436 755 837 
79 147152 89 321 456 148304 685 
149127 201 486 707 150044 25 880 
761 77 95 981 151027 140 349 477 

152039 825 42 416 610 98 764 832 
153184 229 58 72 85 86 758 71 814 
154267 378 857 155318 64 86 481 
520 687 156485 542 706 801 29 71 
157045 172 220 764 158062 246 370 
922 159617 84 975 160133 401 55 
161066 298 310 98 439 524 38 95 
162231 335 471 852 939 163128 334 
95 926 164167 80 801 

111 CIĄGNIENIE 
GŁÓWNE WYGRANE 
Stała dzienna wygrana 10.000 zł. 

padła na Nr. 61764 
15.009 zł: 123675 
10.000 zł.: 89239 138186 
5.000 zł.: 60066 66774 106620 

151695 
2.000 zł.: 35919 60390 
1.000 zł: 483 3495 6813 8695. 10342 

68856 133049 152595 

WYGRANE PO 500 ZŁ. 
489 1777 5160 6764 7413 8133 10027 

95 698 12965: 13409 17088.21766 985 
22489 781 25709 273892 33233 38195 
135 39242 584 40441 65 41853 43680 
45050 46800 47684 48031 59910 51754 
52036 53050 54006 57479 59874 60399. 
66739 973 88 68170 69171 71902 
73818 76432 78020 82264 403 83512 
88082 89376 91091 93736 94046. 549 
97437 98307 99353 102731 104716 
10558 106456 644 107484 109493 576 
110774 111552 112692 113013 
114673 116598 117209 20 118986 
122186 123021 125038 128330 132222 
137386 140391 142459 054 145029 
148576 159182 152322 155493 157278 
158368 97 161357 163440 ° 

WYGRANE PO 62,50 ZŁ. 
225 917 1196 532 647 2286 441 908 

3537 79 751 4047 97 5008 380 612 783 
805 954 7341 736 830 913 8048 781 
9226 686 7 10 412 944 97 11435 558 
767 12185 872 13028 895 587 800 935   14090 204 488 516 15491 795 895 936 
16168 218 17018 83 401 523 696 793 

Przedstawiciele P.P.S. 
i Klubu Demokratycz- 

nego u Wojewody 
Przed kilku dniami 

PPS i Klubu Demokratycznego przyjęci 
byli przez p. wojewodę Artura Maruszew- 
skiego, z którym odbyli dłuższą rozmowę 

'Woj. Maruszewski 
w Prudziszczu 

W dniu 21 bm. w godzinach popołud. 

warzystwie p. nacz. Żemoyłtela udał się do 
gdzie zwiedził Uniwersytet 

Pan wojewoda interesował się progra 
mem prac i gospodarstwem uniwersytetu. 

przedstawiciele 

życia Białorusinów 
łożomy). 

Maruszewski w to- 

2) Przy   
20324 806 21073 364 445 701 70 892 
22278 525 694 847 23063 446 98 668 
24022 107 419 594 726 56 25079 103 
489 674 893 26189 433 575 940 64 68 
27181 28365 406 75 697 955 29795 
30058 230 699 832 31203 343 71 758 
15 934 32013 142 672 33417 532 865 
34069 269 96 790 937 5628 950 93 
36189 694 37235 522 38035 278 494 
89080 574 40062 330 449 749 41418 
604 717 42118 765 43701 40 44092 293 
492 921 4560 768 852 6420 47321 96 
754 507 688 758 970 48547 900 27 
49105 210 414 50450 754 51150 221 
859 52510 82 722 5316 54858 55080 
222 422 901 66 73 6232 642 830 55 96 
57258 542 637 73 857 58085 116 344 
629 917 59411 696 881 50087 174 560 
712 888 61229 442 94 759 74 62814. 
614 929 63690 712 64148 395 497 653 
835 65114 409 728 66586 612 65 87 
767 848 68063 74 242 880 595 614 833 
59507 5 70049 99 582 71709 846 72014 
689 724 73151 572 830 74265 338 984 
75690 837 75294 462 828 930 77681 
79152 275 615 80234 307 914 81202 
456 82266 345 83286 84540 934 56 
85026 191 218 317 778 829 56 86198 
375 569 87720 933 88139 203 421 77 
833 89400 9009 147 786 92050 311 592 
875 93597 985 94101 210 516 95214 
96268 513 865 97161 279 303 809 
98274 100182 392 449 101083 6 404 
911 102250 754 911 103998 104152 22 
05033 617 854 106566 990 107306 526 
42 833 08182 447 785 831 09481 
110528 54 111677 112081 136 428 
113891 114404 10 59 700 980 15233 
516 116129 772 117226 515 118179 80 
664 719 119737 88 120433 596 61 18 
792 5 121789 122642 714 874 123212 
465 517 63 124219 526 8 732 125000 
129 337 414 677 924 16068 107 661 
127691 128198 861 129078 225 525 940 
130167 258 576 647 815 131127 132314 
929 133250 134139 135079 299 136793 
137901 139015 140318 788 141343 901 
142572 143359 446 144143 218 20 
145289 146015 294 581 845 904 30 
147181 331 535 676 148615 27 149148 
247 700 150014 96 522 62 151014 686 
781 152024 70 5 153116 220 46 78 501 
670 154040 541 760 813 977 15554 886 
156099 205 828 157152 242 818 158424 
42 687 844 933 159647 160581 9 690 
763 161580 930 162107 78 221 9 644 
64 90 940 5 164021 564 611 166627 

IV CIAGNIENIE 

WYGRANE PO 500 ZŁ. 
239 2117 492 541 5510 7548 618 

8137 240 12141 719 15037 16047 756 
21036 22327 43 24679 27132 34266 
86017 37281 40614 49424 53444 54684 
821 944 56207 58726 62381 66970 
70081 71185 73410 75749 80944 81287 
624 84475 86318 91980 92339 930 
94421 96294 712 100127 101625 
104918 105827 109910 110595 798 
112182 114158 116430 117879 120108 
853 59 123285 124227 569 125626   

  

128847 137334 135860 139568 140111 

powstają stopuowo wskutek złego funk*jo 
nowania wątroby. Wątroba jest filtrem dla 
krwi. Zanieczyszczona krew może powad?- 
wać szereg rozmaitych dolegliwości (bóle 
artretyczne, łamanie w kościach, bóle gło 
wy, podenerw« wanie, bezsenność, wzdęcia, 
odbijania, bóle w wątrobie, niesmak w us- 
tach. bnak apetytu, swędzenie skóry, skłon 
ność do 9b:trakcji, plamy i wyrzuty na skó 
rze, skłonność do tycia, mdłości. język ob- 

Choroby złej przemiany materii 
niszczą organizm i 

oprócz adresu nowego także i adres 

przyśpieszają starość. 

ogłoszenie, ofiary. 

komunikowaniu nam 9 

7 18083 7 178 342 928 48 62 19915, 141348 142578 147034 220 148766 
152193 158418 163698 164747 

WYGRANE PO 62.50 ZŁ. 
1022 802 449 961 2023 666 8103 

436 615 4753 5374 77 6417 627 53 800 
1245 474 659 8190 248 350 686 9166 
10060 102 16 539 643 58 912 91 11116 
86 866 12017 650 713 905 113235 643 
1140114 15009 530 6097 480 898 17158 
428 18152 19156 774 872 95 

20572 657 97 21157 218 530 939 
22012 116 995 23074 832 24240 805 
25593 678 857 26143 93 339 63 676 
7107 89 270 835 95 933 28059 449 
29565 30074 138 642 31071 108 395 
884 32081 91 288 588 829 33506 610 
795 831 970 84406 554 35171 221 
36659 81 718 49 37280 470 507 58 
709 88015 701 47 39 279 606 803 

40413 72 41842 82 914 35 42345 
459 654 43286 921 44028 35 74 185 
388 688 943 45589 847 46052 341 825 
912 47650 48188 406 900 49356 609 
50211 303 439 599 711 983 51113 235 
738 861 70 52491 593 818 004 53653 
831 54031 468 561 865 55251 83 801 
38 906 56485 971 57218 521 758 
8125 275 417 28 575 771 59504 

60116 371 538 61447 834 52 62050 
63275 613 706 830 64044 318 403 828 
651283 406 839 932 66094 100 40 494 
864 67008 186 250 68326 69283 351 
862 70118 98 376 688 71403 — 838 
72195 253 667 975 73371 439 558 865 
74507 91 75280 635 838 76114 521 38 
909 77403 69 78163 79077 952 

80155 784 912 81301 663 82063 
356 727 964 83149 268 361 98 622 
182 84074 651 750 915 85057 445 698 
194 832 86808 87009 171 480 799 
88181 89010 405 20 588 772 90193 
879 91002 3813 35 39 94 852 92613 
764 957 93049 196 353 459 551 94430 
671 755 907 95205 482 640 927 96074 
321 588 856 908 97646 98390 516 850 
99039 121 596 916 

100414 101768 102494 509 — 895 
103099 391 563 624 908 68 92 104464 

108581 919 109032 344 110014 45 94 
319 517 111921 12246 826 831 113171 
651 114241 115180 264 116678 117050 
741 805 118215 80 510 119129 843 

120170 774 980 122447 870 123017 
527 959 124383 718 95 125807 14 92 
126785 896 959 127855 469 128837 
129014 34 473 180463 132347 738 958 
133022 162 72 519 667 811 53 135000 
740 76 924 136784 137132 34 209 46 
496 611 12 57 929 45 138132 618 
189301 509 | 

140378 777 861 83 961 141026 704 
142727 148280 543 880 988 144243 
246 760 145319 748 146046 98 538 
706 70 147014 155 148000 303 19 402 
965 87 149816 150018 793 555 151012 
554 850 971 152405 99 546 749 153577 
154549 848 155178 760 156304 98 555 
157040 355 72 629 758 847 158607 
970 159574 935 160978 161 591 638 
702 998 162156 163318 164640 798   

  

chemiczne 

528 105053 502 15 106538 107055 - 

  

Kamienie żółciowe 
Racjonalną zgodną z naturą kuracją jest 
normowanie czynnści wątrby i nerek. Prze 
szł dwudziestletnie doświadczenie wykazało, 
że w chorobach na tle złej przemiany ma- 
terii, chronicznego zaparcia, kamieniach żół 

ciowych, żółtaczce, otyłości, atretyśmie ma 

ją zastosowanie zioła lecznicze „Choleki- 
naza“ H. Niemojewskiego. Broszury bez 
płatne wysyła: Laboratorium fizjologiczno- 

„CHOLEKINAZA“ 
JEWSKIEGO Warszawa, Nowy Šwiat Nr 5, 
oraz apteki i skład yapteczne. 

H. NIEMO- 

  

€cd Wycdawzościiwe 
1) Przy wypełnianiu przekazów prosimy o czytelne podawanie imie- 

nia, nazwiska i adresu oraz o wymie nienie na jaki cel pieniądze są przy- 

słane — prenumerata, 

zmianie adresu prosimy podawać 

dotychczasowy. 

Z teki policyjnej 
TRAGICZNY WYPADEK 

DOROŻKARZA. 

Spadł z kozłów i zabił się. 
"Wczoraj w południe przy 

zbiegu ulic Słowackiego i 
Węglowej wydarzył się tra- 
giazny wypadek Koń zaprzężo 
ny w dorożkę, wystraszył się 
przejeżdżającego samochodu 
i poniósł. Usiłowania wożźni- 
cy, Michała Trębacza (ul. Kra 
kowska 5) zatrzymać konie nie 
odniosły skutku. ; 

Michał Trębacz wyrzucony 
został z kozłów. Padając nie 
szczęśliwy uderzył czaszką o 
bruk, ponosząc śmierć na miej 
scu. Wezwany lekarz stwier 
dził zgon. Zwłoki przewiezio 
no do kostnicy przy szpitalu 
Św. Jakuba. 

ROBOTNIK SPADŁ Z 
RUSZTOWAŃ 

z wysokości frzeciego piętra. 
Obecnie odbywa się re 

mont gmachu łaźni hr. Tyszkie 
wicza przy ul. Stefańskiej 20 

Wczoraj na terenie robół 
wydarzył się nieszczęśliwy wy 
padek: 

Jeden z robotników zatru 
dniony przy remoncie, Jan 
Masiewicz, 29 lat, zamieszkały 
przy ulicy Bojarskiej 2, pod 
czas przenoszenia kłody, poś 
lizgnął się i tracąc równowa 
gę spadł razem z kołdą z wy 
sokości trzeciego piętra na 
bruk. 

Masewicza przewieziono 
w słanie bardzo ciężkim do 
szpiłala żydowskiego. 

URATOWANIE 
DWÓCH CHŁOPCÓW. 

Wczoraj na rzece zanoto 
wano dwa wypadki tonięcia, 
które na szczęście nie zakoń 
czyły się tragicznie. Na Zwie 
rzyńcu ,w pobliżu mostu stra- 
łegicznego łódkarz uratował 
młodego chłopca, który natra 
fił na głębię i począł tonąć. 

Drugi identyczny wypadek 
miał miejsce na Antokolu, 
gdzie tonącego chłopca urato 
wał policjant. (c) 

ASTA NA ES INIT TIA S RISE ОЕа 

— Wydaje mi się to bardzo nieprawdopodobnel 
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MIŁOŚĆ I PODEJRZENIE 
krzekład autoryzowany z angielskiego W. M. 

Streszczenie początku. 

W Auclandzie została zamor 
dowana Lilian Crane i porwa 
na jej wychowanka Fleurette. 
O zbrodnię posądzeni są przy- 
jaciele straconego bandyty Jo 
hn'a Rolfe'a. Zakochany we 
Fleurette Jimmy Carter wzy- 
wa do pomocy swego przyja- 

ciela Hardinga. Spr:wcy zbro 
dni zażądali okupu 5 tys. fun 
tów, który doręczył im Jimmv 

Carter. Bandytów ściga Har- 
ding, lecz popadł w zasadzkę 
Jednakże policja zdołała zła 
pać byłą służącą F.ilian Crane 

— Fenton. Aresztowaną Har 

dimg badał — bez rezultatu. Po 
wstępnej rozprawie sądowej a- 
resztowaną postrzelono śmier 
telnie 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 

Elżbietę, która zawiadomiła, że 

przyjmuje ego / oświadczyny. 

Zwiększa to podejrzenie agenta, 
który każe Elżbietę śledzić a- 
gentowi. 

  

  

(Ciąg dalszy) 

— Zdaje mi się, że pan interesuje się bardzo tą 
rodziną? 

— Tak jest, rzeczywiście — przyznał Butt. — 
Ja z Lilianą... no, pan przecież na pewno słyszał, jakie 
plotki o nas chodzą? 

Hardinge potwierdził skinieniem. 
— Więc to wszystko była prawda. Liliana była 

moją wybranką i miałem się z nią ożenić, gdybym od- 
zyskał wolność, a ona zgodziła się na to. Ale ona się 
wahała, bo była to kobieta nowoczesnych poglądów, 
aż za nowoczesnych! 

— Rozumiem! 

— Nie chcę jej oskarżać — mówił dalej — Mia- 
ła z czego wybierać. Ale zawsze wracała do mnie w 
końcu. I teraz pragnąłbym ujrżeć jej mordercę na szu- 
bienicy, choćbym miał stracić cały majątek. A co do 
dziewczyny... — urwał i po chwili dodał poważnie: — 
Fleurette, niech mi Bóg przebaczy, jest moją córką! 

Zapadła głęboka cisza. Hardinge zapytał po chwili: 

Górką pana — i pani Crane? 
— Tak, ale Liliana nie chciałaby, żeby kto o tym 

wiedział, więc mówiła wszystkim, że Fleurette jest jej 
adoptowaną córką. Przez osiemnaście miesięcy dziecko 
było pod opieką pewnych ludzi, którzy uchodzili za 
jej rodziców, a petem Liliana zabrała ją do siebie. 

  

Chciałem, żeby mała wiedziała prawdę, ale matka nie 
zgodziła się na to. Była to jakby kara Boska, że Fle- 
urette urodziła się kaleką. — Odwrócił się, ale Hardin- 
ge dostrzegł łzy w jego oczach. Musiała być bardzo 
silne i szczere uczucie, jeżeli tak dalece poruszyło czło- 
wieka pokroju Williama Butta. 
sa — Qzemu pan nie powiedział tego od razu po- 
icji. 

— Nie myślałem, żeby to mogło mieć jekiekolwiek 
znaczenie dla sprawy. I skoro Liliana tak wielką wa- 
gę przywiązywała do zachowania tajemnicy, nie uwa- 
żałem za stosowne wyjawiać tego po jej śmierci. 

— To było bardzo nierozsądne stanowisko! Skąd 
pan wie, co może. mieć znaczenie dla nas przy rozwią- 
zywaniu zagadki? Tylko policja może o tym decydo- 
wać. Teraz dopiero wyjaśnia się jeden z niezrozumia- 
łych dla mnie dotąd punktów: dlaczego zwrócono się 
do pana -w sprawie wykupu. Ludzie, którzy ją porwali, 
musieli wiedzieć o jej pochodzeniu. : 

— W jaki sposób? Zachowaliśmy przecież naj. 
Ściślejszą tajemnicę. Nie powiedziałem nigdy ani sto- 
wa nikomu, i jestem przekonany, że Liliana tym bar- 
dziej milczała. : 

— Ale gdzieš musi byč jej metryka. 
— Tak, w parafii Marylebone w Londynie. Ale 

była zapisana jako: Fleurette-Anna, córka Samuela 
i Sary Jenkins. : ; 

— Samuel i Sara Jenkins? — powtórzył z zacie- 
kawieniem Hardinge. . a 

— Tak, oni byli przybranymi rodzicami Fleurette. 
— A gdzie są teraz ci ludzie? 
— Nie mam pojęcia. Może poumierali? 

— (zy nie są przypadkiem w Nowej Zelandii, czy 
nie mieszkają w okręgu Taranaki?   

Dlaczego pan tak przypuszcza? 

' —Ach, tak nu coś przyszło do głowy! Zagalopo- 
wałem się trochę w przypuszczeniacn. Hardinge za- 
miłkł, nie mogąc się pozbyć dźwięku tych dwóch 

imion. Samuel i Sara: Sam i Sal. Dziwny zbieg oko- 
liczności! Nie był to zapewne przypadek, jeno nowe 
ogniwo w łańcuchu, które tak starannie wykuwał. Dla- 
czegoż, u licha, ten głupiec Butt nie powiedział tego 
wszystkiego wcześniej? = 

— Pan zrobi wszystko, co będzie w pańskiej mo- 
cy, żeby odnaleźć moją córeczkę? Prawda? — Bogacz 
australijski robił wrażenie człowieka zupełnie złama- 
nego, patrzył błagalnie. Hardinge pożałował go szcze- 
rze. Wiedział, co czułby on sam, gdyby był na miej- 
scu tamtego! Gdyby tak zamordowano Elżbietę i por- 
wano jej dziecko! Odegnał szybko potworną myśl... 

samo wyobrażenie czegoś podobnego wydało mu się 
nie do zniesienia. 

— Zrobię, co będę mógł, panie, pan wie o tym. 
Gdybym nie odnalazł panny Fleurette, to tylko dla- 
tego, że nie byłem na miejscu natychmiast po wy 

padku. 
— Dziękuję! — Australijczyk uścisnął mu rękę 

z wdzięcznością. — I pan zapomni o tym, co powie- 
działem, wchodząc tu? Zapomni pan, dobrze? Tracę 

zupełnie głowę z rozpaczy i niepokoju. L... proszę pa- 
miętać, że wszelkie koszta, jakie pociągnie za sobą ta 
sprawa biorę na siebie. 

— Pan jest bardzo szczodry, ale mam nadzieję, 

że nie będę potrzebował pieniędzy... Teraz wyjeżdżam 
do Rotorua na parę dni i gdyby coś nowego zaszło, 

proszę dać znać Sullivanowi, a on już mnie powia- 

domi. 
(DÓBR):
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, Krakowie w dniu 6 sierpnia. 

OT RAT 

  

Dziś: Apolinarego B. M. 

Jutro: Krystyny P. M 

Wschód słońca — g. 3 m. 14 

Zachód słońca — g, 7 m. 35 

oko Zakładu Meteorologii USE 

w Wiln'e z dn. 27,VII. 1939 r 

Ciśnienie 759 - 
Temperatura średnia + 24 

Temperatura najwyžsza + 28 

**Temperatura najniższa + 18 

Z 

® Юрай: ślad 
Tendencja barom.: spadek ciśnienia 
Uwagi: pochmurno. 

WILEŃSKA 
* DYŻURY APTEK. 

Dziś w nocy dyżurują następujące ap- 
łekir Sokołowskiego (Tyzenhauzowska 1); 

 Chomiczewskiego (W. Pahulanka 25); 
Miejska (Wileńska 23); Turgiela (Niemiec- 
i Wiwulskiego (Wielka 3). 

Ponadło stale dyżurują apteki: Paka 
(Antokolska 42); Szantyra (Legionów 10) 
i Zajączkowskiego (Witoldowa 22)... 

MIEJSKA. 
° — Zmiana trasy autobusowej Nr 3. Od 

24 [ipca linia 3 zmieni swą dotychczasową 
trasę od rogu uł. Wiwulskiego i Smoleń- 
skiej. Autobusy będą kursowały nie przez 
teren Targów Północnych, lecz ul. Smo- 

leńską, Konarskiego do Rzecznej. 

SPRAWY SZKOLNE 

— Nauka w szkołach średnich I pow- 
szechnych rozpocznie się 3 wrześnła. Za- 
kończenie wakacyj i rozpoczęcie nauki 
w szkołach średnich i powszechnych usta. 
lone zostało na dzień 3 września rb. 

TURYSTYCZNA 

— Pociąg furystyczny do Francji i 
Szwajcarii w dniach 12—26 sierpnia. Zwie 
dzanie Budapesztu, Balatonu, Wenecji, 
Lido, Nicei, Monte Carlo, Cannes, Pary- 

ża, Wersalu, Zurichu i Mediolanu. Cena 
udziału zł 395. Zapisy i informacje w 

„Orbisie“. 
ZE ZWIĄZKÓW I STOW. 

— Zarząd Koła Nr 6 Związku Rezer- 
wistów przy ul. Kalwaryjskiej 84—4, ро- 
daje do wiadomości, że do dnia 25 lipca 

_ przyjmuje pieniądze (koszty podróży) 
łych członków i rodzin, którzy pragną 

„wziąć, udział. w. zjeździe Angee, w 

RÓŻNE. 
— Polskie Biuro Podróży „Orbis“ komu 
A że w dmiu 28 lipca uplywa ostatni 

„termin zapisów na pociąg popularny do Ko- 
wna. Koszt udziału zł 47. 

— W dniu 25 lipea upływa termin zapi- 
sów na wycieczkę na wybrzeże Ryskie. 

Koszt udziału od zł 170. Pobyty 2 » 4-tygod- 
e. Zapisy i informacje w Polskim Biu- 

rze Podróży „Orbis'*, 

ROWOGRODZKA 

— ŽNĄ. Żriwa w pow. nowogródzkim 
rozpoczęły się na całego. Na ogół urodzaje 

są b. dobre. W niektórych  miejscowoś- 
ciaeh, mprz. w Łahotkach zboże tak obro 

dziło, że — jak powiada właściciel fotwa 
reczku p. Orłowski — w życiu swym takie | 

go umodzaju nie widział. 

— Ul Kościelna będzie skanalizowana? 

„„Ufiex Kościelna, która układana jest obec- 

me kostką betonową z warstwą kamienia, 

wzbadza _ powszeehme zańmteresowanie. 

Wszak jest to w Nowogródku pierwsza uli- 

€a o gładkiej nawierzehni. Szkoda tylko, że 
brak jest tam domów o „pociągającym" wy- 

glądzie. Same rudery, wrosłe w ziemię, albo 

. parterowe kamienice o małych oknach # 
„rosyjskieh'* dachach. Z czasem oczywiście 

to się zmieni. Narazie właściciele posesyj 

wysuwają inme objekcje. Otó żtwierdzą oni, 

že wskutek podniesiemia powierzchni ulicy 

f chodników, woda będzie spływać na ich 
podwórza 1 ogrody. Niejednemu grozi zala- 

niem piwniey i nawet mieszkania, np. p.   
  

Skopowiczowi. Przydałoby się więc urządze 

nie ścieków lub kanału pod chodnikami. 
ua oczywiście byłoby  skamalizwoać 

całą ulicę, ale Zarząd Miejski ma nadzieję, 

że w przyszłym roku przystąpi już do ska- 

nalizowan:a całego miasta. 

| — Posiedzenie Rady Miejskiej. 19 bm. 
odbyło się posiedzenie Rady Miejskiej 
m. Nowogródka, na ktėrym omawiano 
bieżące sprawy miejskie, jak budowa stu- 
dni w związku z zapoczątkowaniem bu- 
dowy wodociągów, uzyskania pożyczki 
w wysokości 75.000 zł dzięki poparciu 
wojewody Adama Sokołowskiego, na roz 
budowę elektrowni miejskiej, wykańcza- 
nia budowy rzeżni miejskiej, szkoły po- 
wszechnej Nr 3, wreszcie uzyskania pomo 
€y finansowej z Min. Pracy i Op. Społecz- 
nej na urządzenia Domu Matki i Dziecka 
w budynku f. zw. „burmistrzówski”, wresz 
cie Rada Miejska zapoznała się z praca- 
mi Zarządu Miejskiego w związku z urba- 
nizacją miasta, tudzież prowizorycznym 
wykończeniem kąpieliska w Litówce. 
"Na fymże zebraniu rada zapoznała się 
z memoriałem Słow. Kupców Polskich w 
sprawie opłat od właścicieli straganów 

na targowicy. 

„. Sprawę tę Rada przekazała do zaopi- : 
niowania właściwej %omisji. 

SZIŚNIEŃSKA 

— Spółdzielnia w Plisie. Spółdzielnia 
; mleczarska w Plisie rozciąga swą działal- 
ność na tereny gmin: pliskiej, głębockiej, 
zaleskiej, łużeckiej, porplińskiej, prozo- 
rockiej, dokszyckiej i hołubickiej, w któ- 
rych ło aminach. spółdzielnia posiada po 

jednej filii. Obecnie spółdzielnia liczy 866 
członków z liczbą zadeklarowanych udzia 
łów 2074 (po 30 zł udział) na osólną su- 
mę zł 62220. Mleko jest dostarczane od 
2074 sztuk krów. Ogólny obrót spółdziel- 
ni za rok 1938 przedstawia się nastęnuja- 

co: w roku 1938 dostarczonych zostało 
1.423.708 kg. mleka, za które spółdzielnia 

wypłaciła zł 161.440.37. Przerobiono mle 
ka na masło 1121729 kg, na sery 301979.5 
kg, wyrobiono masła 50995 kg i sera 
26325 kg (422 kręgi). Sprzedano w ciagu 
roku: masła 47296 kg na sumę zł 143715, 
śmietany 9614 kg na sumę zł 8595, mleka 
2041 kg na sumę zł 407, maślanki 141091 
"ką na sumę 3003 zł, twarogu 801 kg na 
'sumę zł 728 i sera 21381 kg na sumę zł. 

| 47072. Ogólny obrót. spółdzielni w ciągu 
"roku wyniósł zł 237,548,45, przynosząc 
spółdzielni dochodu zł 69.354.99. Ogólne 
koszty prowadzenia spółdzielni wyniosły 
zł 56.649.12, przy czym koszty prowadze. 
nia w stosunku do obrotu wynoszą: bez 
umorzeń i innych 26.08 proc. łącznie z u- 
morzeniami i innymi 30,8 proc. 

SSZMIAŃSKA 

— 7 dziecińców letnich. Staraniem Po- 
wiatowej Organizacji Kół Gospodyń Wiej 
skich w Oszmianie, uruchomiono na tere- 
nie powiatu 7 dziecińców lefnich dle 
dziafwy w wieku przedszkolnym. 

Dziecińce uruchomione są w miejsco- 
wościach lesistych i posiadają wszelki 
dogodne urządzenia tak pod względem 
sanitarnym jak I wychowawczym. 

WIŁEJSKO 
— „Ognisko” nad Wilią. Bawiące w 

Wilejce Akademickie Seminarium waka- 
cyjne urządziło nad rzeką Wilią „ognis- 
ko". Impreza zgromadziła dużą ilość 
osób, które zająwszy miejsce wkrąg stosu 
płonących gałęzi i chrustu, z wielkim zain 
feresowaniem i szczerym przyjmowały in- 
scenizacje, dowcipy i kuplety na tematy 
w Wilejce najbardziej aktualne. Duże za- 
interesowanie zgromadzonej publiczności 
wzbudzili harcerze z Zaolzia, którzy jako 
goście wystąpili z kilku numerami. 

„Ognisko“ zakończone zostało odśpie 
waniem przez wszystkich obecnych pieśni 
wieczornej. 

  

Zwózka złomu na F.O.N. 
W centralnej składnicy saperów przy 

ul. Piłsudskiego Nr 67 od czerwca tj. od 
20 bm. praca wre odł rana do późnego 
wieczora. 

Zatrudnieni przy „załadowaniu złomu 
robołnicy pracują bez przerwy. 

_ Na razie zwózka przeprowadzana jest 
z dwóch komisariatów tj. l i VI. Zbiórka 
ta zosłanie przypuczalnie zakończona w 

dniu 24 bm. Od włorku 25 bm. harcerski 
zespół zbiórkowy przewozić będzie 
złom z rejonu 3 komisariafu. 

Nadmienia się, że do zbiórki złomu 
upoważnione są tylko zespoły zbiórko- 
we. Nazwiska kierowników zespołów by- 
ły podane w prasie. Komitet Obywatelski 
poza tym żadnym innym osobom prze- 
prowadzenia zbiórki nie zlecał. 

Burza nad Nowogródczyzną 
Niezwykle silna burza przeszła nad j a w kolonii Janwarowo 2 stodoły. Na łą 

zną w dniu 17 bm. Wicher SD ra pow. kanc 
9 у ; 

wywrócił oborę w maj. Byteńszczyzna, das da 

pow. baranowickiego, przy czym budo” 

przygnioła 9 krów, które jednak udało 

się wyrafować, we wsi Mogilica — wicher 

wywrócił stodołę i zniósł dach na jednym 

z domów, we wst pów. bara- 

nowickiego wicher wywrócił 5 budynków, 

DRE w 
Wy sie 2 badynki wskutek żarów od. 
piorunów. po”   MASŁO za 1 kg hurt detał 

* wyborowe 280 310 

stolowe 270 3— 
solone 240 2.60 

| SERY za * Ка 
edamskie eksportowe 1.85 2.20 

" żółte 165 2— 
| Htewski 1.55 1.80 

JRJA га 1 Ка 1.20 130 

- | „KURJER“ (4877) 

„obotnicy w Turnisz 
strajk robotników zatrudnionych przy bu 
dowie hydroelektrowni. Robotnicy w licz- 
bie przeszło 200 osób porzucili pracę 
domagając się podwyżki płac. Strajk 
trwał 1 dzień. 

ne na specjalnie 
w lnspektoracie Pracy. 

kach przerwali stra:k 
Na skutek interwencji PZUS straikujący 

zgodzili się podjąć pracę. 
Żądania robotników zostaną rozpatrzo 

zwołanej konferencji 

Zbrojne pogotowie Francji 
Francja czuwa. Francja jest gotowa do 

obrony swych granie i do wypełnienia swyca 
zobowiązań militarnych... Pobotnik, rolnik, 
umzędmik, rzemieślnik i kupiec francuski, 
mogą pracować spokojnie w przeć wiad z»- 
niu, že ich ojczyzna, tak samo jak Polska 
1 jak szereg innych państw. nie, da się zas 
koczyč  nieodpowiedzialnym niszczyc: ielom 

pokoju. 
Talka jest myśl przewodnia wspan'ałego | 

filmu - dokumentu „ Francja czuwa” jaki | 

  

Le+arz-Jent sta 

M. LEWIN 
Nowogródek, ul. Pižsudskiego 65 

Korony porcelanowe cale i na 
platynie oraz wszelkie roboty 
w zakres ceramiki wchodzące. 
Proteży z nowej masy zami: st 
kauczuku w zupełności imitują- 

ce naturalne dziąsło. 

  

Każdy z książeczką 
K. K. 0.“ — 

^ w Baranowiczach 

Bezwątpienia jedną z. najpopularniej- 
szych instytucyj na terenie pow. i miasta 
Baranowicz jest Komunalna Kasa Oszczęd- 
mości powiatu baranowickiego. 

KKO przyjmuje wkłady na książeczki 
oszczędmościowe i rachunki czekowe. 

Wkłady oszczędnościowe są zabezpieczo. 
ne całym majątkiem i dochodami pow. ba- 
ramow.ckiego łącznie z miastami. 

KKO wypłaca wkłady oszczędmościc we 
terminowo i na każde żądanie bez względu 

ma wysokość sumy. Dla tego też wkładcy 
mają zaufanie do tej instytucjr,. 

Wkłady i lokaty w KKO pow. baranowie 
kiego przekroczyły obeenie sumę 600 tysię. 
cy złotych. Przy tej ekazji przypom.na się 
czytelnikom, że termin konkursu pod has- 
łem: „Każdy z książeczką KKO* który prze 
widuje wiełe cennych * nagród został prze- 
dłużonv. Każdy więc może wziąść jeszcze 
udział w konkursie. 

O szczegółowe informficje należy sie 
zwrócić do, KKO w Baranowiezach przy ul. 

Dzień konia w Szumsku, 
a mie w Wilnie 

W ub. tygodn'" w lokału Sejmiku Wi- 

leńsko-Trockiego przy ul. Wileńskiej od- 
była się dmuga z Xalei odprawa komitetu 

„Dnia Konia”, na której został wyznaczony 
termin i miejsce tegorocznej imprezy. Że 
względu na żniwa i roboty w połu „Dzień 
Konia'* został wyznaczony na dzień 24 wrze 
Śnia na godz. 13 — w okresie kindy rolnik 
ma więcej czasu. Za miejsce tegorocznego 

„Dnia Konia* wybramo przez głosowanie 

Szumsk, jako środowisko — zdaniem kiłtew 
mówców, .przedstwicieli władz wojskowych 

L eywilnych — najodpowiedniejsze. 
Do komitetu wykonawczego zostali wy- 

bnamt: mjr. Steckiewicz — kierownik Związ 

ku Hiodowców Koni, p. Chmielewski — ng- 
romom, p. St. Wasilewski — kierownik po- 
wiatowego koła hodowców komi, p. Sfan- 

kiewicz — przedstwicie! władz wojewódz. 
kich, kpt. Połny — z Nowej Wilejki, ppor. 
Joński — sekretrz | pchor. Tóliiakonki I 1. 

— przedstwiciel Podokręgu Wileńskiego Zw. 
Strzeleckiego. 

Protektorat nad „Dniem Konia* w Szum- 

sku objął p. wojewoda wiłeński Artur Ma- 

rusżewski, na kierownika został wyzna- 

czomy mjr. Henryk Presser lekanz wetery- 

nari, 

Około 1000 zł w nagrodach pieniężnych 

i wiele nagród honorowych i dyplomów 

zostanie nozdanych pomiędzy rolników i 

„Krakusėw“ — PW konne — którzy staną 

do zawodów w Szumsku w duiu 24 wrześ- 
mia rb. 

W programie są przewidziane następu- 

jące komkursy premiowane: 1) bippiczny 

dla „Krakusów', 9) zaprzęgów, 3) kuzia 

koni przez kowali cywilnych i 4) klaczy 
z tegorocznym przychówkiem. 

Podczas zawodów będzie przygrywać or- 

kiestra wojskowa. Wstęp dla zawodników 
f publiczności bezpłatny. 

ERP RAT SEASONS 

Ceny nablału I [a] 
Oddział wileński Zw. Spółdz'elni Mle- 

czarskich I Jajczarskich notował 22.VII 1939 r 
następujące ceny nabiału I jaj w złotych:   

ujrzymy już wkrótce na ekramie kina „Ca- 
simo”. Obraz ten przedstawia potęgę milstar. 
ną naszej sojuszniczki na lądzie, morzu i w 

oraz małuje z całym realizmen: 
grozę współczesnej wojny. Obejrzenie nai 
bardziej nowoczesnych środk+w wojennych 
w akejć. w ryńaz.emku i szyku bojowym, 
pociąga każdszo, kom dzisiejsza rz 

stość mi. jest oaboręt iw, to też prem! era 
mu „Francja czuwa w kinie „Casino jest 

oczekiwana z największym zaintereso wanem 

  

    

  

Na co chorują w Wi- 
leńszczyźnie 

Wykaz zachorowań i zgonów na cho- 
roby zakaźne i inne występujące nagmir - 
nie w województwie wileńskim za czas 

od dnia 9.VII do 15.VII. 39 r. wg danych 
urzędowych: 

jaglica — 116, gruźlica otwarta — 22 
(zg. 4), dur brzuszny i rzekomy — 7, pło- 
nica — 7, róża — 5, dur plamisty — 4 
(zg. 1), błonica —4, odra — 4, pokąsania 
przez zwierzęta chore lub podojrzane 
o wściekliznę — 4, krztusiec — 1, nagm 
zapalenie opon mózgowych — 1, zakaże- 
nie połogowe — 1, šwinka — 1, ukąsze- 
nia żmii — 1. 

ać. 

Nowe kino w Wilnie 
Projektowane jest otwarcie w Wilnie 

nowego kina. Mieścić się ono będzie 
przy ul. Ludwisarskiej 4, w lokalu, w któ- 
rym w latach ub. produkowała się rewia. 
Lokal ten ma być gruntownie odrestauro- 
wany i dostosowany da pofrzeb kinema- 
tografu. 

Właścicielem kina ma być p. Baskind, 
współwłaściciel „Pana”. Nowe kino ma 

się nazywać „Fama”. 

  

Książka — wytchnienie 

i uśmiech życia. 

CZYTELNIA 
„NOWOšCI“ 

Wilno, zauł. Świętojerski 3 

Klasyczne i ostatnie nowości — 
naukowe — lektura szkolna. 

Tania wysyłka pocztowa 

Warunki dostępne. 

Czynna od godz. i1 do 1d-ej. 

  

Wiadomości radiowe 
SZTUKA WNĘTRZA CHATY. 

Stali słuchacze programów Rozgłośni 

Wileńskiej wiedzą, że co niedzielę, o godz. 

13,05 nadaje ona felietony, poświęcone waż 

niejszym zagadnieniom kulturalnym, a opra 

cowane przez najwybitniejszych znawców 

danego przedmiotu. Tym razem, 23 fipca 

Maria: ZnamierowskaPriifferowa wygłosi fe- 

Eeton pt, „Sztuka wnętrza chaty”, 

DWA POKOLENIA, = 

Współżycie + konflikty dwu pokoleń są 

w każdym Środowisku | czasie rzeczą godną 

uwagi, Jednakże szczególniejszego znacze- 

mia nabiera to zagadnienie w odniesieniu 

do współczesnej wsi polskiej. Młode pako- 

lenie niepamiętające już nawet wielkiej woj 

ny wyrosło w zupełnie odrębnyan klimacie 

psychicznym, Jak się w tych warunkach 

układa współżycie młodych ze starymi, do- 

wiemy się z pogadznki Eugeniusza Anisz- 

ozeniki pt, „Dwa pokolemia*. Pogadanka ta, 

należąca do cyklu „Sprawy wiejskie" na- 

dama zostamie w niedzielę, o godz. 15,00, 

„PAN TADEUSZ* TEMATEM TRZECH 

AUDYCYJ. 

W niedzielę, poniedziałek i we wtorek 

słuchać będziemy audycyj poświęconych 

„Panu Tadeuszowi* Adama Mickiewicza. 

W niedzielę, o godz, 15,00 o tym arcy- 

dziele mówić będzie w specjalnym felietonie 

Jerzy Putrament, 

W pomiedziałek zaś | we wtorek o godz. 

20,25 „Czytaniki wiejskie” przypomną nam 

zajamd i bitwę. 

„KASRADA* ZABRAŁA SIĘ DO BAJEK. 

Zespół „Kaskada chlubnie znany ze 

swych występów w radiowych wieczoryn- 

kach od pewnego czasu specjalizuje się tów 

nież w cpracowywaniu i wykonywaniu ba- 

jek, W niedzielę np, o godz. 19,30 usłyszy- 
my bajkę pod tytułem „Głupi Janek". Tekst 
napisał: Edward Ciuksza, muzykę — Kasi- 

——   

RADIO 
WILNO 

NIEDZIELA, dnia 23 lipca 1939 r. 
6,56 Pieśń poranna — „Witaj Panno'4, 

7,00 Program na deisiaj. 7.05 Wiadomości 
rołnicze dła ziem północno - wschodnich. 
7,15 Na nutę ludową (płyty). 7,30 Audycja 
dla wsi. 8,00 Dziennik poranny. 8,15 Kone 
cert popularny z Gdyni. 9,00 Nabożeństwo, 
10,30 Mnzyka (płyty). 11,57 Sygnał czasu # 
hejnał. 1203 Poranek muzyczny (płyty). 
13,00Wyjątki z pism lózefa P'łsudskiego. 
13,05 „Sztuka wnętrza chaty w północno 
wschodmiej Polsce" pogadanka Marii 
Znamierowskiej - Prufferowej. 13,15 Muzy- 
ka obiadowa. 1445 Czytamy Micki 
156,00 Sprawy wiejskie: „Dwa pokolenia* — 
pogadanka Eugeniusza Anszczenki. 15,10 
„Dzieje Barnrma* — reportaź z płyt w o- 

  

pracowaniu Antoniego Końcewicza. -.15.35 
Arcydzieła literatury polskiej: „Pan Tade- 
usz'* -- felieton Jerzego Pnutramenta. 15.45 
Audycja dla wst. 16.30 Hiszpańska muzyka 
fortepianowa. 16,55 Meksykańskie piešn' In- 
dowe. 17.15 Felieton podróżniczy. 17,30 Pod. 

wieczorek przy mikrofonie. 19.00 Powszech- 

ny Teatr Wvobraźni: „Gospoda pod ukoro- 

  

   

nówanym Kamotrem* — słuchowisko. 1930 
„Głupi Janek* — bajka w wykonaniu zes- 

połu „Kaskada*. Eekst Edwarda nkszy, 
Muzyka Kazimierza Skindera. 19.55 Gawęda 
aktuałna, 20.05 Wileńskie wiadomości spor- 
towe. 20,10 Audvcie imformacyjne. 21.15 Ma 
zyka taneczną. W przerwie o godz. 2150 — 
Dialog. 22,00 Ostatnie wiadomości dzienni- 

ka wieczornego i komunikaty 23,05 Zakoń. 
ozene program. 

PONIEDZIAŁEK, dnia 24 lipca 1939 r. 

6,56 Pieśń poranna: „Witaj Pamno*, 7.00 
Dziennik poranny. 7,15 Muzyka (płyty). 8.15 
Audycja dla kupców. 11.57 Sygnał czasu i 
hejnał. 12,03 Audycja południowa. 13.00 Wia 
domości z miasta i prowincji. 13.05 Program 
na dzisiaj. 13.1” Muzyka lekka. 14,00 „Po- 
wracamy do zdrowia* — audycja w. opraco 
wamiu dr Marii Kołaczyńskiej, 14,15 Pieš 
niarki paryskie 14.40 a niedzieli sporto- 
wej. 14,45 Teatr Wyobraźni dla młod 
„Dawid Copperfield" słuchowisko. 15.15 
Muzyka popularna. 5 Windomości gos 
podarcze. 15.55 Pogadar KKO. 16,00 Dz. 
popołudniowy. 16.10 Pogadanka aktualna. 
16.20 Recital Śpiewaczy. 16.45 Kronika na. 
ukowa. 17,00 Konrert popularny. 17,30 „Ro 
werem dokoła Wilna'* — felieton Mieczys 
ława Cichcsza. 17,40 D. c. koncertu poplar- 
nego. 18,00 Recital fortepianowy. 18,35 Re- 

z . 1000 Audycja strze 

rzy. Wykonawcy: Or- 

į pod dyr. Wła- 

  

        

   

      

   

  

    

              

   

(sopran), 
Hermanow 
skie; „ 

  

   
   

    

Tadeusza” Ad 20,10 Au 
dycje informa rwa progra- 
mowa, 21,00 Koncei ja 1 ze: Sztok-     

    
aza- 

Wilnie amina 
lekka. 23 00 Os. 

ika wieczornego 1 
23.05 Zakończenie programu. 

mierz Grodzicki 22,10 Notatki 
prowadzi Mil. 22,15 Muz 
tatnie wiadomości dzienni 
komunikaty. 

  

BARANOWICZE 

NIEDZIELA, dmia 23 lipca 1939 r. 

6,56 Pieśń poranna. 7,00 Nasz program. 
7,05 Wiadomś'i rolnicze dla ziem północ- 
no-wschodnich (z Wilna). E,15 Muzyka. 
7,20 Porady rolnicze — 'mż. Anna Reniye- 

| równą 13,05 Nasze wsie i miasteczka: MMre- 
| treczowszezyzna” — wieś, w której urodził 

się Tadeusz Kościuszko — pogadanka Jó- 
zefa łakaszewicza. 15,00 Sprawy wiejskie 
„Dwa pokolenia" — pogadanka Eugeniusza 
Aniszczenki z Wilna. 15,10 „Dzieje Barna- 
ma'* reportaż z płyt w opracowaniu Anto- 
niego Koncewicza z Wiłna. 15,35 Arcydzieła 
literatury połskiej „Pan Tadeusz" — felie- 
ton Jerzego Putramenta z Wilna. 19,30 Wie. 
czorynka Głupi Janek* — bajka w wvk. 
Zespołu .Kaskada'*. Tekst Edwarda Ciuk- 
shbzv. Murvka Kazimierza Skindera z Wilna. 
19.55 Gawęda aktnalna. 20,05 Wiadomości 
z maszvch stron. 23.05 Zakończenie progr. 

PONIEDZIAŁEK, dnia 24 lipca 1939 r. 

6,56 Pieśń poranna. 13,00 Wiadomości 2 

naszych strom. 13,10 Muzyka obiadowa (pły- 
ty). 13,35 Nasz program. 14.00 Arie z oner 
(koncert z płyt). 17.00 Koncert nopułarny 
(płyty z Wilna). 17,30 „Prosemłkt dła dzieci'* 
Mamiama Obsta ze słowami Andy Ecker. 
17,40 II część koncertu popularnego (płyty 
z Wilma). 20,25 Audycja dla kobiet wiejs- 
kich: „Tępimy muchy** — pogadanka Teo- 
dozji Chojnackiej. 20,35 Wiadomości z na- 
szych stron. 22,00 Rezerwa programowa. 
22,15 Muzyka lekka (płyty z Wilna; 

TEATR i MUZYKA 
TEATR MUZYCZNY „LUTNIA”. 

— „Domek trzech dziewcząt'. Występy 
M. Nochowiczówny i R. Petera, Dziś teatr 
czynny będzie dwukrotnie. Po południu o 
godz. 4.15 1 wieczoror o godz. 8.15 grana 

będzie stynm: operetka klasyczna z muzyką 
F. Szuberta „Domek trzech dziewcząt” z u- 
działem całego zespołu z p. Peterem (Szu- 
bert), Nochowiczówna. Dobrzanką, Winiec- 
kim i Folańskim w rolach głównych. W ak. 
cie H-gim memret. W'dowisko to zyskało 
ogólme uznamie. Ceny letnie. Wycieczki kio- 
nzystają z uły biletowych. 

— „Modelka%. Najbliższą premierą bę- 
dzie klasyczna operetka Suppć , „Modelka” 
Przygotowanie do wystawiunia tego arcy- 

dzieła odbywają się od dłuższego czasu pod 
reżyserią B. Folańskiego. Udział bierze cały 

zespół artystyczny, oraz zwiększone zhóry. 
Zapowiedź wystawienia „Moždelk“ wywo- 
łała ogólne zaimteresowamie. Premiera w 

najbliższy wtorek. 

REPERTUAR CYRKU STANIEWSKICH 

w Wilnie, Plac Bosaczkowy. 

Dziś, w niedzielę dnia 23 bm. dwa przed 

stawienia o godz. 4,30 į 8,30. 

Hotel EUROPEJSKI 
w WILNIE 

Pierwszorządny — Ceny przystępne 
Telefony w pokojach. Winda osobowa     
   



BILANS SUROWY 
Wileńskiego Prywatnego 
Banku Handlowego $. А. 

na 30 czerwca 1939 r. 
AKTYWA: Kasa i sumy do dyspozycji 

zł 1.239.311.97; Waluty zagraniczne złotych 
5.550.57; Papiery wartościowe zł 723.642.37; 
Papiery wart. ustaw. kapit. zapasow. złotych 
64.680; Udziały konsorcjonalne zł 50.006; 
Banki krajowe zł 71.503.02; Banki zagrani- 
azne zł 13.334.95; Dyskonto zł 4.124.685.84; 
Protesty zł 175.446.97; Kredyty w r-kach 
bież. zł 3.448.092.40; Pożyczki terminowe 
zł 1.072.385.85; Kredyty akcept. i nemburs. 

zł 2.370; Niemuchomości zł 1.332.348.02; Ró- 

żne nachumki zł 235.624.560; Rachunki wyni- 

kowe zł 224.169.36; Suma biłansowa "złotych 

12.783.145.81; Dłużnicy z tytułu gwarancji 

zł 1.088.996.21; Imkaso zł 2.504.315.66. 

PASYWA: Kapitał zakładowy złotych 
2.500.000; Kapiitały rezerwowe zł 127.908.81; 

Fumdisz amortyzacyjny nieruchomości zł 
26.170.42; Wkłady z! 5.437.728.18; Rachunki 
bieżące zł 317.789.59; Różne natychmiast pła 
tne zobowiązamia zł 50.243.29; Pamiki kma- 

jowe zł 1.811.061.17; Banki zagraniczne zł 
11.164.21; Redysikonto weksli zł 1.506.987.21; 

Zobowiązamia z tyt. kred. alkceptac. i remb. 
zł 2.370; Różne rachunki zł 967.286.25; Ra- 
chunki wynikowe zł 525.936.68; Suma bilan 
sowa zł 12.783.145.81: Zobowiązania z tyt. 
udziel. gwaramc. zł 1.088.998.21; Różni za 
imkaso zł 2.504.315.66. - 

  

Nažoszenie 
Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie 

ogłasza prze” rg nieograniiczony *.a remomt 
części Liceum im. Śniadeckich przy ulicy 
Bakszta Nr 15. 

Przetang odbędzie się dnia 3 sierpnia rb. 
o godz. 12 w lokalu Biura Techriczmo-Go- 
spłoddarczego, ul. Uniwersytecka Nr 3. ы 

Ślepe kosztorysy i warunki należy na- 
bywać a plany oglądać w wyżej wymienio- 
nym bimrze do dnia 28 lipca rb. w godzi- 
nech od 9 do 12. 

Przedsiębiorcę obowiązuje: 
a) złożenie wadium w gotówce w wyso- 

Kości 3 proc. od sumy oferowanej do Kasy 
I Urzędu Skarbowego na rachunek depozy- 

towy Uniwersytetu Stefina Batorego; 

b) znajomość Dziennika Ustaw Rzeczy- 

pospolitej Polskiej Nr 13 z dnia 26 lutego 

1938 r., poz. 92. 

c) Rektomat zastrzega sobie wolny wybór 

oferenta. 
Prorektor 

ST. ZAJĄCZKOWSKI 

  

() 

PLUSKW i inne robactwo 
wraz z zarodkami 

tępi radykalnie nowoczesnymi gazami 
oraz 

dezyniekuje mleszkania po chorobach 

ZAKLAD DEZYNFEKCYJNY 

„EXCELSTOR“ 
Wilno, Pil.udsxiego 33 m, 9 

Telefon 22-77       
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

EASA IA AAA) . 

CHRZEŚCIJAŃSKI BANK LUDOWY w 

Nieświeżu jest najstarszą instytucją kredy 

tową na terenie Województwa Nowogródz 

kiego. Przyjmuje wkłady na oprocentowa 

nie. Wydaje członkom pożyczki. 

  

Komunalna Kasa Oszczędności pow. nie- 

świeskiego w Nieświeżu, przyjmuje wkłady 

od 1 złotego. 
— 

Powiatowa Spółdzielnia Rolniczo - Han- 

dlowa z odpow. udziałami w Nieświeżu, tel. 

09. ddziały: w Klecku i Snowie. Zakupuje: 

wszelkie ziemiopłody — trzodę chlewną — 

bydło. Sprzedaje: maszyny i narzędzia rol- 

nicze — nawozy sztuczne — artykuły — bu 

dowlane. 

  

Jan Giedroyć-Juraha — „Warszawian- 

ka". Nieśwież, ul. Wileńska 84. Sprzedaż 

owoców południowych i delikatesów, 

ĄAAAAAAMAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAA
AMAAAAAAAS 

Stołpeckie 
-rvvvv> TYYYYYYVVV"* 

SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO - HANDLO- 

WA w Stołpcach, Plac Kościelny 2 tel. 71 

Sprzedaje: nawozy sztuczne, maszyny, na 

rzędzia rolnicze i galanterię żelazną, arty 

kuły spożywcze, i kolonialne, nasiona zbóż, 

materiały opałowe i budowlane, meb: oraz 

prowadzi komisową hurtownię soli. 

Skupuje: — zboże wszelkicu 

oraz trzodę chlewną. 

1 dza 

  

KOMUNALNA KASA OSZCZĘDNOŚCI 

pow. stołpeckiego w Stołpcach (ul. Piłsudskie 

go 8) istnieje c! roku 1yx« Wkłady osz- 

czędnościowe wynoszą ponad 300 tys. zł. 

K. K. O. przyjmuje wkłady od 1 złotego. 

(AED TAS TT TIT TTT ETO ESRT 

  

„KURJER* (4877) 

„PAN“ 
(Wielka 42) 

KAZDY MUSI Z 
majaktualmiejs 

w 2-ch kinach 

jednocześnie 

zy film świata 

OBA 
„MUZA“ 

(Nowogródzka 8) : 

czYĆ 

ZEZNANIE SZPIEGA 
Początek o godz. 2-2]. Słynny antinazistowski film. 

  

  

„Świadomi swej siły — poznajmy siłę sojusznika” 
  

Niezdobyty mur obronny Francji 

LINIA MAGINOT'a 
Ziejące ogniem potężnych dział į i 

KOLOSY MORSKIE 
Druzgocące wszelkie przeszkody 

CZOŁGI-OLBRZYMY 
Najnowocześniejsza zmotoryzowana : į 

ARTYLERIA W AKCJI 
zagładę wroga 

STALOWE PTAKI 
Zautomatyzowana 

OBRONA PRZĘCIWLOTNICZA 
oto główni aktorzy wielkiego 
dramatu dzisiejszej rzeczywistości 

FRANCJA 

WKRÓTCE PREMIERA 
W REPREZENTACYJNYM KINIE 

>» LT ADSINW O” 

Niosące 

      

Reprozentacyjne Kino ce JING ET 
Wielki podwójny progr.: 

Uoratta Vodny i Tyrona Pwar „Dwaj mężowie pani Vicky" 

2) Warner Oland i Chablle Cham 
w emocjonującym sensacyjn. filmie „Tajemnica nocnego lokalu" 

CENY: Balkon 25 gr, parter od 54 gr. 

  

Chrześcijańskie kino „SWIATOWID" Mickiewicza 9 
Wspaniały fiłm erotyczny o wielkiej miłości pięknej kurtyzany p. t. 

Przedziwne kłamstwo Niny Pietrowny 
Czar białych nocy! Urok stolicy zabaw — Vetersburga ! 

Wielki film reżyserii W. Turzańskiego. W rol. głównych: Isa Miranda i Fernand Grawet 

  

KINO 
Rodziny Kolejowej 

ZNICZ 
Wiwulskiego 2 

w potężnym arcy- Dzis (harłes Boyer i Danielle DarienX guiete* fimowym 

„MAYERLING“ 
Nadprogram: DODATKI. Początek o godz, 6-ej w niedziele o 4-ej 

w filmie reżyserli mistrza Cecil B de Mile'a p. t. 

a  KORSARZE" 
Nadprogram UROZMAICONE DODATKI. Pocz. seans. o g. 6, a w niedz. I święta o 4. 

  

Wspaniała para aktorów Fredrick Mąrch i Franciszka Gaal 

  

PRZEDSTAWICIELSTWO 
na okręg wileński z siedzibą w Wilnie na kotły do ogrze- 
wań centralnych oddadzą Zakłady Przemysłowe w Wielko- 
polsce. Zgłoszenia wyczerpujące kierować prosimy do Biura 
Ogłoszeń „PAR*, Poznań, Aleja Marcinkowskiego nr 11, 

pod nr „2929“.   
  

Premiera. 
HELIOS | 

  

Wspaniały sensacyjno-salonowy film p. t. 

„Dżentelmen wierzy kobiecie " 
Znakomita partnerka Garry Coopera Jean Arthur | Joel Mac Crea. 

Balkon 25 gr. Parter od 54 gr. 

„AKUSZERKI 
AKUSZERKA 

«лата LAKNEFOWA 
przyjmuje od godz. 9 rano do godz. 7 wiecz 

ul. Jakuba Jasińskiego 1a -4 róg ul. 
3-go Maja obok Sądu. 

  

PODAWANA DAD ADAK AAAA AAAA ADADAAAAŁAAAA 

LEKARZE 
DOKTVC MEŁ. 

J. Anforowicz-Szczepanowa 
choroby skórne, weneryczne, kol lece, 
Przyjmuje w go--. 8—%, 12 —1 i 4—7, 

Zamkowa 38 m. 9. 

  

  

AKUSZERK i 

M. Brzezina 
masaż leczniczy i elektryzacjz Ul. Grodz 
ka Nr. 27 (Zwierzyniec). 

  

AKUSZERKA 

smiażowska 
oraz Gabinet Kosinetyczuy, odmładzanie 
сегу, usuwanie zmarszczek, wągrów, pie- 
gów, brodawek, łupieżu, usuwanie tłuszczu 
z bioder i brzucha, kremy odmł łzające. 
wanny elektryczne, elektryzacja. Ceny przv- 
stępne. Porady bezpłatne. Zamkowa 26 m. 6. 

-AADAAAAARAŃAAADANAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAMAS 

Kupno i sprzedaż 
TYYYTVYVYYTTUYTYPYYK" 7POYJYYYYYWYYYVYYVYYY 

SAMOCHÓD osobowy, z powodu wy jaz- 
du sprzedaje się tanio. Obejrzeć: ul. Zawal- 
na. Nr 32, „Auto - Warsztat'. 

DOM Z PLACEM budowlanym sprzeda: 
za 20.000 zł. Żwirowa Góra 14—1. : 
  

POSESJA składająca się z 2-ch domów 
mieszkalnych i placu o pow. 5312 m. kw., 
owocowy ogród, przecudna, malownicza let- 
niiskowa miejscowość, zalesiona sosnowym 
lasem z powodu wyjazdu sprzedaje się. Do 
chodzi autobus Nr 3. Adres w Administra- 
cji „Kurjera Wileńskiego". 

  

DO SPRZEDANIA działki budowlane o 
powierzchni od 800 do 1200 m?. Ładne po- 
łożenie. Ziemia ogrodowe. Ceny przystępne. 
Informacje od godz. 4 do '7 wiecz. ul. Soł- 
tańska Nr 26 (koło Zwierzyńca) Bujwid. 

  

MOTOCKLE krajowe Moj, angielskie 
Ariel, Levis, Velocette, belgijskie Gillet, 
Wszystkie litnaże od 100 do 600 ce. Dogodne 
warunki. Nabywającym do 15 sierpnia zwra- 
camy koszt przejazdu koleją w jedną stromę. 
Leon Leszczyński, Warszawa, Trębacka 10. 
Łódź, Piotrkowska 175. 

Do wynajęcia 
duży lokal pod szkołę, lub urząd 
230 m?, zabudowania, z dużym kory- 

tarzem 220 mtr szer. na 12 mir dłu- 

gości, z dużym placem naokoło. 

Informacje: Baranowicze, ul. Pitsuds- 

kiego Nr 62. 

  

  

  

  

  

RAAAAAADADAA AA AAA AAAA DAAAŁAAARAROG0 00 —- 

Ino-Teatr „PAN“ 
w Bai anowlczach 

Dziś. Wspaniały: dramat miłosny. 

Film o niebywałym navięciu 

idziemy przez życie 
W rolach głównych: James Siewart, 

Jane Carola Lombart I inni. 

vvvyvYvvvYvYVYVYVYVYTYYYVYVYVYVYYYVYVYVYVI 

AAAAAAAAAAAA, 

Kino „APOLLO“ 
w Baranowiczach 

Dziś. Wspaniały film humorystyczny 
ze słynnym królem humoru 

Fernandelem 

Bohater Legii 
Cudzoziemskiej 

4+YTYYĘYSYTTYYYYVYTYTYWYYYYYYYVYVYYYYYVYVY   

DOKIÓR 

M. Zaurman 
Chor. weneryczne, skórne i moczopłeiowę 

Szopena 3, tel. 20-74. 

Przyjmuje 12—2 i 4—8. 

AAAAAŁAADAAAAAAAAAAAAŁAAAAAAAAAAAAAŁARAAA 

LOKALE 
POKÓJ do wynajęcia, można dla 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. | 

  

POTRZEBNE od września lub wcześniej 
2—3 pokojowe mieszkai.:e suche, słoneczne, 
z łazienką, pożądany balkon, na partćrze 
lub t piętno w okolicy ul. Wiłeńskiej Nr 10, 

dla kierownika Warszawskiej Spółki Myś- 
liwskiej, Za ładne mieszkanie mogę zapłacić 
komorne za pół roku z góry. Tel. 22-02. 

AAA. AAAMAAAAAAAAAAAAMAA AAA 

PRACA 
сР 

DOŚWIADCZONA PIELĘGNIARKA poszu 
kuje pracy przy chorym. Może wy jechać. 
Ofertę do administracji „K. W.* dla N. D. 

    

RÓŻNE 
CERĘ PIĘKNĄ i gładką uzyskasz pijąc 

Sok Kwitnącego Łopianu Mgr. Edwarda 
Gobieca — Skład Główny Warszawa, 
Miodowa 14 — Apteki — Drogerie. 

  

NATRYSKIWACZE fasadowe o szczot- 
kach gumowych, sprężynowych lub trawia- 
stych — dostarcza Inż. Weigriin. Kraków, 
Groble Nr 19. 
— — — — — — — 

BEZPŁATNIE! Sławna grafologini z car- 
skiiego dworu, przeszłość, „przyszłość, wskaże 
narzeczonego przeznaczonego w którym do- 
mu mieszka. Hotel „Narocz”, ul. Zamko- 
wa Nr 26, I piętro. 

OGŁOSZENIA 
do „Kurjera Wileńskiego" 

i innych pism. 
REKLAMY do kin i autobu- 
sów komunikacji zamiejskiej 

na najdogodniejszych warunkach 
umieszcza 

Biuro: reklamowe 

„EMMA“ 
Wilno, Zygmuntowska 12; tel: 27-81 

  

  

    
     

  

   
  

  

NADESZŁY 

| Notocykle DKW. 
*  Wyłączne przedstawicielstwo 

F. maKAMERMACHER i OXUŁOWICZ 
Wilno, Wileńska 8, te'. 7-58 

  

  

REDAKTORZY DZIAŁÓW: Władysław Abramowicz — sprawy kulturalne litewskie i wiadomości z m. Lidy; Zbigniew Cieślik — kronika zamiejscowa; Włodzimierz Hołubowicz — sprawozdania sądowe | repórtaż 

„specjalnego wysłannika”; 
Józef Maśliński — recenzje teatralne; 

   
        

         
         

      
      

       

REDAKCJA i ADMINISTRACJA 

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

Wilno, ul. Biskupa Bandurskiego 4 

Redakcja: tel, 79. Godziny przyjęć 1-3 po południu | Przedstawicielstwa ; 

Administracja: tel. 99—czynna od godz. 9.30—15.80 

Redakcja rękopisów nie zwraca, | 

Centrala. 

Drukarnia: tel, 3-40. 
  

Wydawnictwo „Kurier Wileński" Sp. z o. 0. : : a 

Józet Święcieki = artykuły polityczne, społeczne ! gospodarcze. 

CENA PRENUMERATY 

miesięcznie: z odnoszeniem do 

domu w krajn —3 zł, za grani- 

са 6 zł., s odbiorem w admini- 
stracji zł 2.50, na wsi, w miej- 
scowościach, gdzie nie ma urzędu 

Oddziały: Nowogródek, Bazyliańska 35, tel. 169; 

Lida, ul, Zamkowa 4/7, tel, 73; Baranowicze, 

Ułańska 11; Łuck, Wojewódzka 5, 

Nieśwież, Kleck, Słonim, 

” Stołpce, Szczuczyn, Wołożyn, Wilejka, Głębo» 
„kle, Grodno, Pińsk, Wołkowysk, Brześć n/B.    

  

Witold Kiszkis =» wiad, gospodarcze | polityczne  (depeszowe 1 telef.y; Eugenia Masisjewska-Kobyllūska — dział p. t. „Ze świata kobiecego"; Kazimierz Leczycki — przegląd prasyj 
Anatol Mikułko == felieton literacki, humor, sprawy kulturalne; Jarosław Nieciecki — sport; Helena Romer — recenzje książek: Eugeniusz Swianiewicz — kronika wileńska: 

pocztowego ani agencji zł, 2,50 

Druk. „Znicz*, Wilno, ul. Bisk. Bandurskiego 

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem 75 gr.,w tekście 60 gr., za tekstem 
30 gr, drobne 10 gr za wyraz, Najmniesze ogłoszenie drobne liczymy za 10 słów. Wyrazy 
tłustym -drukiem liczymy podwójnie. Zastrzeżeń miejsca dla „drobnych” nie przyjmujemy 
Przydział ogłoszeń do odpowiednich rubryk zależny jest tylko od Administracji. Kronika 
redakc. i komunikaty 60gr za wiersz jednoszpaltowy. Do tych cen dolicza się za ogłosze» 
nia cyfrowe tabelaryczne 500/,, Układ ogłoszeń w tekście 5-łamowy, za tekstem 10-łamowy 
Za treść ogłoszeń i rubrykę „nadesłane* redakcja nie odpowiada. - Administracja zastrzega 
sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca. . Ogłosze» 

nia są przyjmowane w godz. 9,30 — 16.30 1 17 — 20. —` 

tel, 3-40) uoes. u E. Kotlarowskiego. Wileńska 16 
   


