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St. Zjednoczone wypowiedziały 
układ handlowy z Japonią 

LONDYN, (Pat). Z Waszyngtonu 
„donoszą, że rząd Stanów Zjednoczo- 
nych postanowił wypowiedzieć ame 
rykańsko - japoński traktat handlo- 
wy z roku 1911. Ponieważ wypowie- 
dzenie jest 6-miesięczne, traktat ten 
przestanie obowiązywać oba państwa 
w dniu 26 stycznia 1940 r. Notę in- 
formującą o tym  doniosłym kroku 
rządu amerykańskiego doręczył am- 
basadorowi japońskiemu sekretarz 
stanu Cordell Hull. 

Decyzja rządu wywołała olbrzy- 
mie wrażenie, gdyż wypowiedzenie 
traktatu nastąpiło zupełnie nieocze- 
kiwanie. 

Informując wczoraj późnym wie: 
czorem prasę amerykańską o decyzji 
rządu, Hull wyjaśnił, że wypowiedze- 

nie traktatu handlowego ma na celu | leży się spodziewać znacznego zao0s- 
lepsze zabezpieczenie interesów ame 
rykańskich woueę nowego POSYO 
wydarzeń. 

STANY ZJEDNOCZONE SĄ NAJ 
| WIĘKSZYM DOSTAWCĄ SUROW- 
| CÓW DO JAPONII, NIEZBĘDNYCH 
DLA DZIAŁAŃ WOJENNYCH, a 
a zwłaszcza bawełny, żelaza, stali i 
nafty. Wprowadzenie przez Amery- 
kę embarga na wywóz surowców do 
Japonii może wpłynąć w bardzo zna 
cznym stopniu na działania wojenne 
Japonii w Chinach. Nie ulega wątpili 
wości, że najbliższym skutkiem wy: 
powiedzenia traktatu handłowego bę 
dzie PODJĘCIE ZE STRONY JAPO- 
NII PEWNYCH ZARZĄDZEŃ. OD- 
WETOWYCH, w związku z czym na- 

  

  

trzenia stosunków amerykańsko-ja- 

pońskich. 
WASZYNGTON, (Pat). Wszystkie 

koła polityczne przyjęły z zadowole- 
niem wiadomość © wypowiedzeniu 
układu. Pomiędzy republikanami i 
demokratami zdaje się, iż doszło do 
porozwnienia, eo będzie sprzyjało ak- 
cji dyplomatycznej dep. stanu aa Da 
lekim Wschodzie, 

W kołach dyplomatycznych przy- 
puszczają, że po wygaśnięciu wypo- 
wiedzianego ukada S'any Zjednoc”5- 
ne 1) zwiększą opiaty od statków ja- 
pożskich, zatrzymujących się w por. 
tach azmerykańskie', 2) ogranirzą na- 
ptyw komiwojazerńw japońskich i 5) 
ogłoszą embargo na eksport z Ame- 

Polska żąda ukarania morderców 
Pismo Komisariatu Gener. RP do Senatu gdańskiego 
GDAŃSK, (Pat). Komisariat Ge- 

neralny R. P. w Gdańsku, opierając 
się na wstępnej interweneji w spra- 

|ły przebieg wypadku wykazuje, 
| strzał oddany do strażnika Budzie- 
wieza nie da,się niczym usprawiedli- 

wie zabójstwa strażnika polskiego | wić, gdyż polski strażnik wykonywał 
Witolda Budziewicza dnia 20 b. m. | prawidłowo swe obowiążki. Tłuma- 

„ wystosował w dniu: wczorajszym do 
senatu gdańskiego pismo, w którym | ny. 
na podstawie drobiazgowego docho- 
dzenia władz polskich przedstawia 
przebieg całego zajścia. 

Komisariat R. P. podkreśla, że ca- 

_"_ Narady 

czenie się obroną konieczną ze stro- 
celnika gdańskiego musi być ой- 

rzucone Gdaiski urzędnik eeiny t-je= 

galnie granicę Polski i znalazłszy się | 
go towarzysze przekroczywzzy "niele- 

ji terenie Kzeczy pospolitej obowią- 

sztabów 
Anglii, Francji i Sowietów 

PARYŻ (Pat). Agencja Havasa pofwierdza wiadomość, że gen. Doumenc, do 

wódca pierwszego okręgu wyznaczony został, jako delegat francuski celem wzięcia 

udziału w naradach sztabów generalnych, które odbędą się między przedstawicię 

lami Francji, W. Brytanii I ZSRR z racji zawarcia układu między smi trzema pań: 

stwami. 

LONDYN (Pat). Reuter donosi z Moskwy: W czwartek na Kremlu odbyła się 

półtoragodzinna konferencja, w której wzięli udział: komisarz spraw zagr. Mołotow 

ambasadorowie W. Brytanii I Francji oraz 

dujących wyników. 

William Strang. Rokowania, zdaniem Reu 

* tera, mają przebieg zadawalający, jednak wczorajsze spotkanie nie przyniosło decy 

Wiadomości o rozmowach przedstawicieli sztabów nie spotykają się ani z po 

twierdzeniem, ani z zaprzeczeniem. 

Znowu przesilenie w Holandii 

HAGA (Pat). Nowy, piąty z kolei, 
gabinet dr Colijna złożony jest wyłą 
cznie z fachowców z obozu libera!ne 
go i prawicy protestanckiej. Pominię 
die w obecnym rządzie przedstawi- 
cieli rzymsko - katolickiej partii rzą 
dowej, reprezentującej znaczny od- 
łam ludności Holandii, jest powodem 
szeregu artykułów prasy katolickiej, 
występujących przeciwko dr Golijno 
wi, któremu zarzuca skłonność do za 

garnięcia całej władzy. . Wystąpie 
niom tym wtóruje prasa lewicowa. 

. Przeciętny wiek nowych minist- 
rów wynosi 61 lat. Są to ludzie o 
wielkim zasobie doświadczeń w róż 

Katolicy obalili 61-latków po 4-dniowych rządach 
nych dziedzinach życia gospodarcze 
go Holandii, bez wyraźnego oblicza 
politycznego. To też prasa liberalna 
rachowuje na razie wobec nich re 
zerwę. 

HAGA (Pat). Parlament holender 
ski uchwalił wniosek katolickiej par 
tii państwowej o wyrażenie wotum 
nieufności rządowi prem. Colijna. 
Wniosek przeszedł 55 głosami prze- 
ciwko 27 głosom. Przeciwko rządowi, 
powołanemu przed 4 dniami, głoóso- 
wali kotolicy, socjal-demokraci, nie 
zależni demokraci t chrześcijańscy de 
mokraci. 

Wyrugowali z mauzoleum 
Austriacy składają kwiaty na grobie Dolifussa 

WIEDEŃ (Pat). W związku z 5 roczni- 
cą zamordowania kanclerza Dollfussa, któ 
tego zwłoki.zostały przeniesione z rozka 
zu partli narodowo socjalistycznej ze spe 
cja!nego mauzoleum na cmentarz wiedeń 
ski Hiefzing, odbywają się od rana do 

  

| wieczora pielgrzymki grup, złożonych a 
5 osób, które składają na Srobie маа 
ki kwiatów. х 

W niektėrych kóleóaan wiedeńskich 
i prowincjonalnych odbyły się ciche msze 

| żałobne za Dollfussa. 

Н | zani byli dać natychmiast 

"NYCH oraz kilka zagrożonych.   

posiuch 
wezwaniu polskiego strażnika, atóry 
dzimał ściśle w ramach przepisów. 

W konktuzji: Komisariat General- 
ny i P. dorułga się poduaia perso- 
nalii gdańszczan winnych morderst- 

ewa; "stirowego ukuania winnych 6- 
raz zawiadosiienia władz puiskich u 
wynikaeh postepnwaria*karneyo w 

„tej sp: awie. m 

Dlaczego z Tyrolu, 
a nie z Gdańska? 
RYGA (Pat). Dziennik „Ritz“ zamie 

szcza korespondencję z Genewy „omawia 
jącą artykuł czasopisma szwajcarskiego p. 
t. „Dlaczego w Tyrolu południowym, a nia 
w Gdańsku”. 

Korespondent zastanawia się nad pro 
blemem przesiedlenia Niemców z Tyrolu 
południowego i rozirząsa zagadnienie, 
czy ten system nie dałby się zastosować 
w Gdańsku, zapytując dlaczego przesied 
lenie Niemców w Tyrolu dało się osiąg- 
nąć drogą rokowań dyplomałycznych, a z 
powodu Gdańska grożą komplikacje wo 
jenne. 
  

ryki do Japonii broni i materiałów 
wojennych. 

LONDYN, (Pat). Reuter donosi z 
Czung Kingu, że wiadomość o wypo 
wiedzeniu przez Stany Zjednoczone 
traktatu handlowego z Japonią wy- 
wołała tutaj duży entuzjazm. o 

BERLIN, (Pat) Wypowiedzenie 

przez rząd Stanów Zjednoczonych u- 
kładu handlowego z Japonią wywo- 
łało tu wielkie wrażenie. 'W' kołach 
politycznych niemieckich oceniają de 
cyzję Ameryki jako ZAPOWIEDŹ 
WOJNY GOSPODARCZEJ PRZECIW 
JAPONII, której celem ma być spa- 
raliżowanie akcji Japonii-na Dalekim   Wschodzie. 

  

Ferie parlamentarne 

w Anglii 

oznajmił w Izbie Gmin, iż ferie parlamen 

łarne rozpoczną się 4 sierpnia, stwierdza 

jąc, że jeżeli się to okaże konieczne, par 

lament zostanie zwołany na sesję nadzwy 

czajną. 

LONDYN, (Pat). Brytyjskie min. 
„wojny ogłosiło komunikat, potwier- 
dzający wiadomości o-wydaniu: za- 
rządzeń celem przenićsienia wkrótee 
niektórych oddziałów wojskowych z 

Indyj do Egiptu. 
Zarządzenie to podyktowane jest 

BUENOS AIRES, (Pat). Ogłoszo- 
no tu wiadomość, iż rząd argentyński 
udzielił agrement na mianowanie gen 

WIEDEŃ (Pat). Wedle informacji, za 
czerpniętych ze źródeł dobrze poinformo 
wanego, akcją masowego  przesiedlanie 

Niemców z Tyrolu południowego ma się   rozpocząć już wkrótce , 

ų 

LONDYN (Pat). Premier Chamberlani | 

  

  

  

Nowy transatlantyk 
-„Chrobry” objął służbę 

Polsce 
GDYNIA, (Pat), Poświęcony zos- 

tał w Gdyni nowy polski motorowiec 
transatlantycki „Chrobry, siostrza- 
ny statek m. s. „Sobieskiego, który 
rozpoczął w czerwcu br. swą służbę 
pod banderą Rzeczypospolitej na li- 
nii południowo - amerykańskiej. 

W uroczystości poświęcenia stat: 
km i podniesienia bandery wziął u- 
dział min. przem. i handlu Antoni 
Roman, prezes L. M. i K. gen. Kwaś- 
niewski, wiceminister min. P. i Hż 

Sokołowski i inni. 
O godz. 10 *ano odprawił na stat< 

ku Mszę Św. biskup morski dr Okos 
niewski, wygłaszając kazanie zakoń: 
czone następującymi słowami: 

„Bandera znaczona krzyżem Chry 

stusowym  zatrzepoce nad statkiem 

naszym. Krzyż ten niech pobłososła- 
wi, niech błogosławi jego załodze i 
jego drosom wszystkim*, 

W swą pierwszą '/ inauguracyjną 
podróż do portów południowo - ame- 
rykańskich uda się motorowiec pod 
dowództwem kapitana Pacewicza juii 
w sobotę 29 b. m. o godz. 15. 

Lord Kinasiev u Fiflera 
BERLIN (Pat). Donoszą z Berlina, że 

lord Kingsley na zaproszenie szefa prasy 
niemieckiej dr Dietricha przyjęty został 
dziś przez kanclerza Hitlera. 

|---Anglio-wzmaenia rezerwy w Egipcie 
przez ostrożność i ma na celu wzmo 
cnienie strategicznych rezerw w re- 
jonie Egiptu. Komunikat podkreśla, 
że oddziały wojskówe z Indyj nie bę- 
dą skierowane do Palestyny. 

Zarządzenie to przyjęte zostało z 
„zadowoleniem przez rząd egipski. 

Gen. Que.po de Llano ambasadorem 
w-Argemtymie 

Queipo de Llano ambasadorem hisz- 
pańskim w Argentynie. 

Niemcy już wkrótce będą wys .edlani z Tyrolu 
Wbrew oczekiwaniom, ludność ta nie 

powróci do Tyrolu północnego a więc do 
Austrii, lecz zostanie rozsiedłona na pomo 
rzu niemieckim, w Prusach Wschodnich o- 
raz w Sudetach. 

  

Powódź na Zaolziu 
Setki domów i tysiące hektarów pod wodą 

BOGUMIN (Pat). Rzeka Odra przerwa 
ła wczoraj w okolicy Bogumina wały ocł. 
топпе i w godzinach nocnych zalała wsie 
Szonychl i Kopytów. Do akcji ratunkowei 
którą utrudnia brak dostatecznej ilości ło 
dzi, przystąpiły oddziały wojskowe oraż 
straż pożarna z okolicy, 

Uleęwny deszcz, który trwał przez ca 
łą noc, pada w dalszym ciągu z małymi 
przerwami. Władze niemieckie awizują 
wielki napływ wód z dorzecza Odry. 

BOGUMIN (Pat). Sytuacja powodzio 
wa w okolicach Bogumina przedstawia się 
o godz. 9 rano następująco: © 

Po wylewie Odry nastąpił ok. godz. 

| 5 rano wylew Olzy, (która niedaleko Bo 
gumina wpada do Odry), zaś o godz. 8 
rano wystąpił z brzegów potok Strużka. 

W Szonychlu i Kopytowie (są to dziel 
nice Bogumina nowego) zalanych zosta 
ło około 100 domów. Przeszło 3000 ha 
ziemi ornej sto! pod wodą, która zabrała 
z pól skoszone zboże. Komunikacja z za 
lanymi domostwami odbywała się za po- 
mocą łodzi. Mieszkańców ewakuowano. 

CIESZYN (Pat). Powódź na Zaolziu 
przybrała duże rozmiary. W Cieszynie 
wezbrane nurty Olzy płyną równo z brze 
gami wałów. Park miejski na prawym brze 
gu Olzy stoi pod wodą. Na terenie Cie- 

szyna rozlał się również dopływ Olzy, 
bobrówka. Ruch kolejowy I kołowy zo- 
stał wstrzymany. Wiele domów stol pod 
wodą. 

W Nawsiu obok Jabłonkowa wezbra 
ne wody Olzy zerwały na przestrzeni o- 
koło 200 metrów drogę dojazdową do tar 
taku państwowego, zagrażając halom ma 
szyn oraz zapasom drzewa. Do  tarłaku 
przybyła kompania saperów. 

Na ferenie Łomnej Dolnej potok Łom 
na zerwał most przy drodze Jabłonków- 
Łomna górna, 

Wielkie szkody poczynił również Du 

tok Stonawka. 

Ulice Czestochowy pot wodą 
CZĘSTOCHOWA (Pai). Padające od 

trzech dni w pow. częstochowskim ulew 
ne deszcze spowodowały wystąpienie 2 
koryta rzeki Warty wraz z dopływam 
wskutek cze'Jo niżej położone przedmiej 
cie Częstochowy zostały częściowo zale 
ne. KILKA MOSTÓW ZOSTAŁO ZERWA 

Władze 
administracyjne wraz z władzami wojsko 
wymi I samorządowymi przedsięwzięły e 

nergiczną akcję ratunkową dla ewakuo- 
wania mieszkańców zagrożonych domów 
oraz zabezpjeczenia mostów. Mimo enel 

gicznych wysiłków napierająca FALA ZER 
/WAŁA NA PRZEDMIEŚCIU ZAWODZIE 
OCHRONNY „WAŁ I. zalała plac Narutowi 
cza. Ludzie ratowali się jak mogli, wycho. 
dząc'na strychy demów lub przepływając 
poprostu na- baliach „niebezpieczne mie; 
sca. 

Na ferenia powiatu częstochowskiego 
I KILKANAŚCIE SŁABSZYCH MOSTÓW 
zostało zerwanych lub uszkodzonych, za 
lańe są 4 drogi bite I komunikacja koło 
wa między Częstochową i, Wieluniem o- 
„raz Herbami odbywa się drogą okrężną 
Ulewne deszcze wyrządziły duże szkody 
w północno - .zachodneij części powaiłu 

łczęstóchowsikego..: Wiele zboża, którego 
"nie zdążono sprzątnąć, połynęło zwodą



Pomimo zwłoki w rokowaniach 

  

przyjaźń polsko-angielska jest nienaruszona 
" PARYŻ (Pat). W. „L'Epoque” p. Don 

nadieu pisze, że o ile rokowania wojsko 
we polsko-angielskie poszły bardzo do 
brze, to, jego zdaniem, nie można tego 
powiedzieć: o rokowaniach. finansowych. 

Naczelny publicysta dyplomatyczny 
„k'lntransigeant" p. Thóuvenin' uważa rów | 
nież wynik rokowań londyńskich jako nie 
wystarczający, żywi jednak nadzieję, że 
ło jest faza przejściowa i stwierdza, że 

stanowisko Polski w rokowaniach londyń 
skich nie wynikało bynajmniej ze złej.wo 
li czy też uporu, gdyż słałut Banku Pol 
skiego domaga się pokrycia złotego pol 
skiego w złocie. 

Organ sfer finansowych „Information” 
poświęca rokowaniom finansowym polsko 

angielskim obszemy - artykuł, w w. którym 
również podkreśla, że rozmowy gen. Iron 
sida z kierownikami armii polskiej pozwo | 
liły. całkowicie ustalić sprawę, dotyczącą 
stosunków -. wojskowych  polsko-angiels- 

skich. 3 

Kwestia. pomooy finansowej dla Pol- 
ski słanowi problem odrębny, który jest 
uzależniony tylko sd wpływów natury 
gospodarczej. 

„Information“ zwraca uwagę, że prasa 
angielska wyraziła ubolewanie z powodu 

i opóźnienia w rokowaniach polsko-angiel 
skich. Autor artykułu przyłacza „szeroko 
argumenty sfrony polskiej, podkreślając, 
iż koła polskie wychodzą z założenia, że 

  

rokowania finansowe nie. mogą: mięć ład 
nego wpływii na pozycję polityczną Pol 
ski. Jakakolwiek "operacja finańsowa win 

na uwzględnić tylko elementy gospodar 
cze. Sytuacja "gospodarcza Polski jest “te 
go ródzaju, iż nie może ona przyjąć wa 
trunków, które nie odpowiadają pozycji pol 
ski, tymbardziej, że chodzi tu o sumę sto 
sunkowo niewiełką. W każdym razie nale 
ży „Podkreślić, - jest rzeczą szczególnie 
ważną w obecni sytuacji międzynarodo- 
wej, że lekkie nieporozumienie co do za- 
gadnień finansowych, które dzienniki nie- 
mieckie starają się wykorzysłać z jak naj 
większym zadowoleniem, nie może w ni 
czym dotknąć ścisłej i przyjaźni polsko - an 
gielskiej. 

    

EDS SVEIKI TDK DTRTOTNESKTS 

  

tj. razem Zł 
  

Imię i nazwisko. 

Ww KAŻDYM POLSKIM DOMU 

BEERZYZACY 
Nieśmiertelime dzieło 

MENRYKA SĘTENKAEWICZA 
za Zł 3.— (trzy) 

Każdy setny nabywca „Krzyżaków* otrzyma bezpłatnie (kwarialną, półroczną) pre- 
humeratę naszego pisma lub według swego wyboru wydawnictwa Zakładu Naro- 
dowego im. Ossolińskich (Lwów, Ossolińskich 11) za Zł 15.— (dziesięć), z kata- 

logu dołączonego do każdego egzemplarza „Krzyżaków*. 

Ważna do 23 wržesnia 1959 r 

(Wypełnić i wyciąć) 

Proszę o nadeslanle egzempl. „Krzyżaków* Sienkiewicza po Zi 3— 

Kwotę przekazuję czekiem P. K. O. Nr 141.599, 

  

Dokładny adres, 
  

    

  

„Stan oblężenia” w Anglii 
Cała policja użyta została do walki z zamachami 

LONDYN (Pat). Ubiegłej nocy policja 
rtoztoczyła specjalną opiekę nad wszyst 

kimi punktami, mogącymi stać się przed 

miotem zamachów ze strony terrorystów 

Dotyczy to głównie dworców, elektro 
«ni, biur pocztowych I banków. Anglia 

ub. nocy robiła wrażenie kraju, w którym 

Istnieje stan oblężenia. 
LONDYN (Pat). Izba Gmin przyjęła 

wczoraj bez głosowania w drugim I trze- 

cim czytaniu projekt ustawy o specjal- 

nych pełnomocnictwach dla rządu celem 

zapobiegania zamachom. 

LONDYN (Pat). Zanofowano fu dwa 

nowe wybuchy, przypisywane terorystom 

Straszne skutki eksplozji w Algerze 
Dziesiątki ofiar — 13 milionów strat 

ALGER (Pat). Na wybrzeżu handlo- 

wym nastąpiła eksplozja, która spowodo 

wała połar. Cztery osoby zostały zabite, 

40 jest rannych, 12 tak ciężko poparzo- 

nych, Iż nie ma nadziel na ich utatowa- 

nie, 

Pożar, który objął kilka budynków, zo 

stłał opanowany przez straż ogniową o 

godz. 19. W akcji ratunkowej brały u- 

dział wszystkie oddziały straży ogniowej 

oraż specjalne okręty, zaopatrzone w 

pompy. 

Szkody wyrządzone przez pożar są 
bardzo znaczne — sięgają przeszło 15 mi 

Kronika telegraficzna 
—.W Chinach Północnych od dłuższego 

szasu padają ulewne deszcze, grożące kata- 

strofalną powodzią. Niepomyślne wartmki 

atmosferyczne już odbiły się ujemnie na ja: 

pońsktch działaniach wojennych. Z 4 lini; 

kolejowych, krzyżujących się w Pekinie, 

tylko limia Mugden — Pekin funkcjonuje 

normalnie. Pozostałe trzy zostały w wielu 

miejscach przerwane, lub znajdują się czę- 

$crowo pod wodą. 

— W Berlinie wykonano wyrok Śmierci 

na niejakim Fryderyku Łopacie, urodzonym 

w r. 1918 w Norymberdze, za działalność 

szpiegowską na rzecz ościennego państwa. 

— W Kownie mianowany został nowy 

attache handlowy Torgpredu, jest nim p. 

Bfanow. Złożył om już wizytę wicepremie- 

rowi Bizauska, który podczas nieobecności 

min. spr. zagranicznych Urbszysa pełmi jego 

obowiązki. Jak dowiaduje się „XX Amžius“ 

przew.dziane są jesienią lilewsko - sowiec   

(Kurjer Wileński) 

irlandzkim, jeden z nich nastąpił w biurze 
pocztowym w Mountplessant niedaleko 
Liverpoolu, wywołując pożar, drugi zaś 
pod drewnianym mostem w Greenlane 
nad kanałem Leeds w odległości 5 mil 
od Liverpoolu. 

Ofiar w ludziach nie było. 
LONDYN (Pat). Dwaj rolnicy zauwa 

żyli o godz. 11 w m. Ormskirk (hr. Lan- 
cashire) ładunek wybuchowy z 75 pałe 
czek gelignitu przymocowany do jedne 
gó z budynków. Mechanizm zegarowy 
przy ładunku nastawiony był na godz. 13 
Usiłowanie zamachu przypisywane jest te 
rorystom irlandzkim . 

lionów franków. Znaczną część rannych 
stanowią tubylcy. 

ALGER (Pat). Przyczyną pożaru na wy 
brzeżu handlowym, który wyrządził wiel 
kie szkody, był wybuch gazu, od którego 
zapaliły się znajdujące się w pobliżu skle 
py. Pożar rozszerzał się z błyskawiczną 
szybkością, co tłomaczy wielkie szkody, 
pomimo energicznej akcji ratunkowej. 

Zachodzi obawa, iż liczba oflar jest 
większa niż podano dotychczas, ponieważ 
na wybrzeżu w chwili eksplozji pracowało 
wielu robotników, którzy ratując się sko 
czyli do morza. Możliwym jest, iż kilku 
z nich utonęło. 

kie pokowania handlowe. D-tychczasowy u- 

kład ma ulec rozszerzeniu. 

— Na terenie Austrii rozwiązano wczo- 

raj 729 instytucyj fundacyjnych, których ce- 

lem było niesienie pomocy biednym, umoż- 
liwienie kształcenia młodzieży itd. Majątek 

tych instytucyj przekazamy został t. zw. za- 

rządowi majątku dla celów rozbudowy. 

— Prasa donosi z Kłajpedy że w ostat- 

nich dniach wybuchło tam kiłka wielkich 

pożarów. Ogień zniszczył m. in. dwa wiel- 

kie tartaki i młyn. Policja poszukuje spraw 

ców i przypuszcza, że zachodzą tu akty sa- 

botażu. 

— Dr Wilhelm Wolf, ostatni "minister 

spraw zagranicznych w przejściowym gabi- 

necie Seygh Inquarta, zginął w czwartek w 

katastrofie samochodowej pod Wiedniem. 

— Wałdze niemieckie zarządziły Nkwt- 

dację czeskiego biura podróży „Cedok*. 

Wszystkie agendy zlikwidowanego biura ma 

Konkurs na portret 
Józefa Piłsudskiego 
WARSZAWA (Pai). Związek Polskich 

Artystów Grafików ogłasza %onkurs na 
portret Pierwszego Marszałka Polski Jó 
zeła Piłsudskiego, wykonany w drzewory 
cie, litografii, lineorycie, lub którejkolwiek 
z technik mełalowych, trawionej lub su- 
chej, wyłączeniem monotypii. W konkur 
sie mogą brać udział wszyscy artyści pol 
scy. 

Termin nadsyłania prac upływa dnia 1 
marca 1940 r. Wszelkich informacyj o kon 
kursie udzielają do dnia 1 stycznia 1940 
roku W. J. Goórynka, W-wa 32, Tucholska 
8 i A. Półławski, Warszawa Bielany, Kle 
cczewska 34. Szczegółowe warunki kon 
kursu rozesłane będą członkom ZPAG i 
wszystkim instytucjom artystycznym najda 
lej do końca paździemika rb. 

Pierwsza nagroda w konkursie „ufundo 
wana przeż naczelny komitet uczczenia 
pamięci Pierwszego Marszałka, wynosić 
będzie 1000 zł. 

Madryt pod: wrsżaniem 
uwiezienia red. „ABC“ 

Duże wrażenie w Madrycie zrobi- 
ło aresztowanie « redaktora popular- 
nego dziennika „ABC, który 'zwał- 
ezał ostro „Falangę”. 

Dziennik ten: opublikował słnine 
przemówienie gen. Queipo de Lłano, 
w. którym stwierdzono, że  Hisz- 
panią rządzi bezprawie i że jeśli tak 
dalej pójdzie, to.lud hiszpański za 
cenę sojuszu z Rzymem i Berlinem 
będzie umierał z głodu. 

Nie wolno bić dzieci, 
niestety — w Kanadzie 

MONTREAL. (Pat). Prawo kanadyjskie |. 
nie pozwała na bicie dzieci, 

O tym, że przepis ten nie jest martwy 
świadczy fakt, że niejaki Robert Robin- 
son, który wybił swą 10-letnią córkę pas 
kiem, został skazany przez sąd w Toron- 

'ło na 3 miesiące więzienia. 

POCIĄG TYRYSTYCZNY m GDYNI 
Odjazd z Wilna 12.VIII. wiecz., powrót do Wilna 16.VIII. rano. 
Wszystkie miejsca sypialne. Dla grup pięcioosobowych rezerwuje się oddzielne przedziały. 

Podczas pobytu w Gdyni (13, 14 I 15.VIII)—nociegi w pociągu. Przejazd w obie strony Zł 28.50 

Zgłoszenia przyjmują Administracje Wydawnictw: KURJER WILEŃSKI — ul. Bisk. Bandurskiego 4 

   

    

Mamy na ziemiach naszych wiele za- 
bytkėw dawnej architektury I innych ga- 
łęzi szłuki. r 

Wydanie orzeczenia o uznaniu jakie- 
goś obiektu za zabytek, oznacza wzięcie 
go przez państwo pod opiekę. Wszelkie 

remonty, przeróbki itp. łakim obiekcie 
mogą być dokonane tylko w porozumie 
niu i po aprobacie konserwatora. Oprócz 
dzieł sztuki za zabyłex uznawane są tak 
że i zabytki przyrody, którymi opiekuje 
się państwowa rada ochrony przyrody. 

W bieżącym miesiącu konserwator о- 
kręgowy urzędu wojewódzkiego wileń- 
skiego i nowogródzkiego wydał orzecze 
nie o uznaniu za zabylek następujących 
obiektów: 

1) Dwór murowany, empirowy z pierw 
szej połowy XIX w. w Ościukowiczach 
gm. ilskiej, pow. wilejskiego, woj. wileń   ja przejść pod zarząd Rzeszy. skiego, własność p. Zofii Tukaiłowej. 

  

że mieszkańców Kłajepdy,, którzy chciell 
żenić się przez dłuższy czas męczono wy 
dobywaniem dokumentów potrzebnych dla 
stwierdzenia, że od. trzech pokoleń. nie ma 
ją w sobie krwi żydowskiej. Z dniem 1 

| sierpnia br. kłajpedzianom zabroniono wo 

BERLIN (Pat). Organizacja „Siłą przez 
radość” organizuje w myśl hasła, rzucone 
go przez przewódcę fronłu pracy Leya 
„nasze kobiety mają być piękne” — 4 
tygodniowy bezpłatny kurs kosmetyczny 
dla kobiet. 

  

Król rumuńsk. 
w Stambule 

STAMBUŁ (Pat). Król Karol Rumuński 
„odbywający prywatną podróż po morzu 
Czarnym i Egejskim, przybył tu na po 
kładzie jachtu „Lucefarul”. 

Dwudniowy pobył w Słambule będzie 
przez króla Karola wykorzystaną dla prze 
prowadzenia rozmów na temał  syłuacji 
międzynarodowej z prezydenłem Inonu 
oraz ministrem spr. zagr. Saradzoglu. 

Inspekcja okrętów 
i fortyfikacyj w Kłaj- |, 

pedzie - 

przybył tam dowódca niemieckiej floty 
wojennej na morzu Bałłyckim, admirał 
Karl, kłóry dokonywa inspekcji przebywa 
jących w Kłajpedzie okrętów oraz nowo 
wznoszonych forłyfikacyj. 

Dzień wybuchu wojny 
światowej — świętem 

armii niemieckiej 
BERLIN (Pat). Kanclerz Hitler zarządził, 

aby dzień 2 sierpnia, jako 25-ła rocznica 

wybuchu wielkiej wojny oraz dzień 27 

"sierpnia, jako rocznica bitwy pod Tannen 

'bergiem, obchodzone były jaxo święto 

armii niemieckiej. 

    węgiel kamienny 
z najlepszych górnośląskich kopalń oraż 
koks najtaniej | na dogodnych warun- 
kach można nabyć w firmie Kazimierz   

  

MARKIEWICZ, Zygmuntowska 24, iel. 
25-32. 
  

Kłajpedz anom zabraniają żenić się... 
„KOWNO (Pat). „Lietuvos Żinios” w ar | gėle żenić się, ponieważ instytucje rejest 

tykulė p. Li „zabronili żenić się”, donosi. * rujące nie przyjmują nowych zapowiedzi. 

  

RYGA (Pat). Donoszą z Kłajpedy, że | : 

  

  

„ Urzedy rejestrujace mówią — jak stwier 
dza „Lietuvos Žinios“ — že ženič się nie 
można, ponieważ zostanie dużo wdów, a 
skarb państwa będzie musiał płacić im zą 
Pon: : 

Kobieta musi być 'ednak pie'ną... 
Niecawno zapędzano Niemki do kuchni i radzenia dzieci, - 

teraz prsyła się [e ćo saionów kosmetycznych 

Celem tych kursów jest podniesienie 
urody kobiet niemieckich. Kierownictwo 
kursu oczekuje, że kobiety niemieckie ko 
rzystać będą z bezpłatnej porady celem 
poprawienia swej urody, 

  

MASZYNY i NARZĘDZIA ROLNICZE, części zapasowe do nich, 
nawozy sztuczne oraz Skup I sprzedaż zbórz i nasion 

stałe prowadzi na składzie 

- Wileński Spółdzielczy Syndykat PY 
Spółdzielnia z odpowiedzialnością udziałami 

Wilno, Zamkowa 9, tel. 3.23 

Lik Lui a 

Senat gdański rozsze- 
rza swoje uprawnienia 

GDAŃSK (Pat). Senat Wolnego Miasta 
wydał rozporządzenie z mocą ustawy na 
podstawie którego zamiast Voikstagu 
gdańskiego upoważniony jest do udziela 
nia sam sobie absolutorium nie tylko na 
wszystkie wydatki zwyczajne i nadzwyczaj 
ne, przewidziane w budżecie Wolnego 
Miasta, ale i na te wydatki „które w bud 
żecie gdańskim nie są przewidziane. Ab 
soluforium dotyczy także wydatków sena 

"| tu, działającego w charakterze burm't" * 
rza młasta Gdańska. 

Angie!ski a 
w Litwie 

KOWNO (Pat). Przybył tu. brytyjski 
gen. Burt, który w tych dniach odwiedził 
Estonię i Łotwę. Gen. Burła powitali wyż 
si przedstawiciele litewskich kół wojskor 

Uciekinierzy. z. Niemiec 
TCZEW (Pat). W ostatnich czasach zda 

rzają się ćoraż częstsze wypadki przekra 
czania granicy oi, przez obywateli 
niemieckich. 

Obecnie mamy do zanotowania znów 
podobny wypadek I ło masowej uciecz 
ki. 

Wczorajszej nocy (ze środy na czwar 
tek] z obozu koncentarcyjnego w Prusach 
Wschodnich zbiegło 8-miu obywateli na 
rodowości niemieckiej. . ‚ 

Podczas przeprawy przez jezioro w 
Prusach Wschodnich 2-ch uciekinierów 
utonęło, reszta zaś zmyliwszy czujność nie 
mieckiej straży granicznej, przepłynęła 
Wisłę między Opaleniem a Nowym i od 
dała się w ręce władz polskich. 

  

  

  

EXPRE>S WILEŃ:Ki — ul. Mickiewicze 11-a 
oraz wszystkie placówki Biura Podrėžy „ORBIS“ 

Uznanie 10 nowych zabytków 
na terenie woj. wileńskiego i nowogródzkiego 

2) Kościół drewniany p. w. Matki Bo 
| skiej Różancowej w Ilji, pow. wiłejskiego, 
woj „wileńskiego (z przełomu wieku XVIII 
i XIX). 

3) Kościół murowany z roku 1763 ba- 
rokowy w Kościeniewiczach, pow. wilej- 
skiego, woj. wileńskiego. 

4) Dwór murowany, klasycystyczny z 
przełomu wieku XVIII — XIX, wraz z par 
kiem w Serweczu Wielkim, pow. wilejs<i, 
woj. wileńksie, własność p. Jana Poklew 
skiego - Koziełł. 

5) Kaplica drewniana pod wezwaniem 
Najświętszej Marii Panny ,z przełomu wie 
ku XVIII-XIX w Serweczu Wielkim, pow 
wilejskiego, woj. wileńskiego. 

6) Kościół murowany Pobernardyński, 
fundacji Michała Kociełła z początku 
XVIII wieku — barokowy, w Bienicy, pow 
mołodeczańskiego, woj. wileńskiego. 

7) Grodzisko (Góra Zamkowa), na któ 
rym zachowały się ślady wałów i liczne 

  

mury podziemne, w Łosku, gm. zabrze. 
skiej, pow. wołożyńskiego, woj. nowo: 
gródzkiego. Własność Tomasza i Grzega 
rza: Skopców. 

8) Klasztor Potryniłarski z wieku XVIII, 
w murach którego kształcili się wybitni lu 
dzie w Mołodecznie, woj. wileńskiego. 

9) Sosna w wieku ponad 300 lał, o 
średnicy w pierśnicy około 1 i pół mera, 
posiadająca barć naturalną na wysokości 
4 mełrów, znajdująca się na cmentarzu pra 
wosławnym we wsi Chłopki, gm. koolwic- 
kiej, pow. wilejskiego, woj. wileńskiega 
(obok drogi i z Wilejki do. wsi Sosenka) 

10) Sosna w wieku około 150 lał, o 
średnicy w pierśnicy około 1 i pół metra, 
posiadająca barć nałuralną na wysokości 
10 metrów, znajdująca się w lesie w maj 
Bakszty Wielkie му gm. radoszkowickiej, 
pow. mołodeczańskiego, woj. wileńskies   go. Własność p. Elżbiety Janiszewskiei. 

 



Krwawe walki w Albanii 
zaciekła partyzantka górali 

PARYŻ, (Obsł. Sp.) Dzienniki pa- 
ryskie podają, że Mussolini, po dłuż- 
szym milczeniu, zamierza wkrótce 

BIAŁOGRÓD. Walki powstańców 
albańskich z wojskami włoskimi nie 
ustają. Górale albańscy schronili się 
w rejony wysogórskie, gdzie nie ma 
ją do nich dostępu zmotoryzowane 
kolumny wojsk włoskich i stamtąd 
prowadzą partyzantkę przeciw oku- 
pantom. 

Wailki toczone są z obu stron z 
wielką zaciekłością. Włosi rozstrzeli 
wują każdego Albańczyka, podejrza 
mego o współdziałanie z powstańca- 
mi. Również Albańczycy nie biorą 

Między Polską a Słowacją 
otwarto ruch graniczny 

Ustalone zostały warunki przekracza- 
nia granicy polsko-słowackiej, w pow. 

" nowołarskim i sąsiednich powiatach sło- 

  

wackich, w celach gospodarczych. 
Ludność pogranicznych powiałów pol- 

| skich i słowackich będzie mogła przekra- 
czać granicę na podstawie przepustek w 

lecie od godz. 4 wzgl. 6 do 21, a w zimie 
między godz. 7 a 19. 

Przepustki będą jednorazowe oraz sta- 
łe ważne na rok kalendarzowy. 

Nowe pretensje „terytorialne “ 
do Antarktydy... 

Dla uzasadnienia roszczeń Argen 
tyny do obszaru Antarktydy między 
20 a 68 stopniem długości zachodniej, 
rząd argentyński wydał dekret, stwier 
dzający między innymi, że: „Argen 
tyna jest jedynym krajem na świecie, 
który utrzymuje od 30 lat stałe ob- 
serwatorium w strefie antarktycznej. 

Ta stacja obserwacyjna dostarczy 
ła nauce wielu wartościowych wyni 
ków. Położenie geograficzne tego ob 

Przez 

  

Włochy żądają Malty? 
Przed nowym *rzemówieniem Mussoliniego 

-nia Włochom... Malty, 

  

wygłosić wielką mowę polityczną, w 
której ma zażądać od Anglii — odda- 

Ž PL jeńców, zabijając wszyst- 
kich Włochów, jacy wpadną im w 
ręce. 

Dotychczas w walkach tych mia 
ło zginąć podobno ok. 2000 żołnierzy 
włoskich: Kilkakrotnie wysyłane eks 
pedycje karne pod wodzą gen. Duro 
siego nie zdołały zlikwidować pow- 
stania, choć zniszczyły doszczętnie 
kilka gniazd oporu Albańczyków. 

Krążą pogłoski, że dowódcy pow 
stańców pozostają w kontakcie z b. 
królem albańskim, Achmedem Zogu. 

Przepustki stałe i jednorazowe upraw 
niają do pobytu po drugiej stronie gra- 
nicy przez trzy dni. 

Warunki przekroczenia igranicy usła- 
kono na konferencji, jaka odbyła się w Za 
kopanem. Na konferencji omawiano rów- 
nież sprawę ruchu turystycznego, podkre- 
ślając konieczność jak najszybszego za- 
warcia umowy turystycznej między Polską 
a Słowacją. 

szaru najbliższego najbardziej na po 
łudnie wysuniętej części południowej 
Ameryki, z powodów politycznych i 
naukowych uzasadnia naturalny u- 
dział Argentyny we wszystkich spra 
wach kontynentu antarktycznego., 

. Rząd równocześnie ogłosił, że roz 

„KURJER“ (4882) 

dzień przyniósł wiele sensacyj. Prócz 

nagłej i nieoczekiwanej decyzji rzą- 
du Stanów Zjednoczonych, który po- 

stanowił wypowiedzieć Japonii układ | 
handlowy z r. 1911, o czym informu ; 
jemy czytelników na innym miejscu. 
w Londynie wywołała zrozumiałą | 
sensację wiadomość o 
MIANOWANIU MARSZ, BLUCHERA 

GŁÓWNODOWODZĄCYM 
WSZYSTKICH SIŁ WOJENNYCH 

ZWIĄZKU SOWIECKIEGO 
NA DALEKIM WSCHODZIE. 
Według tej wiadomości, podanej 

przez agencję „Reuter, marszałek 

Bliicher obejmie dowództwo obu ar- 
mij dalekowsehodnich. 

Prócz Bluchera wyjeżdża również 
na front dalekowschodni szereg wyż- 
szych oficerów ze sztabu Bliichera, 

których podczas ' s;czystki*  daleko- 
wschodniej armii, usunięto. 

2   waža projekt wyslania oficjalnej eks 
pedycji badawczej argentyńskiej na 
Ankarktydę. | 

Jak podaia“dzienniki Iondyūskie 
BLUCHER POTRAFIŁ DOWIEŚĆ, 

ŻE WSZYSTKIE OSKARŻENIA 

  

Kanał Panamski 
płyną sowieckie okręty wojenne. 

„Assoe. Press* donosi z Panamy: 
Przedstawiciele poselstwa japoń- 

skiego wnieśli zapytanie do zarządn 
amerykańskiego Kanału Panamskie- 
go w sprawie przejścia przez Kanał 
12 sowieckich okrętów wojennych w 
czasie między 12 a 16 lipća br. 

Okręty ie popłyneiy do Włady 
wostoku. ' 

Nietylko „Francja czuwa“ 
W Wilnie są wyšwietlane w tej 

ehwili dwa filmy, które wiążą się 
z przeżywanymi obecnie przez ogół 
społeczeństwa nastrojami: „Zeznanie 
szpiega* w kinie „Pan* i „Francja 
czuwa w „Casinie*, Skora do prze- 
sady reklama przedstawiła obrazy, ja 
ko „wydarzenia epokowe*, jako ,do- 
kumenty historyczne“ o niezwyklej 
wadze. Tymczasem obu filmom dale 
ko do epokowości i dokumentów, choć 
treść ich istotnie w pewnym sensie 
jest rewelacyjna. 

Na temat „Zeznania szpiega” pisał 
już w „Kurierze* p. Ernó („Kurjer Wi 
leński* z 16 lipca). Chcę dorzucić tu 
parę swych uwag, co przez wzgląd na 
aktualność sprawy wydaje mi się uza 
sadnione. › 

Przyzwyczaiłem się do dobrych, 
kulturalnych korespondencyj p. Ernó 
jeszcze z Paryża, więc artykuł 
jego pt. „Szpieg podsłuchuje* czyta. 
łem z ciekawością. Artykuł interesu. 
jący, niebanalny w konstrukcji, Że 
z niektórymi sądami p. Ernó nie mogę 
się zgodzić — w niczym to mu nie 
ujmuje. Moje uwagi również dla ni- 
kogo nie są obowiązujące i nie rosz- 
czę pretensji do przesądzania sprawy. 
Poprostu „wymiana zdań* może być 
pożyteczna, zwłaszcza, że. kiedyś od 
czasu do czasu próbowałem pisać t 
kw. recenzje... filmowe, dzięki czemu 

pamiętać i pamiętamy. I nie nas nie 

  

Tutejsze koła polityczne nie cheą | 
udzielić w tej sprawie szczegółowych | 
wyjaśnień. . 

Wydaje się jednak, że postępy ja 
pońskie w Chinach i wrzenie w Mon 
golii skłoniło rząd moskiewski do wy 
słania eskadry bojowej na wody ja 
pońskie. Nie wiadomo, dlaczego wyb 

rano drogę przez Kanał Panamski. 
W każdym razie dowodzi to, że 

| Sowiety nie wyrzekają się współpra 
| cy Zz państwami demokratycznymi.— 
Być może, iż w związku z tym ro 
kowania moskiewskie przeszły swój 
kryzys i zmierzają ku pomyślnemu 
załatwieniu. 

ZG0N 

ś.p. Ks. Arcybiskuna Roppa 

  
NIE ODPOWIADĄJĄ RZECZY. 

WISTOŚCI. 
Zdołał on też przywrócić sobie zau- 
fanie czerwonego dyktatora. Ostat- 
nio, jak twierdzą moskiewscy kores- 
pondenci pism angielskich, cieszył się 
on na Kremlu wiełkim zaufaniem 
Jeżeli wiadomość „Reutera* potwier- 
dzi się — posiada ona doniosłe zna- 
czenie. Jest bowiem rzeczą wiadomą, 
że „tajemniczy marszałek, jak prze- 
zwano Bliichera, 

BYŁ NAJGORĘTSZYM 
ZWOLENNIKIEM WOJNY 
SOWIECKO-JAPOŃSKIEJ. 

Wysłanie zaś jego na Daleki Wschód 

Marszałek Blucher na D. Wschodzie 
S$Soew:eckeo-japońska wojna mieumilcmioma2? 
LONDYN. (Obsł Sp.) Wczorajszy WYSUNIĘTE PRZECIWKO NIEMU | ma oznaczać, zdaniem angielskich 

kół politycznych, ostatnią decyzję So 
wietów przystąpienia do decydującej 

rozgrywki z cesarstwem Mikada. Ze- 
szłoroczne walki na jeziorze Chasan 
oraz obecne boje na granicy mandżur 
sko-mongolskiej, jaż od dawna przy- 
botowywaly grunt dla tego starcia, 

Jednocześnie wiadomości nadcho- 
dzące z Tokio zapowiadają również 
burze. Niemieckie Biurol Informacyj 
ne donosi z Tokio, że wobec stano- 
wiska władz sowieckich w sprawie 
północnego Sachalinu, 
Z JAPONII WYPŁYNĘŁO DUŻO 

OKRĘTÓW WOJENNYCH 
KU BRZEGOM SACHALINU. 

„Lew Alkazaru* aresztowany ! 
Gen. Franco w drodze do dyktatury 

„gasi'* wybitnych generałów 
Z doniesień, nadchodzących przez 

Portugalię, zdaje się wynikać, że za | 
generałami, którzy wpadli w nieła- 
skę, opowiada się większość narodu 
hiszpańskiego. 

Rozżaleni i oburzeni są szezegól- 
nie byli żołnierze gen. Franco, którzy 
czują się dotknięci tym, że w prasie 
rządowej mówi się i pisze szeroko o 
zasługach sprzymierzeńców a pomi- 
ja się całkowicie rolę i bohaterstwo 
wojsk hiszpańskich w- wojnie domo- 
wej, które właściwie zdecydowały o 
zwycięstwie. 

Prasa portugalska donosi również, 
że „Lew Alkazaru*, bohaterski gen. 
Moseardo, został aresztowany z roz- 
kazu gen. Franco, 

Na stronę generałów przechyla 
GEPOTREWOTAZERZY TWE ZETOWOREC TT OTRYZE TZOORE. 

„zagadnienie ekranowe* nie jest mi zu 
pełnie obce. 

Do przeprowadzenia niebanalnej 
konstrukcji felietonu posłużyło p. Er- 
nó głośna sprawa porwania gen. 
Kutiepowa itd Najświętszą rację ma 
autor, że grozi nam niebezpieczeństwo 
z kilku stron. O tym zawsze musimy 

powinno uśpić. Wszelako wnikliwa 
analiza niewątpliwie sprytnej, ale 
bądź co bądź zamierzchłej, taktyki 
Frontu Ludowego, analiza, wypełnia- 
jąca niemal cały artykuł (nawiasem 
mówiąc artykuł o filmie, ilustrującym 
szpiegowstwo... niemieckie), ta anali. 
za nie wydaje mi się sprawą niecier. 
piąca zwłoki w czasach, gdy doskona 
le wiemy, że właśnie Hitler ostrzy 
przeciwko nam bagnety j wyciąga ła 
pę po Gdańsk, że już nawet nad Ta- 
mizą, niemal nad samym Londynem. 
zaczynają kołować hitlerowskie sa 
moloty. 

P. Ernó pisze: 
„Producenci filmu, których pochodze. 

nie nie pozostawia wątpliwości, pragną 
zrzucić winę za wszelkie zło na świecie 
tylko na Niemcy. Robią to w sposób jed- 
nosironny | szkoda, że polska cenzura 
przepuściła ten film, Jakkolwiek z wyraź 
nymi wycięciami. 

Turków nie mieszaliśmy z błotem, kiedy 
byli naszymi wrogami”, 

„ Oczywiście zrzucanie winy za 
wszelkie zło na świecie tylko na Niem 
cy świadczy o dziecinadzie i zacietrze 
wieniu prodmcentów. W tym p. Er 
nó ma stuprocentową rację. Niemniej 
jednak nie ulega wątpliwości, że Niem 
cy .w sposób bardzo wydatny przy 
czyniają się do zła na świecie, że temu 
światu usiłują przyszykować zagładę 
Zgoda, jesteśmy narodem rycerskim 
i nikogo z wrogów nigdy nie miesza 
liśmy błotem. To nas mieszają z bło 
tem, to polskich chłopców biją w be 
stialski sposób hitlerowskie bojówki 
w Gdańsku. Nasza rycerskość nie mo- 
że być jednoznaczna z niemym wysta 
wianiem drugiego policzka, gdy już 
zmasakrowano jeden. Takiej „rycers 
kości* nikt nie nazwie rycerskością. 

„Szkoda, że polska cenzura prze 
puściła ten film* — z tą uwagą p 
Ernó również się zgodzę, może tylke 
z nieco innych powodów. „Zeznanie 
szpiega** — to źle zrobiona agitka, to 
film słaby pod względem artystycz- 
nym. I nie tylko pod względem arty- 
stycznym. P. Ernó stwierdza: 

nGorzej, że do filmu tego wplecione   zostało — jakby tu powiedzieć — pod 
łoże ideologiczne? 

Używam tego wyrazu, bo fo, o co w 
tym filmie ma rzekomo chodzić (poza ilu- 
stracją lapidarnej wywieszki koszarowej 
„uwaga, szpieg podsłuchuje”! jest pra- 
włe fak mętne, jak interpretacja wyrazu   Jesteśmy narodem rycerskim I nawej „podłoże ideolosis-- “| 

* © 

  
Otóż mam zastrzeżenia co do tego 

„podłoża ideologicznego. Jest ono is. 
totnie mętne. Pozytywną stroną filmu 
stanowi zdemaskowanie niemieckiego 
szpiegowstwa i propagandy, ostrzeże. 
nie przed tą robotą. Ideologiczne jed 
nak hitleryzmowi nic nie zostało prze 
ciwstawione. Ideologiczne podłoże fil 
mu jest miętne, jest żadne. Że li- 
beralny sąd amerykański wymierzył 
niemieckim szpiegom łagodną karę? 
— mała to dla nas pociecha. W grun 
cie rzeczy film ilustruje potęgę i siłę.. 
Niemiec, sitę „Gestapo“. „Gestapo“ 
hula swobodnie, poczyna. co chce w 
Ameryce. Przecież agenci „Gestapo“ 
w końcu porywają ze Stanów Zjedno 
czonych swego niedawnego wodza 
i mimo „opieki i protestów” policji 
i władz amerykańskich — wywożą 
do Niemiec. 

„Zeznanie szpiega* propaguje bez. 
siłę wobec hitlerowców i dlatego „szko 
da, że cenzurą polska przepuściła ten 
film“. Obraz kończy się taką scenką: 
w knajpie siedzą ; piją prokurator, 
detektyw, a przy bufecie paru robo 
ciarzy, którzy przy kieliszku ucinają 
sobie patriotyczną rozmówkę. Proku 
rator i detektyw słysząc to, oświadcza 
ją: „możemy spać spokojnie, skoro 
mamy taki lud“. Ten spokojny sen 
wcale nas nie uspakaja. I dlatego po- 
wtórzę apel p. Ernó: mniej słownej 
wojowniczości, a więcej płacić na 
FON. 

Jak dużo potrzeba, możemy się   

| się, jak mówią pogłoski, nawet mini 
ster spraw zagranicznych, gen. Jor- 
dana. Robi on wszystko, aby zawró- 
cić gen. Franco z drogi zwalczania 
popularnych i zasłużonych dowód. 
ców. Konferował on w Burgos z gen. 
Queipo de Llano. Jaka była treść roz 
mowy, nie wiadomo. Queipo de Lla- 
no po wizycie u Jordany powrócił 
do swego aresztu domowego w ho- 
telu. 

W ramach ogłoszonej przed dwo- 
ma dniami reorganizacji armii hisz- 
pańskiej gen. Franco przeprowadza 
jednocześnie surową czystkę w kor- 
pusie wyższych oficerów. Wielu zwoł 
niono ze stanowisk, szczególnie w Ji- 
nii, wielu emerytowano, a na ich 
miejsce mianowani niższych ойее- 
rów sympatyzujący z falangą. 

przekonać, oglądając film pt. „Fran 
cją czuwa* w „Casinie*, Film obra- 
zuje zbrojenia i uzbrojenie naszej 
sojuszniczki Francji. Wyposażenie te- 
chniczne Francji potrafi zaimpono 
wać każdemu. Wszystkie rodzaje bro 
ni są doskonałe. „Francja czuwa* — 
to rąportaż z manewrów morskich, 
lotniczych, z ćwiczeń na Linii Magi 
not. Tylko za bardzo nie łudźmy się 
Gdyby Hitler polecił nakręcić film, 
dajmy na to, pt. „Niemcy szykują się 
do wojny* — byliśmy na pewno oszoło 
mieni. Już z górą dwadzieścia lat 
wstecz, w czasie wielkiej wojny, Niem 
cy umieli z odległości 100 kilometrów 
ostrzeliwać Paryż. Bądź co bądź w 
filmie „Francja czuwa“ nam nie po 
kazano takiej Grubej Berty, z której 
by można było kropić po Berlinie.. 

A niewiadomo jakie teraz są przy: 
gotowywane przez Niemców niespo- 
dzianki. Nie lubią oni chwalić się 
przed czasem. 

To, że nasza sojuszniczka Francja 
należycie przygotowała się do obrony 
swych granic — napawa nas radością 
Z drugiej strony wiemy, iż Polska w 
razie agresji Hitlera będzie się biła 
z Niemcami nawet bez sojuszników 
Z tego faktu można wyciągać najroz 
maitsze wnioski. Wniosek, że przede 
wszystkim... „Polska czuwa” nie ule 

ga najmniejszej wątpliwości. 

» Anatol Mikuiko, 

ah ima a



Nožycami przez prasę 
NIE ŚPIESZYĆ SIĘ ZE SPRZEDAŻĄ 

ŻYTA. 

„Kurjer Czerwony“ zamieszcza 

apel pod adresem naszych rolników 
nawołując ich do wstrzymania się zc 

sprzedażą zboża zaraz po żniwach. 
Lada dzień ukaże się na rynku zbo. 

że z nowych zbiorów. W tym roku bę- 
dziemy go mieli co najmniej tyle, co 
w r. ub., a więc wysfarczy nam nie tył 
ko na wyżywienie ludności I Inwenta 
rza, 
głównie żyta. 

Gospodarować trzeba będzie nim! | 
esirożnie. Najpierw, musimy stworzyć 
poważne zapasy „na wszelki wypa 

dek”, pewną część nadwyżek przero- 

bimy na spirytus, a dopiero tę resztę 

będziemy mogli sprzedawać za grani- 
cą. Choćby najbliższym, a niedojada- 

jącym sąsiadom, o Ile naturalnie stwo- 

rzą oni ku temu odpowiednią atmo 

sierę polityczną | gospodarczą. 

Jedynie owsa nie sprzedamy zagra- 

niey. Mamy dość, ale potrzebny jest 

nam w kraju. 
Dziennik przypomina 

rządowej dla rolnictwa. 
Aby jednak rolnicy nie wyzbywali 

się zboża po cenach najniższych, za 
" raz po żniwach, a więc w okresie do 
sprzedaży najniekorzystniejszym, wy 
dafnie zwiększone zostaną w tym roku 
sumy kredytów rejestrowych, pod za- 
staw zboża (dla większej własności rol- 
nej) I zaliczkowych (dla drobnych rol 

ników]. 

Panikarzy i spekulantów 
zwalczać. 

Wezwanie do umiarkowanego i spo 

kojnego podawania zboża na rynek 
nigdy nie było tak akłualne I słusz- 
ne jak w tym roku. Wyzbywanie się 
zboża za wszelką cenę jest w obec 
nej sytuacji błędem nie do darowa- 

nia. 

O aprowizację kraju możemy byt 
zupełnie spokojni. I pod fym również 
względem jesteśmy przygotowani na 
każdą ewentualność. 

trzeba 

OCENA POŻYCZKI . ANGIELSKIEJ 
„Warsz. Dz. Narodowy* omawia 

szczegóły pożyczki angielskiej. 
"Rząd angielski zgodził się udzielić 

kredyju w wysokości (200 milionów 
złotych) 8 milionów funtów z zamia- 
rem ułatwienia zakupów w Anglii 
przez rząd polski dla celów dozbro- 
jenia. Szczegóły tego układu są obec 
nie opracowywane przez polską de 
legację finansową | odpowiednie re. 
sorty angielskie, Z wyjaśnień sir Johna 
Simon'a wynika, że sprawa ta znaj- 

duje się na dobrej drodze I że nie 
napotyka na żadne trudności. Nafo- 
miast w sprawie pożyczki gotówko- 
wej, której rząd angielski łącznie z 
rządem francuskim byłby gotów udzie 
Kć Polsce nie osiągnięto jeszcze po 
rozumienia. 
Dalej następuje łagodne monitum 

ale również powstaną nadwyżki, | 

o pomocy | 

  pod adresem. Anglii. 

Z wyjaśnień brytyjskiego kancle- 
rzą skarbu wynika, że skomplikowane 
zagadnienia związane z trudnościami 
charakteru technicznego  przezwycię 
żone jeszcze 'nie zostały. Niemniej 
jednak obie strony, zdając sobie spra 
wę ze znaczenia I wagi pożyczki do- 
zbrojeniowej, nie zaprzestaną wysił 
ków celem ich pokonania. Skoro zda- 
nła obu państw w obecnej chwili są 
wspólne, skoro obok porozumienia po- 
Htycznego łączy je zacieśnienie sta: 
sunków wojskowych, sprawa „trudno 
ści technicznych" w układach finanso- 
wych nie powinna zaciążyć na ich wy 
niku. Pożyczka dła Polski nie jest zwy. 
kłą operacją kredytową, ale aktem po 
lifycznego znaczenia | niewątpiiwie 
obie strony ani na chwilę o fym nie za 

pomną. 
Rozwój stosunków polsko-angiejskich 

i stanewisko rządu brytyjskiego w os 
tatnim okresie przemawiają za fym, że 
zapewnienia o „całkowitej gotowości 
mocarstw zachodnich dopomożenia Pol 
sce“ nie są zdawkową formułą grzęcz 
nościową Kryje się za nią treść głęb- 
sza | dlatego obie delegacje muszą 
uczynić wysiłek, celem zrozumienia 
wzajemnego stanowiska | pokonania 
nasuwających się frudności  technicz 

nych. 

WARUNKI II WERSALU. 

„Kurjer Warszawski* omawia w 
korespondencji z Londynu warunki 
jakie byłyby zaproponowane przez 
Anglików na wypadek zwycięstwa 
koalicji przeciwniemieckiej w II woj 
nie światowej. Wersal Nr 2 byłby zna- 
nie gorszy od pierwszego. 

Warunki pokoju, który kyłby po- 
dyktowany Niemcom po przegranej 
przez nich wojnie:: 1) Helgoland wra 
<a do Anglii; 2) Strefa kanału kiloń- 
sklego szerokości 20 km wydzielona 
z Rzeszy I oddana do użytku handlu 
śwłatowego, którego bezpieczeństwo 
zagwarantuje policja międzynarodowa; 
3] Bawaria | Austria odłączone od Rze- 
szy utworzą nowe królestwo katolicko- 
niemieckie; 4) Częchy odbudowane 
będą w swych historycznych granicach; 
5) Kłajpeda z rozszerzonym obszarem 
wróci do Litwy; 6) Prusy wschodnie 
włączone będą do Polski wraz z Gdań. 
skiem; 7) Granica zachodnia Pomorza 
przesunięta będzie do Kołobrzegu; 8) 
Śląsk opolski przyłączony będzie do 
Polski; 9) Granica wschodnia Francji 
przesunięta będzie do Renu. 

Zdrowy rozsądek kazałby tedy III 
Rzeszy raczej nie zaczynać.. L 

HOTEL 

„ST. GEORGES" 
e WILNIE 

Pierwszorzędny + Ceny przystępne 
Telefony w pokojach 
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„Karlik 2 Kocyndra“ 
Humorystyczne obawy 

„Polska Zachodnia“ kpi sobie dowcip- 
nie z niektórych przesadnych obaw pro- 
pagandy radiowej niemieckiej, która pro- 
wadzi „wojnę w eterze” nawet z... 

Lecz posłuchajmy wywodów  katolic- 
kiego dziennika: 

„iNiemcy zaczęli nadawać audycje w 
języku polskim, chcąc w ten sposób sze- 
rzyć dełetyzm wśród Polaków. Władze 
polskie pominęły te audycje milczeniem, 
bo... mają poczucie humoru i bredni nie- 
mieckich nie biorą na serio, podobnie jak 
l całe społeczeństwo polskie, które 
zwłaszcza na Śląsku —. doskonale orien- 

tuje się gdzie jest głód i nędza, gdzie lu- 
dzie muszą jeść różne „ersafze”, gdzie na 
kartki ofrzymuje się kiełbasę Zz... wielo- 

ryba! 
Lecz gdy Rozgłośnia Katowicka zaczę- 

ła nadawać audycje w języku słowackim, 
czeskim i niemieckim, informując rzeczo- 
wo i bezstronnie mieszkańców III Rzeszy, 

„Protektorafu” i Słowacji o sytuacji mię- 

dzynarodowej i o coraz wzrasłającym nie 

zadowoleniu w Niemczech i krajach „pro 

tegowanych" — rząd niemiecki zląkł się 
prawdy. 

Wyrazem obawy Niemców przed praw   dziwymi rzeczowymi informacjami, nada- 

wróq Rzeszy Nr 2 
niemieckiej radiofonii 

wanymi z Katowic — jest przeszkadzanie: 
w odbiorze audycyj polskich oraz suro- 
we kary za ich słuchanie w Niemczech. 

Nie tylko jednak polskie audycje in- 
formacyjne są solą w oku nięmieckiej pro 
pagandy, bo w niedzielę 23 lipca radio- 
stację niemieckie zaczęty zaxłócać odbiór 
nawet popularnej audycji regionalnej... 
Karlika z Kocyndra (Stanisława Ligonia). 
Jakże napięte są nerwy „flhrerów”, gdy 
im już nawet humor i śmiech przeszka- 
dzają! 

„Strach ma wielkie oczy” — jak mówi 
przysłowie — lecz nikt dotychczas nie 
przypuszczał, że defetyzm zaraził już na- 
weł czynniki kierujące III Rzeszy, i że 
nasz kochany Karlik zaawansował na „wro 

ga Niemiec Nr 2". (Anglia jest „wrogiem 
Niemiec Nr 1"), 

Polacy potrafiliby zakłócać odbiór au- 
dycyj niemieckich lub zagłuszać je, ale po 
co? My mamy mocne, zdrowe nerwy i lu- 
bimy pośmiać się a audycje niemieckie 
dostarczają dużo tematów do śmiechu. 

Zresztą po co zagłuszać audycje nie- 

mieckie, po co znęcać się nad pokonany- 
mił Nam wysłarcza sam fakt, że Niemcy 
nwojnę nerwów” przegrywają!”, 

Pola Negri wygrała 10.000 fr. 
w sensacyjnym procesie paryskim 

Warszawskie koła filmowe otrzymały 

wiadomość o sensacyjnym wyroku, jaki za- 

padł w Paryżu w głośnej sprawie wytoczo- 

nej przez polską gwiazdę filmową, Polę 

Negri. 

Pola Negri wystąpiła z powództwem 

przeciwko jednemu z wielkich tygodników 

paryskich za pomawiane ją o kontakt z 

kierowniczymi osobistościami Rzeszy, co w 

ań Bim 

konsekwencji narazić ją mogło na straty 

1 utratę możliwości zarobkowych, jako ar- 

tystki filmowej, 

Sąd uznał słuszność powództwa. Poli Ne: 

gri i zesądził na jej rzecz 10.000 franków 

fr. W motywach wyroku podkreślono, iż 

wysuwane zarzuty mogły poderwać autory- 

tet gwiazdy fitfmowej.   

„KURJER“ (4882) 

Hitler ciežko chory? 
Silne wyczerpan: e nerwowe wskuiek przepra- 

cowania i kłopotów 
„Dzien. Ludowy* podaje sensa 

cyjną wiadomość o ciężkiej chozekie 
kanel. Hitlera. Według tego pisma 
do przebywającego w Warszawie bar 
dzo znanego neurologa wiedeńskiego, 
dr. E. M., emigranta z Trzeciej Rze- 
szy, miano się zwrócić z propozycją 
wyjazdu do Berchtesgaden. 

Owemu lekarzowi proponowano 
honorarium w wysokości 10.000 zł, . 
gwarantując mu jednocześnie bezpie 
czeństwo. Dr E. M. propozycję wy- 
jazdu do Berchtesgaden do kanclerza 
Hitlera odrzucił. 

Do Berchtesgaden — informuje 
wspomniane pismo — wzywani są 
ostatnio coraz to inni wybitni leka-   

rze. W ubiegłym tygodniu np. miał 
tam hawić wybitny lekarz angielski, 
profesor uniwersytetu londyńskiego. 
U doktora E, M. leczyła się przed | 

trzema laty w Wiedniu żona jednego 
z najbliższych współpracowników | 
kanclerza Hitlera. Ona to miała wska 
zać na dr. E. M. który wyleczył ją 
z ciężkiej choroby nerwowej. 

Kanclerz Hitler jest podobno cięż 

ko chory nerwowo. Choroba została 
wywołana  padmierną pracą po 
dniach i nocach bez wypoczynku. 
Ostatnio kanelerz Hitler miał bardzo 
ciężkie przejścia z najwyższymi przed 
stawicielami armii oraz partii, wśród 
których panują niesnaski,   Podczas jednej z konferencyj z 

wojskowymi, która odbyła się przed 
kilku tygodniami, kancierz Hitler 
stracił przytomność. Lekarze stwier- 
dzili wstrząs nerwowy. Po natych- 
miastowym przewiezieniu kancierza 
do Berchtesgaden otoczono ga naj- 
bardziej troskliwą opieką lekarską i 
niemal całkowicie izolowane go od 
świata zewnętrznego. 

Gdy nastąpiła rekonwałescencja, 
fekarze pozwolili kanelerzowi Hitle- 
rowi na wystąpienie publiczne i na 
wygłoszenie krótkiego przemówienia 
na otwarciu wystawy sztuki. Jednak 

udział w tej uroczytiości fatalnie 
wpłynął na kanelerza Hitlera. Nastą- 
pił drugi wstrząs nerwowy. a 

Główni aktorzy rozgrywek 
na Dalekim Wschodzie 

Japonia. Głowa państwa, cesarz 
Hirohito liczy obecnie 39 lat. Wstą- 
pił na tron w grudniu 1936 r. Jakkol 
wiek teoretycznie cesarz stoi ną ubo 
czu wszelkich wewnętrzno-politycz- 
nych rozgrywek, które silnie nurtują 
Japonię, w puaktyce uzgadnia żąda- 
nią i zamiary przedstawicieli armii i 
wielkiej finansjery. W postępowaniu 
swoim przechyla się raczej na stronę 
grupy umiarkowanej. 

Baron Hiranuma, liczący 73 lata, 
jest premierem rządu japońskiego od 
stycznia br. Jest on jedną z najbar- 
dziej wpływowych osobistości w oto- 
czeniu Mikada i pozostaje w bliskim 

HORYSIEC - DRÓJ 
SEZON CAŁOROCZNY. 

W sezonię III od.dnia 21 sierpnia — 

31 października prowadzone są „ Tanie 

pobyty** 28 dniowe za zł. 141 — ohej- 
muje: mieszkanię, utrzymanie, kąpiele 

siarczane i borowinowe i opiekę 2 

karską. Stacja kolejowa w miejscu, 
ną linię kolej. Jarosław — Rawa Ru- 

ska, pow. Lubaczów woj. twowskie. 

SĘ — 

Wszyscy od lat 7 д0 60 
winni uczęszczać w Bułgarii 

na kursy OPL 
SOFIA (Pat). Ministerstwo wojny za- 

rządziło organizację kursów obrony prze 
ciwgazowej i przeciwlotniczej dla ludno 

ści cywilnej, Kursy są obowiązkowe dla 

wszystkich od lat 7 do 60. 

Renegaci | 
BERLIN, (Pat), Pragnąc w dalszym ciągu 

przeciwdziałać listom King Halla „Angriff 
od dwóch dmi korzysta ze współpracy nieja 

kiego Wieks'a, Anglika, karanego sądownię 

w Anglli, który, jak zaznacza „Angritf“, 

przy pamocy ambasady niemieckiej w Lon 

dymie uciekł przed „terrorem żydów do Rze- 

szy”. Obecnie „Angriff* zamieszcza list ja- 
kiegoś innego Anglika, skierowany do „An- 

griffu*, w którym onże przyznaje się, że 

pracuje w niemieckiej firmie w Londynie 

omąz, że byłby gotów „wynzec się swej na- 

rodowości, gdyby mógł pracować dla Nie- 

miec". 

Posługiwanie się takimi kreątunami, wy- 

rążającymi gotowość zdrady własnej ajczy- 

zny, jest chanakterystyczne dła poziomu pra 

sy niemieckiej. 

Nowy pó!milioner 
powietrzny 

WARSZAWA (Pat), W dniu 26 bm. 
polskim liniom lotniczym „LOT” przybył 
nowy pómiliener powietrzny. Jest nim 
pan Jan Kułakowski mechanik poxłado- 
wy. Jubileusz lot odbył on na trasie 
Berlin — Warszawa. 

Koncert Kiepury 
w Gdyni 

GDYNIA (Pat), Wieczorem odbył się 
w Gdyni na placu Grunwaldzkim wielki 
koncert Jana Kiepury na Fundusz Obrony 
Morskiej, Na koncert znakomitego śpie 
waka przybyło z Gdyni i całego wybrze 
ża około dwadzieścia tysięcy publicznoś 
ci. Impreza zamieniła się w manifestację 

o charakterze narodowym i zakończyła 
się odśpiewaniem „Roły” i hymnu naro 
dowego. 
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kontakcie z dominującą grupą woj- 
skową. Hiranuma został nazwany Hit 
lerem Japonii z racji podobnego trybu 
życia: jest kawalerem, nie pali i nie 
pije. Cechują go zdecydowane posu- 
nięcia i ostre zarządzenia, 

Mający 48 lat książę Kanoye, b. 
premier, jest obecnie ministrem bez 
teki. Jest członkiem jednej z pięciu 
arystokratycznych rodzin, z łona któ 
rych na mocy wiekowej tradycji mo- 
że pochodzić przyszły Mikado. Ksią- 
żę Kanoye jest uważany za umiarko- 
wanego przedstawiciela kół dwor- 
skich. Jednak wojna z Chinami roz- 
poczęła się w czasie, gdy piastował 
funkcję premiera. W roku 1937 ро- 
wiedział też, że należy „zmusić Chi- 
ny do zupełnej uległości”. 

Minister spraw zagranicznych, 
Arita, jest zawodowym dyplomatą. 
Zna dobrze Chiny, gdzie był przez 
szereg lat ambasadorem. W roku 1936 
podpisał pakt antykomunistyczny z 
Niemcami. Inwazję japońską w Chi- 
nach uważa za „wprowadzenie nawe- 
go ładu w Azji Wschodniej". 

Generał Itagaki, minister wojny, 
jest jednym z najbardziej nieprzejed- 
nanych wrogów Chin i zwolennikiem 
ekspansji japońskiej, Jest również 
przeciwnikiem wielkiego kapitału i 
dąży do roztoczenia nad nim, na wzór 
Niemiec, cisłej kontroli państwowej. 

Gen. Doihara otrzymał przezwisko 
Lańrence'a Mandżurii, gdzie przez 
dłuższy czas stał na czele służby wy- 
wiadowczej. Obecnie dąży do pozy- 
skania chińskiego generała Wu-Pei- 
Fu, którego Japonia chce w przyszło 
Ści mianować kierownikiem rządu 
„zjednoczonych“ Chin. 

Chiny. — Naczelny wódz i głowa   państwa, gen. Czang-Kai-Szek, ukoń- 

czył akademię wojskową w Japonii. 
Jego naczelnym hasłem jest zjedno- | 
czenie całego narodu chińskiego w 
obronie niepodłegłoci. Cieszy się po- 
pularnością w całym kraju z racji 
swego bohaterstwa i surowego trybu 
życia. W r. 1927 przyjął wiarę chrze- 
ścijańską. Jego małżonka, wychowa- 
na w U. S. A., jest córką chińskiego 
kupca. Zajęła się ona szeroko wycho- 
waniem chińskich kobiet, przeprowa 
dzeniem reformy na polu zdrowot- 
nym; zajmowała również przez pe- 
wien czas stanowisko ministra lotnic 
twa. 

Dr Kung, potomek Konfucjusza, 
jest premierem i ministrem finansów. 
rządu chińsiego. Pochodzi z jednej 

`& najbogatszych rodzin w Chinach. 
Kształcił się w Stanach Zjednoczo- 
nych, jest chrześcijaninem. Cieszy się 
dużym zaufaniem Czang-Khi-Szeka. 

Mao-Tse-Tung należy do najwy 
bitniejszych osobistości w Chinach. 
Jest szefem chińskiej Partii Komuni- 
stycznej. Stoi ną czele olbrzymiej 
chińskiej armii partyzanckiej. Przy+ 
czynił się w znacznym stopniu do 
zjednoczenia Chin. Pod jego kierow- 
nietwem komunistyczna armia chiń 
ska, a później partyzancka, odegrały 
dużą rolę w walkach z Japończyka- 
mi. 

Generał Li-Tsung-Jen pełni funk= 
cje administratora prowincji Kwang- 

si, którą dostarczyła Chinom najwię- 
cej przeszkolonego żołnierza. Prze- 
prowadził szereg wielkich reform w 
swojej prowincji, wykazując na tym 
polu duże zdolności. Swego czasn na- 
leżał do ugrupowania chińskich „na- 
rodowych-socjalistów *. 

Oto sylwetki osób, które dzisiaj 
kierują losami blisko 500 milionów 
ludzi. Dokąd ich poprowadzą?... 

Amerykańscy reporterzy fim. w Polsce 
i „Gdański incydent" p. Wrighta 
Na Śląsk przybyło dwóch sławnych ame- 

rykańskich reporterów fihmowych, p. Russel 

Wright i Walter Wójcik, 
Na skutek ogromnego  zainteresowan'a 

się Stanów Zjednoczonych Polską, reporte- 

rzy ch przybyli, aby nalkręcić film pod tytu- 

tem „Polska dzisiejszą", Sfilmowali oni już 
Gdymtę, Bydgoszcz, Taruń i Warszawę, gdz.e 

m. imn, sfilmowalłi marsz, Śmigłego-Rydza 
i ministra Becka, 

Wright był również w Gdańsku, gdzie 
dokonał kilku zdjęć, Nie obeszło się jednak 
bez incydentów. Mianowicie Wright aressto 
wany został przez „Gestapo”, przy czym 

skonfiskowano mu film, który wywołanó 
Ponieważ w filmie tym były sceny, które nie 

podobały się Niemcom, przeto НЫа pasizto 
i sceny te skonfiskowane, 

Przy tej ekązji Niemcy zadąwai. panu 
Wright m. inn, takie pytania, jak np.: „Ja- 

kie zająłby pan stanowisko, gdyby Niemcy 
opanowali Gdansk?“ 

N.ežy nadmier ć, że p. Wrigł:t jesz wieł 
kim przyjacielem Polski + bawi u nas już 

po raz drugi, W viągu ośmiu lat p. Wright 
abjechał wszystkie kontynenty Św.ala Osta 
tno bąwił on w Hiszpanii, gdzie filmował 

poszczególne fragmenty wojny domowej. 

złóż ofiarę na F. ©. N. 

Tajemniczy mord 
Yrzedwezoraj znaleziono na terenie kol, 

Olchėwka (pow. wilejski, gm, krzywicka) 

zwłoki Adolfa Koriuk-Zalewskiego,  miesz- 

kańca kolonii Januszewo. 

Oględziny wykazały, że został on zamor 
dowany przez uderzenie ostrzem siekiery 

w głowę. 8 
Sprawców zabójstwa dotychczas nie uję 

to. Zachodzi przypuszczenie, że zbrodni do-- 
puszczono się. na tle rabunkowym. 

Specjalnie wydelegowany szeregowy sła- 

żby śledczej przeprowadza dochodz. (Zb) 

Postrzelił swą narzeczoną 
Z Wołożyna donoszą, że m-c wsi 

Rum gminy i powiału wołożyńskiego ra- 

nił z broni palnej swą narzeczoną Krysty- 
nę Łowczą. Ranna przebywa w szpifalu 

  

powiatowym w Wołożynie, Krewki narze» - 
'zony zbiegł i ukrywa się w obawie przed | 
aresztowaniem. 
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Dla czego druga wojna jeszcze nie wybuchła? 
Od wiosny b. r. cały świat przeży- 

wa gorączkę wojenną. Niemal codzie 
nnie wiele milionów ludzi spodziewa 
się wojny, kładzie się spać pod wra- 
żeniem groźby wybuchu i budzi się 
rano w miłym zdziwieniu, że jeszcze 
do tego nie doszło, Dziesiątki rązy 
wydawało się nam wszystkim, że to 
już ostatnia minuta, lecz znowu roz- 

chodziły się chmury, my zaś na_kon- 
cie nadziei zapisywaliśmy mową po- 

zycję. 
W kotle europejskim wrze, a każ- 

dy dzień dokłada nowego paliwa. Do- 
* szło nawet do tego, że — nie bez słu 

szności — 
każda chwila spokoju wydaje się nam 

podejrzana, | 
a im więcej nasz zachodmi sąsiad 
mówi o pokoju, tym więcej rośnie wo 
kół niego podejrzliwość, że czyni to 
w przygotowaniu wojny. : 

. Dlaczego wojna europejska jeszcze 
nie wybuchła? Powodów było co nie 
miara, sytuacyj korzystnych jeszcze 
więcej, a jednak z nich nie skorzy-, 
stano, zaprzepaszczając, zdawałoby 
się, bezpowrotnie szanse wygranej. 
Przynaimniej tak to wygląda w sto- 
sunku do Niemców. 

Oni bowiem najwcześniej ze wszyst 

kich narodów rozpoczęli się przyspó 
" sabiać do wojny, doprowadzając we 

wrześniu 1938 r, do takiej dyspozycji 
sił na swoją korzyść, że nikt nie od: 
ważył się im sprzeciwić, gdy zażą- 
dali Sudetów. Handicap ten zachowa 

li jeszcze w pełnym napięcia dniach 
marcowych, a jednak 

sprzy pierwszym „nie“ 
ograniczyli się tylko do demonstra- 
cyjnego zerwania traktatu o nieag- 
resji między Polską a Niemcami. 

Vierjahresplan, będący w gruncie 
rzeczy planem przestawienia gospo- 
darki z torów pokojowych na wojen 
ne, spełnił w dużej mierze pokładane 
w nim nadzieje niemieckie. Wyśmie- 
wiano przez niemających poczucią 
rzeczywistości — pisarzy semickich 
łub semizujących — hodowla świń 
na każdym podwórku wałomiastecz- 
kowym, naukowe ersatze białka czy. 
też ryby morskiej na stole przeciętne- 
go Niemca — dały jednak w rezulta- 
cie dużą autarkię Rzeszy w zakresie 
najważniejszych artykułów spożyw- 
czych w czasie pokoju i potężne re- 

zerwy ną wypadek wojny. 
Olbrzymia wytwórczość poświęca 

na byla niemal wyłącznie potrzebom 
wojennym, 
Fabryki Kruppa w Essen odnalazły 
swój rytm z czasów. wielkiej wojny, 
przemysł lotniczy już bez żenady wy 
stawiał coraz to nowsze typy samo- 
lotów bojawcyh, gromadzące olbrzy- 
mie rezerwy sprzętu wojennego. 

A jednak zatarg do tej pory nie 
wybuchł. Domorośli statyści rwą so- 
bie włosi z głowy z rozpaczy wo- 

" bez tak, zdawałoby się, nielogicznego 
postępowania wodzów Niemiec współ 
czesnych. .   

W różny sposób 
starano się wytłumaczyć nieruchomą 

postawę Niemiec — 
zwalając winę, czy to na ich nieprzy- 
gotowanie pod względem aprowiza- 
cyjnym, czy to na brak rezerw i su- 
rowców niezbędnych do produkcji 
zbrojeniowych, czy to wreszcie na- 
dziejami kierowników polityki nie- 
mieckiej na wymuszenić drogą poko- 
jową, bezpieczniejszą więc i tańszą, 
realizacji wszystkich swych żądań od 

Gdańska aż po kolonie, 
Niewątpliwie, że w każdym z tych 

powodów kryje się część prawdy. 

Ostatnio mówi się dużo o żni ' 

wąch, posiadających decydujące zna- 

czenie dla niemieckich problematów 
żywnościowych, że nikt nie zaczynał 

by wojny mając zboża nieściągnięte 

z pól, lecz to może być świetną wy- 

mówką na dzisiaj, natomiast zupełnie 

nie miało znaczenia w minionych 

chwilach napięcia kwietniowego i ma 
ego. | 

 Fantazją zaś zupełną | 
i groźnym dla nich brakiem poczucia 

rzeczywistości byłoby ze strony 'kie 

rowników polityki niemieckiej przy- 

puszczać, że są w stanić w sposób po 

kojowy osiągnąć część swoich żądań, 

zagrażających niepodległemu bytowi 
Polski i jej najżywotniejszych intere- 

som. Nie tylko dlatego, iż okres ukła 

dów minął i nikt nie ma wiary w do- 

brą wolę Niemiec hitlerowskich lecz 

dlatego, że żadne układy nie mogą 

pominąć Polski i jej woli, 
Dlatego więc dotychczas Niemcy 

nie wywołały wojny? 
Jeżeli będziemy chcieli znaleźć in- 

ne, niż dotąd szeroko wałkowa ne. 
przyczyny, nie pozostaje nam nic in- 

nego, jak sprawy czysto wojskowe. 

Reichswehra jest obecnie 
100-procentowo hitlerowska, 

Niesłychane postępy i sukcesy polity- 
ki kancl. Hitlera zjednały dla niego 
serca i umysły armii zawodowej, któ 
ra zawsze reprezentowała najczystszy 
typ imperializmu niemieckiego i prze 
chowała jego tradycję poprzez kilkn. 
nastoletni okres republiki wejmar- 
skiej 

Prędzej armia pchałaby do wojny 
bądź co bądź cywilną partię, niż mia 
łoby być odwrotnie. 

Nie można jednak powiedzieć, a- 
by supremacja partii narodowo-socja 

listyeznej, tak widoczna na polu po- 
litycznym, rozciągała się także na 
sprawy czysto wojskowe, 

W tych sprawach decyduje sama 
armia, 

oczywiście, za pośrednictwem  Naj- 
wyższego Wodza niemieckich sił zbroj 
nych, kancl. Hitlera. Jej rady i su- 
gestie, jej ocena sytuacji muszą być 
wysłuchane i wzięte pod uwagę w wy 
ższym niewątpliwie stopniu, niż naj- 
buńczucezniejsze koncepcje min. Go- 
ebelsa lub finezyjne plany min. Rib- 

bentroppa. 

Władze niemieckie „protektoratu | 
boją sę nawet pielerzy mek odpustewych 

Wzrost religijności w Czechach 
Oficjalnie na terytorium „protektoratu” | zu koncenracyjnego.., Niedawno „Uzna- 

Czech i Moraw. „nie istnieje" walka z re- 

ligią, zwlaszcza z kałolicyzmem, Represje 
stosowane przeciw katolikom w większo- 
ści wypadków osłania się motywami po- 

litycznymi, aby — na razie przynajmniej 
— nie dawać powodu do oskarżeń, iż w 

„protektoracie" oprócz wielu innych wel- 
ności, nie ma łakże wolności sumienia, 

Znany jest fakt utrudnień, aż do wzno 

szenia zapór z drutu kolczastego, zasto- 

sowanych w czerwcu rb., gdy z Moraw 
szły tradycyjne pielgrzymki na odpust w 
uroczystość św.. Antoniego w kościele na 
terenie Polski, oraz aresztowania męż- 
czyzn i kobiet, którzy w odpuście uczest- 
niczyli. Pielgrzymkę pobożną uznano za 
wykroczenie, a uczestnictwo w odpuście 

za „udział vw manifestacji antyniemiec- 

kiej”. 
Dla władców „protektorału” w ogóle 

każde większe zebranie jesł „wrogą ma- 

nifestaeją". Dlatego zakazano imprez spor 
, lowych jako „mogących być okazją do 
wrogich wystąpień”, dlatego zakazano 
uroczystości poświęcenia w kościele św. 
Ludomiły w Pradze szłandaru organizacji 
katolickiej, dlateqo wydano rozporzadze. 

nie, zabraniające odbywania nawet uro- 
czysłości ściśle religijnych na wolnym po- 

wietrzu. 
Jeśli w kościele zaśpiewą pafriofyczna 

pieśń religijną proboszcz, a częsło i jego   wikary, wędrują do areszłu a nawet obo- 

no”,że ks. Metody Zayoral, opał klasztoru 
premonstrafensów na Strahowie w Pradze 
„ze względu na swój wiek i słan zdrowia” 
nie powinien dalej pełnić dotychczaso- 
wych funkcyj i zaproponowano mu wybór 
koadiutora. Szło tu o sparaliżowanie wpły 
wów ks, Zavorala, który należy nie tylko 
- oe ów duchowieństwa 

eskiego, ale także odgrywa 2/ 
rolę w życiu poliłycznym, jako ee 
iriota i czołowy przedstawiciel ruchu na- 
rodowego, . r 

Wobec tych szykan, ks. Zavra! zrzekł 
się swej godności, Wielu księży czeskich. 
już obecnie musi szukać przytułku poza 
ae wee kraju, wytworzone lam 

warunki nie pozwalają im na pełni 
funkcyj duszpasterskich. m. 

Naród czeski coraz silniej podkreśla 
swoje przywiązanie do wiary. Nigdy piel, 
grzymki do miejsę świętych nie były tak 
liczne, jak w roku bieżącym. W uroczy- 
stošciach mariafAskich na Svatej Horze w 
Czechach wzięło udział 20 tysięcy pie! 
arzymów, w morawskim Svatym Hostyn' 
30 tysięcy, 

. _ Wzbudza to niepokój wśród „opieku 
nów".  Praskie biuro prasowe osłrzega 
Czechów, aby uroczystości | świął religij. 
nych nie wyzyskano dla manifestacyj pa- 
triotycznych, prasie kałolickiej zaś zagro- 
żono „inferwencia” u:'--1-21 

ratu“, 

=-7 оь 

Tragedią właśnie Swiatoburczych 
planów III Rzeszy jest, że.mogły one 
wzmóc swój potencjał wojenny w sto 
sunkowo krótkim czasie na wszyst- 
kich punktach, | 

z wyjątkiem armii. 
Wprowadzić gospodarkę wojenną, 
sprawić „cud dr Schachta* było rze- 
czą względnie łatwą, przemysł istniał 
i był dobrze zagospodarowany, rol- 
nictwo nigdy nie zaprzestało wytwa 
rzać na potrzeby kraju. Ale anmii, a 
raczej -. powszechnej służby wojsko- 
wej, nie było od r. 1919 do r. 1935, 
t. j. przez lat 16. 

Tstniała armia zawodowa, stwarza- 
jąca kadry wyszkołeniowe, pracowa- 
ło wiele orzanizacyj paramilitarnych 
0 typie, zbliżonym do naszego przy- 
sposobienia wojskowego, ale nie było 

stałego poboru rekruta, którego by 
wdrożońo przez jedno- czy dwuletni 

okres służby wojsko: ej do zadań woj 
ny nowoczesnej — 

nie było wskutek teso wyszkolonych 
rezerw. 

Zgodnym zaś zdaniem wszystkich 
specjalistów, nawet najlepiej prowa- 

dzone przysposobienie wojskowe nie 
wykracza poza treść, zawartą w swej 
nazwie, i doskonale przygotowuje do 
służby wojskowej lecz nie jest w sta. 

; nie jej zastanić. 

Wprowadzona w 1985 r powsze- 
chna służba wojskowa dała dotvrh- 
czas trzy roczniki (1915, 1916, 1917) 

w pełni wyćwiczone i jeden (1918), 
którego szkolenie kończy się obecnie. 

| Cyfry wskazują. że są to roczniki t. 
zw. woienne. słabą reprezentowane. 

Rok 1915 — 465 tys. 
Rok 1916 — 351 tys. 
Rok 1917 — 314 tys. 

razem 1.130 tys, mężczyzn, z czego 
do służby wojskowej zdolnych mogło 

być najwyżej 680 tys, ludzi 
(55—60"/0 zobowiązanych do stawien 
nictwa przed komisją poborową). 
Jeżeli zaś do cyfr rocznika 1918 (326 
tys.) dodamy ca 10/0 na poborowych 

Wczoraj, koło godz, 2 po połud- 
niu, przeszła nad Wilnem gwałtowna 
AAAAAAAAAAAAAAAAGAAAAAAAAMAI (Aka AAAADAA A 

Teatr muzyczny „LUTNIA“ 

Występy Marii Malickiej 
Dziś o godz, 8.15 wiecz 

Jiliń kupuje gobie dziecko 
Komedia Sierra i Maura 

+FYYYYYYYYVYVYTYYYVYYYTYYYYTYVY! 

Wycieczka Zw. Propa- 
gandy Turystyki nad 

_ Zielone Jeziora 
W najbliższą niedzielę /30.VH. 39 r. 

Zwiazek Propagandy Turystycznej organi- 
zuje całodzienną wycieczkę nad Zielone 
Jezjora, W programie wycieczki są prze- 

widziane: plaża, przejeżdżki łódkami, spa 
cery, Prowiant należy zabrać ze sobą. Wy 
cieczka odbędzie się autobusami, które 
wyruszą sprzed ZPT Mickiewicza 32, o 
godz, 8.30, powrót do Wilna na godz. 19. 

Koszt przejazdu zł 1,60 od osoby w obie 
strony. Bilety są do nabycia w ZPT w dn. 
27, 28, 29 bm. w godz, 9—15 i 17—19, 

Wiadomości radiowe 
PIEŚNI POLSKIE. 

Pieśni polskie w wykonam'u Zofić Wyle- 

żyńskiej — sopran, którą usłyszymy w pią: 
tek, o godz. 17.365, przedstawią dwa okresy 

pieśniarstwa naszego po Moniuszeę. Okres 
pierwszy reprezentują utwory kompozytorów 

już nieżyjących Ą. Zarzyckiego a) Dola, 

b) Między nami nie nie było; W. Żeleńskie- 
go — Pajęczyna i M. Karłowicza a) Idzie 

na pola, b) Z erotyków. Okres drugi to kom 
pozytorzy współcześni: A. Wielhorski — 

Pnzyjście i W. Maliszewski — Czeremchą. 

    

   

UWAGA ROLNICY! 
Zbiory wszelkiego rodzaju zasiewów — 

oto najbardziej obecnie aklualny  temati 

Piątkowa pogadanka dla rolników, która 
nadaną zostamie a godz, 20,25 nosi tytuł 

„Gdy len zbierzemy”. Autorem jei iost int. 
Czesław Słuchocki. *   

› $ 

  

  

z Austrii otrzymamy razem kwotę 
przeszkolonych w chwili obecnej re- 
zerw niemieckich, oscylującą wokół 
cyfry 900 tys. osób w wieku od lat 
20—24. Rocznik 1919, którego szko- 
lenie rozpoczęło się niedawno, może 
jeszcze podnieść tę kwotę 

do 120 tys. 
- Poza tym, oczywiście, III Rzesza 
może rozporządzać rocznikami wy- 
szkolonymi do r. 1918 lecz, po pierw- 
sze, roczniki te pgsiadają obecnie po 
39 lat i więcej, a więc wiek mniej od- 
powiadający wymaganiom  +služby 
frontowej, po drugie zaś, przeszły 

olbrzymie cięgi wojenne i są zdekla- 
sowane tak pod wzelędem liczbowym 
jak i wytrzymałości nerwowej. 

Brakowało zaś do ostatnich cza- 
sów najlepiej reprezentowanych rocz 
ników (1901—1914) liczących przecię 
tnie po 600 tys. mężczyzn. Te nieprze 

szkolone rezerwy obliczyć można we 
dług przyjętego wyżej stosunku zdol 
nych do służby wojskowej na ca 5 
milionów ludzi w dawnej Rezszy, a 

ca 6 milionów w dzisiejszych Wiel- 
kich Niemczech. 

"Nie zdaje mi się, aby istniało na 
Świecie dowództwo ważące się na pro 
wadzenie wojny o tak wielkim, jak 
dzisiaj, nakładzie sił i środków, z 
5-milionową kulą niewyćwiczonych 
należycie rezerw u nogi. Była ona 
ewentualnie do pomyślenia z niewiel 
ką Czechosłowacją, lecz porywanie 
się na wojnę z koalicją państw za- 
chodnio-europejskich i Polska, posia 
dajacych właśnie to, czego Niemcom 
brakuje, 
nieprzerwany ciąg wyszkolonych 

, rezerw w materiale ludzkim, 

zawsze ostatecznie rozstrzygającym 
na polach bitew — byłoby odmawia- 
niem naszym zachodnim sąsiadom 
najelementarniejszych zasad nowo: 

czesnej sztuki wojenej. 
Traktat wersalski zadał tu jedną 

z najcięższych ran organizmowi nie- 
mieckiemu. Ironia zaś losu sprawiła,   że właśnie najliczniejsze roczniki 

burza wraz z ogromną ulewą. Nawał 
nica trwała krótko, lecz poezynila 
dość znaczne szkody. : 

Od uderzenia piorunów zostali m. 
inn. porażeni dwaj szewcy (Szeskiń- 
ska 28); 44-letni Ignacy Siemaszko 
i 30-letni Franciszek Horbaczewski— 
którzy w czasie burzy pracowali przy 
swym warsztacie. 

Drugi wypadek porażenia zdarzył 
się koło Góry Zamkowej nad Wilią, 
Lekko kontuzjowani zostali: jakaś 
mleczarka, robotnik i chłopiec, 

Strugi deszezowe, które podczas 
bnrzy zalewały miasto, były tak ob- 
fite, że wielu ulicami płynęły z szu- 

Piszą do nas 

przedwojennego pokolenia niemiec- 
kiego pozbawione zostały możności 
spełnienia obowiązku wojskowego. 

Ten stan rzeczy 

dobrze znany jest dowódcom 
niemieckim. 

Sensacyjne i tyle alarmów wzbudza- 
jące powoływanie kilku naraz rocz 

ników na ćwiczenia kilkumiesięczne 
ma niewątpliwie ma celu zapełnienie 
opisanej powyższej luki w szeregach, 
w nadziei, że służba w formhcjach 
SA lub lepiej jeszcze SS w połączeniu 
z ćwiczeniami w szeregach Reichs- 

wehry da owe upragnione wyszkole- 
nie rezerw, systemem skróconym, 
zbliżonym do wojenego. 

Na zakończenie jeszcze jedno spo 
strzeżenie. Sojusz niemiecko - włoski, 

istniejący faktycznie od lat kilku, po 
prawił teoretycznie sytuację Niemiec 
na polu rezerw wyszkoleniowych. 
Italia posiada bardzo silne rezerwy 

ludzkie, 

miała zawsze odpowiednią ilość wy- 

szkolonych oficerów i podoficerów, 
(również ciężka troska Reichswehry), 
Doświadczenia wojenne wojenne ahi- 
syńskie i hiszpańskie, których nigdy 

nie zastąpią najwymyślniejsze nawet 
manewry pokojowe. Była więc cen- 
nym sojusznikiem mlitarnym. 

Lecz z drugiej strony sprzymie- 
rzeniec włoski przyniósł także pewne 
minusy, których w pierwszej chwili 
się nie spodziewano. Przede wszvst- 
kim gosnodarcze, albowiem Italia nie 
prowadziła w tym stopniu. co Niem- 
cy, nalityki gospodarki wojennej. 

Stąd 

zapasy niemieckie musiałyby obecnie 
starczyć nie na 80 lecz na 120 

milionów ludzi. 

W tych warunkąch oś Rzym — Ber- 
lin, jako całość, staje się rezerwua- 
rem nie wypełnionym po brzegi, na 
którego dopełnienie trzeba czekać. 

Jak długo jeszcze czekać będzie- 
my? 

(Dr S. S-ki — „Polityka“), 

„Wilno w strumieniach wody 
Skutki wczorajszej nawalnicy 
8 osób porażenych od piorunów 

mem  wartkie potoki. W niżej poło- 
żonych dzielnicach Wilna woda za- 
topiła mieszkania, W śródmieściu 
zaś, na pl. Katedralnym, obok wylotu 
Mickiewicza i koło gmachu Bibliote- 
ki Wróblewskich potworzyły się wiel 
kie I głębokie kałuże —- tak że prze- 
jeżdżające dorožki zanurzały się w 
wodzie powyżej osi, 

Przechodnie, próbujący przedostać 
się przez miejsca zalane, wpadali nie- 
spodziewanie w wodę po kolana, 
Wywoływało to wśród widzów. któ- 
rzy zaraz po przejściu burzy wylegli 
ną ulice oglądać „powódź* — wiele 
wybuchów humoru (Zb.) 

Co się dzieje na kolei? 
Ostatniemi czasy kolej rozwija oży- cając z Wilną do Bezdan pociągiem Nr 

wioną propagandę. Ogłasza ulgowe prze 
jazdy dla dzieci... : 

Ale z drugiej strony są na kolei pew- 
ne braki organizacyjne, ktėre po prostu 

odstraszają klientów. Oto np. w celu zwal 
czania pasażerów na gapę — cel bardzo 
słuszny i ładny — wprowadzono na kolei 
bardzo demoralizujący sposób premiowa- 
wania gorliwych kontrolerów bilęłowych. 
Mianowicie każdy kontroler, który sporzą- 
dzi mandat karny na pasażera, dosłaje 15 

procent od nominalnej kwoty tego man- 
dału bez względu na ło, czy mandat był 
słuszny czy niesłuszny i czy sąd delikwen- 
ła uniewinnił czy zasądził. Ta inowacja 
otworzyła szerokie pole do: nadużyć ze 
strony bardziej pomysłowych kontrolerów 
i konduktorów, Zamiast ogólników przy- 
toczę konkretny przykład z datami i na- 
zwiskami. { > 

Mieszkając na lętnisku w Bezdanach, 
wykupuję zwykle bilet tygodniowy, aby 
móc codziennie dojeżdżać do pracy w 
Wilnie. We wiorek 25 lipca 1939 r, wra-   

523, miałem bardzo przykrą przygodę. 
Przed Nowowilejką konduktor normalnie 
przeciął mój bilet w odnośnej rubryce 
i poszedł sobie dalej, A przed Bezdana- 
mi zjawił się w wagonie kontroler i napi- 

sał na mnie mandat karny na 5 zł za to, 
że jadę z przeciętym biletem. Tenże kon- 
duktor nie przyznał się bowiem do tego, 
że przed chwilą przeciął mi bilet, a kon- 
troler nie raczył nawet słuchać moich wy 
jaśnień. 

W Bezdanach na stacji powiedziano 
mi, że ten pomysłowy konduktor nazywa 
się Stanisław Luty, a ów gorliwy koniro- 
ler—Władysław Hermanowski. Obaj 50 
lidarnie działali, więc też przypuszczam, 
że obaj poniosą zasłużoną karę zarówno 
dyscyplinarną jak i kryminalną z art. 286 
8 2 K. K., bo na szczęście udało mi się 
zapisać adresy świadków tej historii. 

St. Szanter. 
P. S. Muszę zaznaczyć, że podobne 

wypadki dzieją się bardzo często i należą 

już do „obyczajów”. 

Zagadkowe aresztowanie 
W noey ze środy na czwartek funkcję- 

nariusze Wydziału Śl. dokonali a | 

nia pewnego mieszkańca Wilna, narodowo- 

ści żydowskiej oraz jego przyjaciółki. 

Podobna tło aresztowsnix zapowiada się 

hardzo sensacyjnie. (Zb) 
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Zarząd Główny PZN odwołuje sie 
do klubów 

w sprawie odrzuco:ych przez nadzwyczajne zsbranie 

Zarząd Główny PZN wystosował do 
członków, zarządu i przewodniczących 
klubów okólnik następującej treści: 

Przebieg i rezulłał Nadzwyczajnego 
Walnego Zjazdu delegatów PZN z dnia 
9 lipca, br.. skłania ustępujący zarząd 
główny PZN do zajęcia stanowiska. Za- 
rząd główny PZN czyni Юю z poczuciem 
odpowiedzialności za los i przyszły roz- 
wój związku, do strzeżenia których był po 

wołany. 
Zarząd główny PZN wydając niniejszy 

okólnik, daje tym samym wyraz obowiąz- 
kom, jakie, jego zdaniem, spadną zawsze 
na każde władze związku ilekroć będzie 
chodziło o losy i rozwój organizacji, ma- 

jącej w roku bieżącym 20 lat rzetelnego 
dorobku, którego nie wolno wystawiać na 
szwank. 

Zgodnie z uchwalonymi przez 17 Zwy 
czajny Walny Zjazd delegatów PZN te- 
zami, dotyczącymi zmiany statutu PZN w 

kierunku zwiększenia wpływu na losy 
i pracę PZN klubów istotnie pracujących 

oraz w kierunku rozszerzenia zakresu dzia 
łania okręgów i ściślejszego powiązania 
pracy w terenie z pracami władz PZN — 
zarząd główny polskiego Zw. Narciarskie 
go przygotował projekt zmian  statuto- 

wych tak, aby zgodnie z życzeniami wspo 
mnianego walnego zjazdu delegatów by- 
ły one przeprowadzone przed następnym 
Zwyczajnym Walnym zjazdem delegatów 
by ten mógł już obradować na podstawie 
zmienionego statutu. 

Zarząd główny oparł swą pracę na: 
a) ankiecie, którą rozesłał do wszystkich 
członków władz PZN oraz osób działa- 
jących w terenie, b) na uchwałach zebra 
nia przewodniczących okręgów PZN, c) 
na uchwałach Rady Narciarskiej, wprowa- 
dzając równocześnie wszystkie poprawki 
uchwalone przez wymienione zebrania. 

Projekt więc statułu przedstawiony Nad 
zwyczajnemu Walnemu Zjazdowi delega- 
tów był uzgodniony ze wszystkimi czyn- 
nikami, które od tego uzgodnienia się nie 

uchylily, 
Ponadło Zarząd Główny PZN na kil. 

ku zebraniach delegatów i przedstawicie 
I! kłubów, zwołanych przez niektóre okrę- 
gl narciarskie, starał się postanowienia 
projekłu statutu uzgodnić х zapatrywa- 
niami klubów i sekcyj narciarskich. 

Nazwyczajny Walny Zjazd delegatów 4 
w dniu 9 lipca br. nie zdołał powziąć waż 
nej uchwały, mogącej wprowadzić pro- 
Įekt statutu w žycie. Projekt statutu upadł 
przy dyskusji nad tymi postanowieniami 
które obowiązują w tej samej mierze w 
stanym statucie, 

Przy dyskusji nad t. zw. ideologiczny: 
mi założeniami PZN, określającymi w ce- 
lach, że Polski Związek Narciarski jest 
związkiem sportowym, ale również w nie 

mniejszej mierze jest organizacją turystycz 

ną — blok tłubów zorganizowany przez 
kilka jednostek poza normami prawnymi 
Polskiego Związku Narciarskiego, tym za- 
łożeniom kategorycznie się sprzeciwił, żą 
dając aby zakres działania PZN zwęzić je 
dynie do ram elitarnego związku sporło- 
wi   Podkreślić należy, że postanowienia 

  

zmian statutowych 
charakteryzujące Polski Związek Narciars 
ki jako organizację turystyki czynnej ist 
nieją w starym statucie, projekt statutu ni- 
czego nie zmieniał, oraz nie było wska- 
zań poprzedniego Walnego Zjazdu dele- 
gałów, aby w tym kierunku wprowadzić 
zmiany, ' 

Po całodziennych — bezowocnych ob 
radach, wola mniejszości klubów zbloko- 
wanych. zadecydowała o projekcie statutu 
w sensie ujemnym, wskutek czego wola 
większości nie mogła być zrealizowana. 

Stanowisko: zblokowanych klubów 
i sekcyj nie da się w żaden sposób uza- 
sadnić interesem i dobrem Polskiego Zwią 
zku Narciarskiego. 

Projekt statułu opracowany był pod ką 
tem rozwoju interesów klubów i okrę.   gów narciarskich. Nad tymi interesami 

. i + 

Z M. Święcian do 
12—15.VIHM. 1939 r. Kom. Tur. Wil. 

Okręgu PZK organizuje kajakowy spływ 
z Nowo-Święcian do Wilna, z wypadem 
na jeziora Dubińskie. 

Trasa: Żejmiana, jez. Dubińskie, rzeka 
Dubinka, Żejmiana i Wilia—długości oko- 
ło 135 km (plus lądem 4 km). 

Udział: w spływie mogą brać udział 
czonkowie PZK, klubowcy i niestowarzy- 

szeni — na własnych składakach lub ka 
jakach sztywnych. 

Koszty: przejazd koleją do Nowo-Świę 
cian — 5 zł z Wilna, przewóz kajaka w 
Wilnie na dworzec, ekspedycja do N. 
Święcian i na jez. Dubińskie — 3 zł, 
noclegi w stodołach — 50 gr od osoby, 
lub we własnych namiotach. 

Zgłoszenia: należy nadsyłać do dnia 
5.VIH rb, wraz z kwotą 3 zł (za transporty 
kajaka) na imię p. Włodzimierza de Vi- 
rion'a — Wilno, ul. Wielka Pohulanka 24 

— Państwowy Bank Rolny (telefon 10-27), 

zblokowane kluby zdecydowały się przejść 
do porządku, 

Naświetlając wytworzoną sytuację — 
Zarząd Główny PZN w trosce o zacho- 
wanie podstaw i możliwości dalszegó roz 
woju narciarstwa polskiego i PZN zwraca 
się do WPanów przewodniczących klubów 
i sekcyj narciarskich z apelem, aby raczyli 
swe dołychczasowe słanowisko zrewido- 
wać, oraz by delegaci klubów i sekcyj 
narciarskich na Zwyczajny Zjazd delega- 
tów PZN odnieśli się do potrzeb narciar- 
stwa i do zagadnień organizacyjnych w 
sposób wyłącznie rzeczowy, nie dając po 
słuchu hasłom obcym istotnym celom i po 
trzebom polskiego narciarstwa”. 

* * * -- 

Zwyczajny Walny Zjazd delegatów 
PZN odbędzie się w Krakowie dnia 30 
lipca rb. ` 

Wilna kaiaxiem 
z podaniem nazwiska, adresu i przynależ 
ności klubowej. 

Zgłoszenia bez nadesłania 
nie będą uwzględnione. 

Wyżywienie — we własnym zakresie. 
Kajaki — należy dostarczyć do dnia 

11.VHI rb. na przystań PZK „ul. Brzeg An 
tokolski 17 do godziny 15. 

Odjazd do N. Święcian o godz. 15,05 
poc. osobowym w dn. 12.VIII. 1939 r. 

Zbiórka. uczęstników — w Nowo-Świę 
cianach dn. 12.VHI © godz. 16,45. 

gotówki 

WYŚCIG KAJAKOWY WERKI—WILNO. 
Na zakończenie spływu w dn. 15.VIII 

rb, odbędzie się wyścig kajakowy na tra- 
sie Werki—Wilno,o długości: 8 km. Start 
o godz. 18 w Werkach — meła — przy 
przystani Wileńskiego Towarzystwa Wio- 
šlarskiego. Dla zwyciężców przewidziane 
są nagrody i dyplomy. Zgłoszenia — jak 
wyżej. 

Pływacy KPW wyjeżdżają 
Pływaay Ogniska KPW wybierają się 

na Pomorze celem wzięcia udziału w 
ogólnopolskich zawodach pływackich 
o mistrzostwo KPW. Wilno reprezentowa- 
ne będzie przez najlepszych pływaków 

Chcemy walczyć 6 
Wileński Okręgowy Związek Piłki 

Nożnej zwrócił rię do PZPN z prošbą 
przesunięcia terminu meczu półfina- 
łowego o puchar ofiarowany przez Pa- 
na Prezydenta RP. Mecz jak wiemy 
Wilna ze Stanisławowem miał się od- 
być 15 sierpnia. Termin ten dla wil- 
nian nie odpowiada z dwuch wzglę- 
dów. Przede wszystkim 15 zajęte bę- 
dzie boisko piłkarskie przy ul. Werko- 
wskiej na którym w dniu tym odby- 
wać się będą uroczystości związane 
z 25-leciam Wil. Dyw. Piechoty Leg., 
a po drugie: 13 sierpnia WKS Śmigły 
grać będzie pierwszy mecz drugiej se- 
rii rozgrywek o wejście do Ligi. Dwa 
mecze į to tak poważne, pod rząd to   

z: Subotowiczem, Słankiewiczem I innymi 
na czele. : 

Kierownikiem wyprawy będzie p. Szy- 
łański. 

a nie 15 sierpnia 
trochę za męczące. 

Nic też dziwnego, że wilnianie ze 
Stanisławowem chcą grać 6 sierpnia. 
Termin ten najlepiej odpowiada i zda 
je się, że PZPN będzie zmuszony tym 
razem przychylnie potraktować proś- 
bę Wilna. 

W dużej mierze przychylne załat- 
wienie sprawy uzależnione jest od de- 
cyzji Stanisławowa. W każdym bądź 
razie w najbliższych dniach powinna 
przyjść konkretna odpowiedź. Najgor- 
szym rozwiązaniem dla Wilna będzie 
jeżeli PZPN poleci mecz ze Stanisła- 
wowem rozegrać 15 sierpnia w Stani- 
sławowie. 
  

  

Wyjazd reprezent. wioślarskiej do Budapesztu 
Opuściła już Warszawę, udając się do. dwójki:ze sternikiem — Kuryłłowicz, 

Budapesztu, reprezentacja wiošlarska Pol- | Manitius, sternik Knake, 
ski, która w dniu 30 bm. rozegra w Buda- 
peszcie na Dunaju mecż wioślarski z Wę- 
grami. 

Skład reprezentacji Polski przedstawia 
się nasłępująco: 

Jedynki — Verey, ` 

dwójki podwójne — Verey i Ustupski, 

dwójki bez sternika —  Kuryłłowicz, 
Manitius, 

czwórki ze sternikiem — osada KPW 
Bydgoszcz, : ; 

czwórki bez sternika — osada BTW, 
ósemki — osada AZS Warszawa, 

Start polskich lekkoatletów w Malmoe 
i Londynie 

PZLA ustalił następujący skład le<ko- 

ałletów na wyjazd do Londynu na mię- 
dzynarodowe zawody w dniu 7 sierpnia. 
Wyjeżdżają Noji, Sznajder i Staniszewski. 
Kierownikiem ekspedycji będzie konsul 
Sośnicki. Konsul Sośnicki wyjeżdża z War 
szawy w dniu 2 sierpnia do Berlina, gdzie 

dołącza się do niego trzej wymienieni 
zawodnicy wracający z Malmoe. 

„ Projektowany na dzień 3 sierpnia start 
Słaniszewskiego i Szneidra w Kopenha- 
dze nie dojdzie do skutku. Prawdopodob- 
nie w Kopenhadze startować będą tylka 
Gąssowski, Danowski i Soldan. 

Przyjadą kolarze z Warszawy 
Kolarze wileńscy postanowili zwrócić 

się do Polskiego Związku Kolarskiego z 
prośbą przysłania do Wilna kilku zawod- 
ników z Warszawy, którzy mogliby wziąć 
udział w wyścigu szosowym Wilno—Na- 
rocz—Wilno. ` 

Wyścig ten jak wiemy odbędzie się 
2 i 3 września. Przygotowania do tej wiel 

Wspaniałe rezultaty zaczyna wydawać 
ošrodek eksperymentalny wychowania fi- 
zycznego w Smorgoniach. Okoliczne wsie 
zaczynają organizować mecze piłkarskie 
i zawody lekkoałletyczne. W jednym 
z meczów Oszmiana, pokonała Smorgo- 
nie 8:2, a teraz w Smorgoniach 30 bm. go 
ścić ma drużyna KPW z Mołodeczna. 

6 sierpnia odbędą się pierwsze 5ро!- 
kania międzywioskowe w lekkiej atletyce. 
Za najbardziej usportowioną wioskę ucho 
dzi wieś Świetlany. 

Akcja propagandowa szerzona jest w 
Smorgoniach przez Ośrodek WF w Wil- 

  

Maria Malicka 

  

Dziś o godz. 8.15 w. gościnnie wy- 
stąpi z własnym zespołem w Teatrze 
Muzycznym „Lutnia“ w arcywesolej 
sztuce pt. „Julia kupuje sobie dziec- 
ko“. ‚ 

Bilety wcześniej nabywać można 
w kasie teatru od 11 do 9 wiecz. .   

kiej imprezy są w toku. 
Nie ulega wątpliwości, że PZK posta- 

ra się ze swej strony przyjść organizato- 
rom wileńskim z pomocą. Na starcie zo- 
baczymy więc nie tylko zawodników wi- 
leńskich. Czym będzie silniejsza konku- 
rencja tym wyścig stanie się ciekawszy. 

Prowincja budzi się do życia ` 
nie. Głównym instruktorem jest znany lek- 
koatletła a obecny trener Leon Wojłkie- 

wicz. : - 
Z prawdziwą przyjemnošcią witamy za 

powiedź licznych zawodów  sportowych || 
na prowincji. Nie ulega wątpliwości, że 
niebawem sport na prowincji obudzi się 
a gdy stanie samodzielnie na nogi będzie 
bardzo silny. 
UTENOS 

60 pracowników miej- 
skich wyjeżdża do Ka- 

towic 
Zw. Pracowników Miejskich w Wilnie 

otrzymał od prezydenta miasta Katowic 
dra Kociura pismo, w którym zaprasza 
on pracowników samorządu wileńskiego 
do Katowic i okolicznych miast Śląska. 

Zaproszenie to zostało przez Zw. Pra 
cowników Miejskich przyjęte i 12 sierp- 
nia na 3-dniowy pobyt udaje się do Ka- 
łowic i innych miast Śląska wycieczka w 
ilości 60 osób. Pracownicy zapoznają się 
z działalnością samorządu śląskiego | z 
warunkami pracy i życia pracowników sa- 
morządowych na Śląsku. 

Znów pożar lasu 
4% 

Na terenie gm. jodzkiej (pow. brasław- 
ski), wskutek zaprószenia ognia przez pa- 
stuchów, spłonęło 6 ha młodego lasu s0sno- 
wego i brzozowego. н 

Las jest własnością m-ców Wilna Eugenii 
Przyborowej I Jerzego Łopacińskiego. Stra- 
ty wynoszą 5.000 zł. ° (Zb.) 

PORZOIZSDYWIAZY 

  

W LITWIE zgłoszenia na pre- 
numeratę „Kurj. Wileńskiego" 
przyjmują: F-ma „SPAUDA“ — 
Kaunas, Maironio 5-a; Ksiegai- 
nia „STELLA“ — Kaunas Pre- 
numerata miesięczna 5 litėw 

TE i iii a TIE NES SAS TN, 
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I PODEJRZENIE 
trzekład autoryzowany z angielskiego W. M. 

Streszczenie początku. 

W Auclandzie została zamor 
dowana Lilian Urane i: porwa- 
na jej wychowanka Fieurette. 
O zbrodnię posądzem są przy- 
jaciele straconego bandyty Jo- 
hna Rolfe'a. Zakochany we 
Fleunette Jimmy Carter wzy- 
wa do pomocy swego przyja- 

ciela Hardinga. Sprz.wcy zbro 
dni zażądali okupu 5 tys. funs 
tów, który doręczył im Jimmy 

Carter. Bandytów ściga Har- 
ding, lecz popadł w zasadzkę. 
Jednakże policja zdołała zła: 
pać byłą służącą J.ilian Crane 
— Fenton. Aresztowaną Har. 

ding badał — bez rezultatu. Po 
gi 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 jego oświadczyny. 

Zwiększa to podejrzenie agenta, 
który każe Elżbietę śledzić a- 

+ gentowi. 
fa 

\ 
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(Ciąg dalszy) 

— Zbankrutował. Nie ma żadnych wątpliwości 
Towarzystwo, w którym zaangażował znaczną część 
swych kapitałów, ogłosiło upadłość. Gdzie indziej 
znów wstrzymano wypłatę dywidendy. Ale to nie- 

miożliwe! Przecież go szacowali ną ćwierć miliona! 
On nie może zbankrutować! 

— Jednak wszystko jest możliwe na tym świecie 
Jimmy. Czy grozi mu areszt? 

— Tak się zdaje. Biedaczysko! I mimo to wszyst- 
ko znalazł dla nas pięć tysięcy! 

— Tego nie stracił: odzyska te pieniądze, ja mu 
to przecież zagwarantowalem! 

— Nie na wiele mu się one przydadzą, jeżeli go 
wsadzą do więzienia! Gdybym był na jego miejscu, 
zniknąłbym szybko z horyzontu. 

— On jest żonaty, prawda? 
— Tak, ze wstętną babą. Ożenił się z nią dla pie. 

niedzy, ale mam wrażenie, że niewiele z nich miał po- 
ciechy. Pewnie mogłaby go teraz uratować, gdyby 
chciała. Ale nie mogę w to uwierzyć. Biedny Butt! 

— Gdybyś prędko przejrzał tę gazetę, zabrałhym 
ją sobie: chciałbym w wolnej chwili spokojnie prze 
czytać o tej sprawie. 

— Dobrze. Weź ją. Ja sobie kupię drugi egzem- 
plarz. Byłoby mi bardzo żal Butta, gdyby miał iść do 

'szczęsna sprawa skończy,   

więzienia. Dobry był z niego przyjaciel. 
Hardinge spojrzał badawczo na młodego człowie- 

ka. Czy Jimmy domyślał się, jakie pokrewieństwo łą- 
czyło bogatego Australijczyka z młodziutką kaleką, 
w której się zakochał? Może Butt zwierzył mu się? 
Nie, to nie było prawdopodobne! Jimmy nie był czło- 
wiekiem, który by potrafił zachować tajemnicę 
W podnieceniu gotów był wszystko wygadać. W pół 
godziny później Hardinge był już w drodze do Roto 
rua. Dzień był na szczęście piękny, jechał więc z naj. 
większą szybkością. Pragnął jak najwcześniej stanąć 
u celu i odbyć długą konferencję z Williamsem. Na 
stępnie, jeżeli to się okaże możliwe, odwiedzi Elżbietę 
Przecież zapraszała go, więc nie będzie w tym nic 
niestosownego. Była jego narzeczoną. Cóż za ironia 
losu: szpiegować ukochaną kobietę! A musiał to robić. 
dla jej własnego dobra. 

Wydawało mu się dziwne, że Butt wpadł w. taką 
kabałę. Nie spodziewał się tego wcale, bo przecież ten , 
człowiek nie ofiarowałby tak lekką ręką tych pięciu 

tysięcy, ani obiecywał popierać pieniężnie akcji Har- 
dinge'a. Przecież niedalej, jak parę dni temu prosił. 
żeby Hardinge uważał go za swego bankiera. Tak, 
sprawa będzie bardziej jeszcze skomplikowana, gdy 
Butt znajdzie się w więzieniu. Ale, on zapewne zrobi 
tak, jak mówi Jimmy: zniknie z horyzontu! 

Hardinge zatrzymał się w Hamiltonie, aby prze- 
gryźć coś w małym barze na głównej ulicy. Gdyby 
miał więcej czasu, wpadłby do przyjaciół. Czuł bo- 
wiemi, że zachowywał się wobec nich nieładnie, korzy- 
stając z ich gościnności jedynie dla swojej wygody i 
przyjemności. Ale byli to szczerzy przyjaciele, oni 
wszystko zrozumieją. A wreszcie, kiedy się ta nie- 

Hardinge postanowił vd- 
wdzięczyć się im wspólnie z Elżbietą. 

- 

  

: Ww Rotorua znalazł się w godzinach poobiednich 
i od razu zajechał do hoteliku, w którym zatrzymał 
się Williams. Został go na szczęście, więc od razu po 
szedł do jego pokoju. + 

— Strasznie się cieszę, že pan przyjechał! Ta spra- 
wa przechodzi moje siły! — I Williams opowiedział, 
jak zaprzyjaźnił się z Mattie Morgen w nadziei wydo- 
bycia z niej jakichś cennych wiadomości. — Ale ona 

"nic prawie nie wie. Wszystko, czego się od niej do- 
wiedziałem, opisałem panu w raporcie. Nie mogłem 
natomiast nawiązać żadnych stosunków z panem Ather- 
tonem. A próbowałem. I, rzeczywiście, byłbym nie 

 zmiernie obowiązany, gdyby pan zechciał powierzyć 
mi jakąś inną sprawę. Bo, widzi pan... no:::. Go- 

` spodyni... 

— Rozumiem doskonale, panie Williams — 
przerwał Hardinge. — Niech się pan tym nie przej- 
muje. Ja sam biorę teraz wszystko w swoje ręce. 
Nie potrzebuje się pan już widywać nadal z gospody- 
nią, chyba żeby pan miał na to wielką ochotę! — To 
mówiąc wyjął chusteczkę i otarł nią usta, żeby ukryć 
uśmiech. — Zresztą nie zrobiłbym tego na pańskim 
miejscu: stare panny tego pokroju dostają czasem 
„amoku, gdy mężczyzna okaże im zainteresowanie. 
Nie chcę jednak, żeby pan wyjeżdżał. Musi pan zostać 
na miejscu, na wypadek, gdybym pana potrzebował. 
Może byłoby jednak lepiej, gdyby pan wyniósł się 
z tego hoteliku? Czy nie upatrzył pan sobie czegoś 
dogodniejszego? 8 

— Owszem, pełno tu domów, w których mógł. 
bym zamieszkać. : 

(D: < A). 
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Dziś: Inqoceniego 

Jutro: Marty P. 

"=" . || Wschód słońca — g. 3-m. 23 
Piątek | zachód słońca — g. 7 m. 27 

лее оНЕ 

орозиаелема Zakładu Meteorologii USB 

= w Wilnie z dn. 27.VII. 1939 r. : 

Ciśnienie 748 * 
Temperatura średnia -|- 16 
Temperatura najwyższa -- 24 

=steTemperafura najniższa -|- 13 

«sfrQOpad 12 
Wiatr: północny 

Tendencja bar.: spadek, potem wzrost 

Uwagi: burza i przelotne deszcze. 

WILEŃSKEA: 

DYŻURY APTEK. 

Dziś w nocy dyżurują następujące ap- 
teki: Jundziłła (Mickiewicza 33), S-ów 
Mańkowicza (Piłsudskiego 30); Chruściń- 
skiego i Czaplińskiego (Ostrobramska 25); 
Filemonowicza i Maciejewicza (Wielka 
29); Pietkiewicza i Januszkiewicza (Zarze- 
cze 20). — 

Ponadto stale dyżurują apteki: Paka 
(Antoxolska 42); Szantyra (Legionowa 10) 
| Zajączkowskiego (Witoldowa 22). 

MIEJSKA. 
* © Szkoła na ul. Beliny będzie nosiła na- 
xwę szkoły im. Prezydenta I. Mościckiego. 
Nowowybudowanej szkole powszechnej Nr 
16 przy ul. Beliny Magistrat zamierza na- 
dać nazwę szkoły im. Prezydenta Rzeczy- 

pospolitej Prof. Ignacego Mościckiego. . 
— Magistrat wkrótce rozpocznie budowę 

dużej hali krytej ną rynku Kijowskim, — 

Zarząd Miasta rozpatrywał sprawę budowy 
wielkiej bali targowej na rynku Kijowskim 
obok nowobudującej się chłodni. Hala ma 
być dużych rozmiarów, wybudowana podług 

ostatnich wymogów techniki i higieny. Pro- 
jekt budowy wykonał inż, architekt Foskie- 
wiicz, 
wyj hale tej odbywać się będziie handel 

nidbilałem, jarzynami i rybą. Odbywający się 
óbecńie hańdel starzyzną przeniesiony 20-, 
stanie na jakiś inny plac rynkowy. 

Bisiońa bak ima być zazpodzęk fw 
w» miesiącu. kg 
(e oz bl ała 
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munikuje,że w dniu-28 lipca upływa os. 
łatni termin zapisów na pociąg popułarny 
do Kowna. Koszt udziału zł 47. ' 

ZE ZWIĄZKÓW I STOW. 
— Zarząd Oddziału Związku b. Ochot 

ników Armii Polskiej w Wilnie wyznacza 
'ńa dzień 29 lipca rb. sobotę o godz. 17 
min. 30 w lokalu przy ul. Orzeszkowej 
Nr 11-a, zbiórkę członków plutonu sztan 

darowego. Sławiennictwo obowiązkowe. 

3 : RÓŻNE. 
— „Wilnianie poznajcie Wilno”. 

W najbliższą niedzielę dnia 30 lipca br. 
wycieczka Związku Propagandy Turystycz 
nej zwiedzi cmentarz na Rossie. 

Zbiórka o godz. 12 przed głównym 
wejściem do Bazyliki. 

* * * 

— XIII Wycieczka Kolarska Związku | 
Propagandy Turystycznej w najbliższą nie 
dzielę (30 lipca) wyruszy do Trok. Obiad 
i miejsce głównego odpoczynku na tere 
nie przystani Ligi Morskiej i Kolonialne', 
gdzie można spożyć obiad, wypożyczyć 
kajaki lub żaglówki. 
Zbiórka o godz. 9 pod wieżą Kałe- 

dralną. . 

REPERTUAR CYRKU STANIEWSKICH 
w Wilnie, plac Bosaczkowy. 

Pziś, w piątek dnia 28 bm. jedno przed- 
stawienie o godz. 8,30. 

Hotel EUROPEJSKI 
w WILNIE 

| Pierwszorzędny Ceny przystępne 

   
Telefony w sokojach. Winda osobowa 
ARTS E RRCD TORRE 

NOWOGRODZKA 

— Stowarzyszenie Dziennikarzy Ziemi 
Nowogródzkiej. Szereg osób pracujących 
na polu. literackim i dziennikarskim w No- 
wogródczyźnie powzięło myśl powołania 
w Nowogródku Stowarzyszenia Dziennika 
tzy Ziemi Nowogródzkiej. Stowarzyszenie 
ło stawia sobie za zadanie prowadzenie 
akcji kulfuralnej na terenie wojewódzi- 

: TURYSTYCZNA * 
w £_ oks Polskie Bluro Podróży „Orbis”*ko-- 

, maicony akiualiami politycznymi. Na ogół 

rewię zaliczyć należy „do najlepszych, ja- 
kie dotychczas mr Nowogród 

GARBNOWICKA 

— Likwidacja spółdzielni „Praca“ w 
Darewie. Istniejąca od szeregu lat spół- 
dzielnia spoż. „Praca” w Darewie w os- 
tatnich miesiącach wobec wstrzymania kre 
dytów i niespłaceniu długów uległa lik- 
widacji. Zadłużenie spółdzielni wynosi 
ponad 1000 zł. 

— Klosk L. O, P. P. uruchomiony. — 
Pisaliśmy w swoim czasie o paradoksalnej 
syłuacji kiosków w Baranowiczach. Od 
kilku miesięcy wszystkie kioski z wyjąt- 
kiem jednego, zosłały pozbawione kon- 
cesji, a kilku inwalidów (mających kon- 
cesje w ręku) przez dłuższy czas nie mo- 
gło uzyskać żadnego kiosku na sprzedaż 
wyrobów tytoniowych z powodu różnych 
„komplikacyj biurokratycznych”. W tych 
dniach jednak formalności zostały prze-, 
zwyciężone i pierwszy z inwalidów, mają- 
cych koncesję na sprzedaż wyrobów tvto 
niowych, p. Wacław Hellich uruchomił 
kiosk (należący do LOPP) w Baranowi- 
czach przy ul. Narułowicza róg Wileń- 
skiej. 

MEŚWIESNA 

— ŻNIWA. Tegoroczne żniwa w pow. 
nieświeskiim na skutek wyjątkowo sprzyja- 

jącej pogody zostały już rozpoczęte. Bie“ 

żący sezon uwieńczony zostanie wspaniały 

mi zbiorami we wszystkich miejscowoś 

ciach. : 

— Pielgrzymka do Częstochowy. 21 bm. 

wyruszyła z Nieświeża i okolic liczna piel 

grzymika do Częstochowy, prowadzona 

przez księży. 

— Na zarządzenie władz wojewódzkich 

został częściowo zmieniony skład zarządu 

spółki samochodowej w Nieświeżu, do któ. 
rej weszli pp. Kraszewski Mieczysław, No 

wakowski i -Porzepczyński. Jednocześnie 

pnzybyły już dwa nowe autobusy daleko- 

bieżne. 

sw Nešvieja „odbyły się narady 
członików zarząda Młodej Polski pod prze 

wodnietwem delegata powiatowego. 

terenie pow. nieświeskiego pow 

    

cję kierowniczą objął p. Górski — wice 
starosta. i 

— Zawody „na. podwėrku, Policyjny 
Klub Sportowy w Nieświeżu mający do: 

skonale wytrenowane drużyny: siatkówki, 
koszykówki 4 piłki moźnej, od dłuższego 
czasu cierpi na brak odpowiedniego bois- 

ka, urządzając rozgrywki na žašmieconėj 
łące lub na podwórku. Nie daje to satysfak 
cji ani widzom ami zawodnikom. Na razie 

niewykończony „stadion'** leży odłogiem. 

— ZEPCHNĄŁ Z DRABINY... W miaste 
czku Hrodziej w czasie naprawy dachu zo 
stał zepchnięty z drabiny przez Antoniego 

Buko, blacharz Mejer Poźniak, który spa 

dająć ze znacznej wysokości doznał złama 
nia rąk. 

BRASŁAWSKA 
— Sekcja motocyklowa Z. S. w Brasławiu. 

Z inicjatywy Komendy Powiatowej Związku 

Strzeleckiego w Brasławiu w dniu 22 hpea 
br. została zorganizowana sekcja motocyk- 

lowa Z. S, w Brasławiu, do której weszli 

prawie wszyscy posiadacze motocykli w Bra 

sławiu. Zarząd postawił sobie za cel pro- 

pagamdę sportu motocyklowego,  zreszenie 

wszystkich motorów, porady śachowe, im- 

prezy sportowe itp. 

Już w dniu 23 lipca rb. członkowie sek- 

cji motocykłowej wzięli udział w wycieczce 

motocyklowej do Turmont, gdzie odbyły stę 
zawody rowerowo - motocyklowe pod kierow 

nictwem kpt. Michalkiewicza, z Centrum 
Wyszkolenia Broni Pancernej. W zawodach 

tych dwa pierwsze miejsca zdobył Brasław, 
trzecie — Turmonty. Miejsce pierwsze zdo- 

ETD 

Tani pociąg 
Zz wagonami 

Zapisy na wycieczkę do Gdyni 
trwają. Pociąg turystyczny od hodzi 
z Wilna 12 sierpnia wieczorem. Wszy 
scu uczestnicy wycieczki korzystać 
będą z miejsc do spania. Pobyt nad 
morzem (w Gdyni) ma trwać do dnia 
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WOJE 

Listy i przesyłki pocztowe 
z napisem „,25-lecie wileńskiej Dywizji 

Piechoty Legionów" 
Dyrekcja Okręgowa Poczt i Tele- 

grafów w Wilnie dla upamiętnienia 
święta 25-lecia Wlieńskiej Dywizji 
Piechoty Legionów ustaliła, że w cza- 
sie od dnia 7.VIII do 21.VIII wszyst- 
kie listy i przesyłki pocztowe wysyła- 
ne z Wilna będą kasowane specjaln. 

datownikiem okolicznościowym z na- 
pisem: „26-lecie Wileńskiej Dywizji 
Piechoty L.zionów'. 

W miejscach największych  sku- 
pień uczestników zjazdu czynne będą 
ruchome skrzynki pocztowe. 

Zatarg w cegielni Duńskiego 
W cegielni Duńskiego, zatrudniającej W sprawie likwidacji załargu odbyła 

około 30 robofników powstał na tle eko- | się w Inspektoracie Pracy konferencja po- 

Robotnicy zażądali nomicznym zatarg. 

podwyżki płac. 

rozumiewawcza. 

Zderzenie na ul. Legionowej 
Na ul. Legionów wydarzył się nieszczęś- 

liwy wypadek. Jadący wieczorem na moto- 

cyklu Jan Żytkiewiez (Święrkowa 42) wpadł 

przy wymijaniu na rowerzystę. Anatolusza | 

Niliforowa (Legionowa 81). Obaj doznali | 

był p. Miłewiicz. Mikołaj, uzyskując: najlep- | 

  

szy Czas. 
Imicjatywa akcji motoc lowej znala- 

zła dość żywy oddźwięłk mięjscowego   

i społeczeństwa, to też jest nadzieja, że wkrót 

ce obejmie ona wszystkich postadaczy mo- 

tocykli w powiecie. 

WILEJSKA 
— Ognisko harcerskie. Na placu spor- 

towym nad rzeką Wilią w. pobliżu Wilej- 

ki urządzone zosłało w. dniu 23'bm. przez 

harcerki i harcerzy — ognisko. Harcerze 
z Warszawy, Cieszyna i Wilna przy współ 
udziale Wilejskiego Oddziału OMP wy- 
stąpili z bogatym programem, na który 

składały się śpiewy I tańce ludowe, de- 
klamacje, popisy sceniczne. 

W drugiej części programu m. in. da- | 
no obecnym do poznania pósmak wojny 
gazowej przez puszczenie gazu łzawiące- 
go. Na zakończenie imprezy harcerze 
wraz z zebraną publicznością odšpiewali 

„Rote“. 

TEATR I MUZYKA 
TEATR MUZYCZNY „LUTNIA". 

— WYSTĘPY .MARH MALICKIEJ. — 
Dzfiś o godz. 8.15 ukaże się na scenie Teatru 
Muzycznego „Lutnia'* jedna z najświetniej- 

"szych polskich gwiazd sceny i ekranu Maria 
Malieka wraz z całym zespołem w pięknej, 
pełnej humoru £ pastelowych tonów komedii 
Sierra i Maura p. t. „Julia kupuje sobie 
dzecko“, : 

Rolę tytułową oprumieni czarem swego 
talentu, fimezji i wdzięku Maria Malicka, 
której niezapomniama kreacja olśni bezwąt 
pienia wszystkich. Partnerami wielkiej ar- 
tystki Lędą Michał Pluciński, Janusz No- 
wacki, A. Pomian, H. Modrzewski i imni. 
Zainteresowanie wielkie. 

Kasa czynna od 11 do 9 wiecz. beż prze- 
rwy. 

— Jutro drugi występ Malickiej, 

nad morze 
ау др й з Й па д оаа @ 

15 sierpnia wieczorem. Udział w wy- 
cieczce kosztuje 28 zł 90 gr. Zapisy 
przyjmują Wydawnictwa „Express 
Wileński* i „Kurjer Wileński* oraz 
„Orbis*. ` 

poważnych obrażeń głowy. 

Wypadek nastąpił < winy rowerzysty, 

który. jechał lewą stroną jezdni 1 bez świą- 

tła. 4Zb.) 

Młodociana samobój- 
czyni 

* Błzed paru dniami 15-letnla Leokadia 

Skarbowiez (Kopaniea 14) wyszła z domu 

iw niewiadomym kierunku 1 nie powróciła. 

Oczekująca jej bez rezultatu matka otrzy- 

mała przedwezoraj list, w którym dziewczy 

na piśże, że nie chce żyć i odbiera sobie 

życie. 

Zrozpaczona matka: złożyła „0: tym mel- 

dunek w policji. (Zb) 

2 TEKI POLICYJNEJ 
| TRUP NOWORODKA. 

W lesłe burbiskim znaleziono niewiadó- 

mego pochodzenia zwłoki około 3-tygodn. 

uoworodka płei żeńskiej — w stanie roz- 

kładu. 

Policja wszczęła dochodzenie. 

WYPADŁA Z WAGONU. 

Na stacji: kol. Kolonia Wileńska wypadła 

z wagonu podczas opuszczania pociągu, An- 

tonina: Kurcewiezowa (Stefańska 15). Do- 

znała ona ogólnego potłuczenia, ma ranę na 

twarzy i złamane żebro. 

WPADŁ. 
Szeregowy III Komisariatu zatrzymał Sta 

nisława Gołuhowskiego (bez stał. miejsca 

zam.), który 11 bm. skradł ubranie Janowi 

Sieniucy (Św. Jakuba 2). 

UWAGA NA PSY! 
‚ № ul. Wiłkomierskiej wałęsający się ples 
niewiadomego pochodzenia pogryzł 5 chłop 

ców w wieku od 3 do 17 lat. 

Przechodnie psa zabili. 

* 

Na placu Katedralnym jakiś pies pogryzł 

Aleksego Taszkina (Obozowa 17). 

NIE UDAŁO SIĘ. 
Piotr Gasianis (Archanielska 29) zamel- 

dował, że skradzione mu z mieszkania re- 

garek kieszonkowy i potrmonetkę z gotó- 

wką. 

Polieja złodziejaszka wkrótee ujęła I ode 

brała mu skradzione przedmioty. (Zb.) 

„OCHLODZIL GO“ 

Woźny firmy „Łempicki” (Zawalna 

20.), Antoni Jasielczuk, złapał niej. Pawła 
Radosza (Ogórkowa 67.) na gorącym 

RADIO 
WILNO 

PIĄTEK, dnia 28.VII. 1939 r. 

6,56 Pieśń: „Witaj Panno“, 7,00 Dzennik 

por. 7,15 Muzyka. 7,35 Muzvka por. 8,15 
Wiopoty i rady. 8,30—11.57 Przerwa. 11,57 
Sygnał -zasu i hejnał. 12,03 "udycja połud 
niewa. 13,00 Wiadomo.ć z miasta i pro- 

wincji. 13,05 Program na dzisiaj. 13,10 (ira 
orkiestra londyńska pod dyr. Alberta 
Coates'a. 14,00 Muzyka operetkow 1440 
Kronika sportowa. 14,45 Przerwane akacje 
— powieść mówiona dła młodzieży. 15,00 
Muzyka popularna. 15,45 Wiadomości go- 
spodarcze. 16,00 Dziennik popołudniowy. 

16,10 Pogadanka aktuglna. 16,20 Chór Ope- 
ry „La Scała*. 16,45 Rozmowa z chorymi. 
17,00 Z cyklu „Słynni soliści'*: Edwin Fis- 
cher (fort.) (płytv). — (Transm. do Bara- 
nowicz). 17,30 Wycieczki i spacery omówi 
Leon Szestakowski. 17,35 Pieśni polskie w 
wyk. Zofii Wyleżyńskiej (sopran). 17.50 
Ghwilka /klawesynu. 18,00 „Opowiešė 
o Schubercie* — audycja. 1900 Z cyklu: 
„Baśń Klechda, legenda“, 19,20 Chwila Biu 
ra Studiów. 19,30 „Przy wieczerzy*. 20.15— 
20,25 Rezerwa. 20,25 „Gdy len zbieramy* 
pogadanka dla rolników inż. Czesława Słu. 
chockiego. 20,40 Audycje unformacyjne. 
21,00 Polskie Radio w gościnie u Pomorzan 
koncert z Gdyni. W przerwie: o 2 
22,05 „Walter Scott“ — portret hi 
23,00 Ostatnie wiadomości dziennik 
czornego i komumikaty. 23,05 Zakończenie 
programu. 

          

   

SOBOTA, dnia 29 lipca 1939 r. 

6,56 Pieśń: poranna: „Witaj Panno*. 7,00 

Dziennik poranny. 7,15 Muzyka (płyty). 8,15 
Z mikrofonem przez Polskę. 11.57 S 1 
czas ui hejnał. 12,03 Audycia południowa. 
13,00 Wiadomośći z miasta i prowincji. 13.04 
Program na dz'siaj. 13,10 Małą skrzyneczkę 
prowadzi Ciocia Hala. 13,25 Z dawnej mu- 

zykd. 14,00 Piosenkamze francuscy: Tino Ro- 
ssi i Jean Sablon. 1430 „Czyje to. jest? — 
kwadrans speakera. 1445 U Dorotki w. og- 

ródku — audycja dla dzieci. 15,15 Muzyka 
popułama w wykonaniu Orkiestry Rózgłoś- 
ni Wileńskiej pod dyr. Władysława Szcze» 

pańskiego. 15,45 Wiadomości gospodarcze. 
16,00 D ienmu kpopołudniowy. 16.10. Poga- 
danka aktualna. 16,20 Recital wiolonczelowy 
Tadeusza Difana. 16,45 Kromika wydarzeń 
w-technice: 17.00 Na różnvch instrumentach 
1730. „C+ interesuje słuchaczy?" —  poga- 
danka muzycz 1 Adama Wuležvūskiego, 
17,40 Recital fortepianowy V- 'entyny Czu- 
chowskiej. 18,00 Echa nocy i chwałv. 18.10 
Muzyka polska. 19.00 „Przez siedem mórz 
do siedmiu wzgórz'* — wesoła powieść ra- 
diowa. 19.30 Audycia dla Połak'w za gra- 
nicą. 20,00 Melodie ziemi po"kiej. 2025 

Audycja dla młodzieży wiejskiej: „Wybór 
poletka konkursowego" — pogadanka inż. 
Zygmunta Charkiewicza. 20.35  Wiłeńskie 
wiadomości sportowe. 20,40 Auvc' infor 
macyjne, 21,00 Polskie Radio w gošcinie u 
Pomorzan — transmisja z Wejherowa. 23.00 

Ostatnie wiadomości dziennika wieczorne- 
go i komunikaty. 23,05 Zakończ. progr. 

  

  

BARANOWICZE 

PIĄTEK, dnia 28.VII. 1939 r. 

6,56 Pieśń poranna. 13,00 Wiadomości 
z naszych stron. 13,10 Znane melodi* ope- 
retkowe. 13,56 Nasz program. 14,00 „Poe- 
maty symfoniczne". 17,00 Z cyklu „Słynni 
sohści'* — Edwin Fischer (fortepian, (płyty 
z Wilna). 17,30 Słynni tenomzy. 17,45 Skrzyn 
ka techniczna — inž. Fryderyk Stark. 20,25 
Pogadanka higieniczna: „O jaglicy* — w 
opracowaniu dra Bolesława Tomaszewskie- 
go. 20,35 Wiadomości dla naszej wsi. 22.00 
Muzyka nowoczesna (płyty z Warszawy). 
23,05. Zakończenie programu. 

- SOBOTA, dmia 29 lipca 1939 r. 

6,56 Pieśń poranna. 13,00 Wiadomości z 
naszych stron. 13,10 Muzyka lekka (płyty). 
13,36 Nasz program. 1400.„Orkiestry 'vm- 
fomiczne* (płyty). 17,00 Na ryżnych instru- 
mentach — płyty z Wilna. 17,30 Co intere- 
suje słuchaczy? — pogadanka muzyczna A- 
dama Wyleżyńskiego z Wilma. 17,40 Recital 
fortepianowy  Walentyny Czuchowskiej z 
Wilna. 20,25 Audycja dla młodzieży wiejs- 
kiej:, „Czy dostatecznie kochasz swoje pieś- 
ni* — gawęda z muzyką w opracowaniu 

| Leokadii Żyznowskiej. 20,35 Wradomości dła 
naszej wsi. 23,05 Zakończ, progr. 

Ceny nabiału I [a] 
Oddział wileński Zw. Spółdzielni Mie- 

cza' ykich i Jajczarskich notował 27.VII 1939 г       a . Badacz own jest statut | „ i Is A uczynku kradzieży desek i słupków z chło | nast pujące ceny nabiału I jaj w złotych: 
@ „ Zj organizacyjny zwo- Sł 4 k į dni (Kijowska 3.), kłóra jest własności. rt detal 

łany zostanie w końcu m-ca sierpnia lub U enci owieliscy prze. rū i Mecz Z UCZ- I L JM RB R: (aaa > 2% 3.20 
najpóźniej w pierwszej połowie: m-ca Aa В ° : 4 sg_a 5 s Uowe 280 310 wozadia aka“ pa n.ami cimnazjum Ltewskie;o w Wilnie SADZE ка уе 260 260 — , rze zy 2 . tym ty- = „Sfraż Pożarna interweniowała w domu | SERY za 1 kg 
tułem zespół warszaws| ich artystów re- Przed kilku dniami bawiła w Wilnie | czas swego pobyłu w Wilnie rozegrali | Władysławy Nielubskiej, przy ul. Żelazna edan skie eksportowe 1.85 2.20 
wiowych na czele z p. Ryszardem Koci- | wycieczka studentów-korporantów Uniwer | mecz koszykówki z uczniami liłewskiego | Chatka 25., gdzie powstał pożar wskutek * żółte 1.65 2— 
szewskim dal we wiorek jedno przedsta- | sytetu im. Wiłolda Wielkiego w Kownie. | gimnazjum im. Witolda Wielkiego, prze- | zapalenia się sadzy w kominie. litewst( 1.55 1.80 

wienie w „Teatrze Miejskim. Program uroz | Studenci litewscy przybyli kajakemi i pod | grywając zawody w słosunku 19:25. (Zb). JAJA za I kg 1.20 1.30 
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Słynny filrm amtinmazistowski 

ZEZNANIE SZPIEGA 
_Ceny zniżones: balkon 40 groszy, parter od 75 groszy. 

Na przełomie lata 
Pierwsze demisezonowe aksamitne kostim 

my będą zamiast futra przybierane strus'mi 

piórami. Nawet sukienki wizytow: można 

będzie w ten sposób ozdabiać. Delikatny, 

prawie pajęczy wzór czarnych piór strusici 

sprawi efekt rzadkiej konorki. Pierwszy cios 

ensemblom letnim zada moda bardzo wy- 

szukanej sukienki wizytowej, która będzie 

krółową mody demisezonowej. Suknię tę no- 

shć się będzie pod płaszczykiem wełnianym 

dub. krótkim, jeszcze namazie lekkim futer- 

kiem. 

Biała koroneczka już się opawzyła, ale 

za to nigdymie uprzyknzy się widok białej 

pikowej wypustki, Modny .kostinm demise- 

zomowy będzie miał zamiast żakiecika su 

kienkę z krótką pelerynką podobną do klo- 

szowego żabocika. Z przodu po obu siro- 

nach wycięte będą otwory dla rąk Otwory 

aresztą pięknie wykonane i nawet niekiedy 

podkreślone jakimś odrębnym kolorem 

Właśnie dla takiej pelerynki bardzo odpo- 

wiednie jest przybranie z białych wypu- 

stek. Ale to wszystko jest jeszcze melodią 

niedalekiej wprawdzie, ale — przyszluėsi, 

Od żniw idzie droga do owocobrania. — 

a to już jesień. Zaczynamy wybierać sobie 

na przybnanie kapelusza i sukni kolory po- 

Reprezentacyjne km CGIfINO 

FRAN 

  

rzeczek, wisien, agrestu, dobieramy do tego 
rękawiczki i torby. Pani w kapeluszu, na 

który się składa wianek z moreli w obramo 

wamiu z liści wygląda, jak sama. Flora, 

Uznpełnia kapelusz suknia cała w deseń 

z owoców moreli. Do tego trawiaste ręka: 

wicziki i torba. Tło sukni kremowe. Całość 

dekoracyjna. Lakierowane pantofle znalazły 

w Nowym Jorku zastosowanie latem jako 

sandały. Amerykanka nie uznaje latem skór 

ki węża, chętnie natomiast łączy cienką 

giemzę z higieniczną plecionką z- nici lub 

rafii. Pantoflom musi odpowiadać torba, bez 

tego ani rusz. Niekiedy również rękawiczki 
należy kompletować. Naprzykład granato- 

wo-czerwony pantofel z rafi i nici, takaż 

torba i w tych samych kołorach niciane 

rękawiczki. Amerykanki, które lubują się: w 

jaskrawych” kolorach, a jest ich bardzo -wie 

le, kompletują tylko rękawiczki i: torby. 

Wielkie magazyny amerykańskie prze- 

ścigają się w dostarczaniu tych różnych dro 

biazgów, bez których Pani nie może się 

uważać za dobrze ubraną. Pasją Ameryka- 

nek są białe bluzki z linon i haftu szwaj- 

camskiego, które można nabyć na wystawie 

nowojorskiej.za śmieszną cenę nie dolarów, 

ale centów. Cėline. 

  

Najaktualn. film sezonu 

Imponuj. film-dokument   

CJA 
. CZUWA... 
Świadomi swej siły — poznajmy siłę sojusznika. 

Nadprogram: Aktualności i kolorowy dodatek Waita Disneya. 
  

Chrześcijańskie kino „ŚWIATOWID Mickiewicza 9 
  

Wspaniały fiłm erotyczny o wielkiej miłości pięknej kurtyzany p. t. 

Przedziwne kłamstwo Niny Pietrowny 
RS Czar białych nocy 

Wielki film reżyserii W. Turzańskiego. 
Urok stolicy zabaw — Petersburga 

W rol. głównych: Isa Miranda i Fernand Grawet 
  

OGNISKO | () 
Dziś. Najaktualniejszy 
film sezonu! 

W rolach głównych : 

Nadprogram UROZMAICONE DODATKI. 

REDAKTORZY DZIAŁÓW: Władysław Abramowicz — sprawy kulturalne litewskie i wiadomości. z m. Lidy; Zbigniew Cieślik — kronika zamie 
„specjalnego wysłannika”; Witold Kiszkis — wiad. gospodarcze 1 polityczne (depeszowe i telef.); Eugenia Masiejewska-Kobylińska 
Józef Maśliński — recenzje teatralne; Anatol Mikułko = felieton literacki, humor, sprawy kulturałne; Jarosław Nieciecki — sport; 

   
   

  

    

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 

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

Drukarnia: tel. 3-40, Redakcja rękopisów nie zwrach. 

Centrala. 

Wydawnictwo „Kurjer Wileński" Sp. z 

STATNI POCIĄG 
Z OBLĘ 

Dorothy Lamour, 
ŻONEGO MIASTA 

Lew Ayres, Olibert Roiąnd. 
Pocz. seans. © g. 6,.a w niedz. I święta o 4. 

  

  

  

“d 4 (BR LL 

s.. gg| | Kredyty na 
: 5 $ 0 3 

2 AR o «gisl |, w stosunki 
8 "c 3 BB. „Rentownošė produkcji. rolniczej, jako 

> 5 a. BE „8 takiej, zależy nie tylko od racjonalnej go- 
5 ss = а spodarki polnej, lecz również w dużej 
$ Z M s ER mierze od rozwoju przemysłu rolnego, 
8 < '5 z a Ё dostosowanego do warunków i potrzeb 

Žž т ži z danej połaci kraju. 
g < 8 Era Na ziemiach północno-wschodnich na 
2 $ Foe czoło najważniejszych gałęzi przemysłu 

8 - = 33% rolnego wysuwa się gorzelnictwo, jako 
Š 3 ož jedna z najstarszych form uprzemysto- 
= у 5 m. 2 ži: wienia rolnictwa. 

s = šžž Niestety, pomimo ogólnie sprzyjają- 
"a * E cych warunków przyrodniczych, jak do- 
^ 284 tychczas, produkcja gorzelnictwa rozwi- 
< Ё = nieta jest u nas bardzo słabo i wynosi 

> 348 zaledwie 11% w stosunku do przedwo- 
PPR jennej produkcji. Powstaje więc pytanie, 

dlaczego gorzelnictwo, które na terenie 

województwa wileńskiego i nowogródz-   
Ostatnie 2 dmi 
  

  

stosuj 

BALSAM JEROZOLIMSKI 
wyrobu Laboratorium O. O. Bonifratrów w Wilnie 

I opatentowany przez Minisierstwo Opieki Społecznej Nr Rej. 1971. 

Leczy on skutecznie katar płuc, bronchit, uporczywy kaszel, ułatwia wy- 
ksztuszanie, wpływa pobudzająco na apetyt i dobre samopoczucie chorego 

Żądajcie tylko prawdziwego Balsamu Jerozolimskiego O. O. Bonifratrów. 
„Sprzedaż w każdej aptece i składach aptecznych: : 

Wytwórnia i główny skład : 

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

Dziś wielki egzotyczny film 
Gwiazda i ulubieniec kobiet Charles 
gwiażi Anna May Won; Bickford w przepięk, filmie 

u nówogoias ssLÓFKA Szanghaju 
Kulisy walki z przemytem ludzkim. 

telefon 21-67 Ceny miejsc: Balkon 25 gr., parter od 40 gr, 
  

a 
KINO 

Rodziny Kolejowej 

ZNICZ 
Wiwulskiego 2. 

RERMEERTRCOWEGH 

| MI6DY MIE JEST ZAPÓŻNO 
arie © zdrowiu tym. bare 

dzi A: AR na chorob 
4 EREK, AN RAD 
GE KAMIENI żó: 
CIOWYCH, ZŁEJ PRZEMIANY 
MATERII, na bóle artretycre 
ne czy podag czne, wzdęcia 
brzucha, o: bijanie się p 

Dziś, Opowieść o miłości większej niż oceany 

Statek niewolników 
W rolach gł.: Wallące Beery, Warner Baxter, Elizabeth Alan 

Nadprogram: DODATKI. Początek o godz. 6-ej w niedziele o 4-ej 

  

| AA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AD AAAA AAANAĆ 

_AKUSZERKI 
AKULZERKA 

biaria Laknerowa 
przyjmuje od godz. 9 rano do godz. 7 wiecž. 

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

PRACA 
POTRZEBNI: szofer-mechanik lub bla- 

chamz i pracowniczka lub pracownik do 

    

me 

day nie będzie ra późno, © lie * lzie za 6 ile 
 złosz "złóf KORY „D URO ŁY 
Gąseckiego, które zapobiegają gromadzeniu 
sio kwasu moczowego i innych szkodliwych 
da zdrowia substancji zatrowających orgae 
nizm. = Dziś jeszcze kup pudełko ziół 
DIUROL* żonę gp a pskodiaė 
a o dodatnich znakach aaa b aicać 
będziesz swym znajomym. Spo ja. 
o eby Orygiatie dieta, „Di UROL* 

(Z. KOGUTKI у EM) spizedai 
Apteki | składy spteczne. 

  

rzu na wprost bramy. 

  

DOŚWIADCZONA PIELĘGNIARKA poszu 

kuje pracy przy chorym. Może wyjechać. 

Ofertę do administracji „K. W.* dla N. D. 

  

MASZYNISTKA z kilkuletnią praktyką 
biurową, zna buchalierię — poszukuje sta- 
łej pracy lub przyjmie zastępstwo. Zgłosze- 
nia do „Kurjera Wileūskiego“ dla „W*. 

окНЕ 
JAZDA MOTOCYKLEM. Nauka, wyna- 

jem, obsługa, garażowanie. Wileńska Nr 8 

w podwórku, na wprost bramy. 
Nauczam jeździć 

motocyklem szybko i tanio, oraz wynajmuję 

— można zamawiać listownie. S. Stankie- 

  

KTO SZUKA mamki — ul. Szpitalna 

gorzelnictwo | 
ku do przedwojennej produkcji 

    wicz, Rzeczna 8—2 (Zakret). Nr 4 (dozorca). 

©. 

— dział p. t. „Ze świata kobiecego"; 

Józei Święcicki = artykuły polityczne, społeczne i gospodarcze. 

  

   
Przedstawicielstwa ; 

    
0. @, 

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

Ułańska 11; Łuck, Wojewódzka 5. | 

Nieśwież, Kleck, Słonim, 

Stołpce, Szczuczyn, Wołożyn, Wilejka, Głębo= 

kie, Grodno, Pińsk, Wołkowysk, 

   "CENA PRENUMERATY 

mięsięcznie: z odnoszeniem do 

domu w kraju —3 zł., za grani- 
cą 6 zł, e odbiorem w admini- 
stracji zł. 2.50, na wsi, w miej- 
scowościach, gdzie nie ma urzędu 
pocztowego ani agencji zł, 2,50 

30.gr, drobne 10 gr za wyra: 
tłustym drukiem lic 
Przydział ogłoszeń dó odpowiednich rubryk 

        

        
   Za treść ogłoszeń i rubrykę. „nadesłane"       

Brześć n/B. 

  

uk. „Znicz, Wilno, ul, Bisk. Bandurskiego 4, tel. 

      

kiego rozwijała się przed wojną tax do- 
brze i liczyło setki gorzelni, po wojnie 
zahamowało prawie całkowicie swój roz- 
wój? : 

W czasie wojny šwiatowej wiele ma- 
jątków wraz z gorzelniami uległo znisz- 
czeniu, a możliwości odbudowy zostały 
uzależnione od środków kredytowych 
oraz zapotrzebowania na spirytus. 

Warunki układały się w ten sposób, — 
że niezbędnych kredytów na odbudowę 
gorzelni rolnictwo nie mogło uzyskać, a 
zapotrzebowanie na spirytus było w Pol- 
sce stosunkowo łak niewielkie, że cał- - 
kowicie było pokrywane przez istniejące 
już gorzelnie. 

Dopiero w 1938 r. nasłąpił znaczny 
zwrot w koniunkturze produkcji gorzelni 
czej. i 

Wraz z rozwojem motoryzacji, która 
ostatnio szybko postępuje naprzód, zwięk- 
szyło się zapotrzebowanie spirytusu do 
mięszanek spirytusowo-benzynowych, u- 
żywanych do napędu, motorów. 

W wyniku wzmożonego zapotrzebo- 
wania — powsłała naturalna konieczność 
budowy nowych i odbudowy dawniej ist- 
niejących, a obecnie zniszczonych, go- 
rzelni. 

Ponieważ usława o Monopolu Spiry- 
łusowym wyraźnie dąży do podłrzymania 
tego przemysłu na ziemiach lekkich, nie 
nadających się pod uprawę buraków, ze 
szczególnym uwzględnieniem terenów od 
dalonych od większych ośrodków przemy 
słowych, zdala od stacji kolejowych, — 
Państwowy Bank Rolny finansuje inwesty- 
cje dotyczące odbudowy i budowy go- 
rzelni rolniczych (prywatnych), jak rów 
nież gorzelni spółdzielczych, położonych 
na terenie woj. wileńskiego i nowogródz 
kiego. 

- Przy zakreślaniu powyższego terenu 
przyjęło również pod uwagę słabą roz- 
budowę  gorzelnictwa, charakter gleb, 
specjalnie nadających się do produkcji | 
ziemniaków oraz trudności zbytu pro- 
dukcji ziemniaczanej na inne cele. 
WARUNKI KREDYTU SĄ NASTĘPUJĄCE: 

Gorzelnie prywatne: = 
1) termin kredytu — 5 lat, w 
2) oprocentowanie — 70/9 w stosunku 

tocznym, > 

3) wysokość kredytu — 50/6 koszto: 
rysu budowy i urządzeń gorzelni, 

4) zabezpieczenie — hipoteczne. 

Gorzelnie spółdzielcze: S ‚ 

1) termin — na inwestycje budowlańś* | 
do lat 40, na inwesytcje maszynowe i urżą 
dzenia do lat 20, > 

2) oprocentowanie — 1*/,9/a w sto- 
sunku rocznym, ponadto 3/49/o jednora- 
zowo od sumy wyplaconych požyczek, 

3) zabezpieczenie hipoteczne 
I weksle Spółdzielni. 

Szczegółowych informacji udziela Od- 
dział Państwowego Banku Rolnego w Wil 
nie, ul. W. Pohulanka 24. й 

MA. 

  

samochodowe 
Krajowa oleje najwyższej jakośc 

SWIWG-OFL. 
Akumulatory. łańcuchy, siodełka, 
szprychy, obręcze, świece, kombinezo- 
ny oraz wszelkie inne akcesorie i czę- 

ści zamienne poleca 

F-ma KAMERMACHER i OKOŁOWICZ 
Wilao, wileńska 8, tel. 7-57 

  

LOKALE 
'. POSZUKUJE SIĘ pokoju z osobnym 
wejściem dla dwóch mężczyzn od 1 wrześ. 
nia. Zgłoszenia do Administracji „Kurjerą 
Wileńskiego'* dla M. 5. 

s. a 
Kupno i sprzedaż 

= 

SAMNIKI czarne, podpalane Go sprze- 
dania. Antokolska Nr 39 m. 3. 

  

  

PLAC na rogu Lwowskiej i Chocimskiej 
do sprzedania. Dowiedzieć się: ul. Zawalna 
Nr 66 m. 9 w godz. od 2 do 4. 
  

  

ZĘBY SZTUCZNE kupuje Ł. Minkier. 
Wilno, ul. Wileńska Nr 21 m. 1. 

  

SPRZEDAM sklep spożywczy  urz: Aze- 
niem wartości do 2000 zł. Punk* bardo do- 
bry, naprzeciw kościoła, gimnazjum, ko- 
szar i kina. Za sklep z mieszkan'em komor- 
ne 25 zł. Mołodeczno, Zamkowa 86. Właś- 
ciciel sklepu Jan Kruk. 

jscowa; Włodzimierz Hołubowicz — sprawozdania sądowe i repórtaż 

Kazimierz Leczycki =— przegląd prasyj 
Helena.Romer — recenzje książek; Eugeninsz Swianiewicz — kronika wileńska: 

CENY. OGŁOSZEŃ; Za wiersz milimetr. przed tekstem 75 gr., w tekście 60 gr., za. tekstem 
Najmniesze ógłoszenie drobne liczymy za 10 słów. Wyrazy 

zymy podwójnie. Zastrzeżeń miejsca dla „drobnych* nie przyjmujemy 
zależny jest tylko od Administracji. Kronika 

redakc. i komunikaty 60 gr za wiersz jednoszpaltowy. Do tych cen dolicza się za ogłosze» 
nia cyfrowe tabelaryczne 50%, Układ ogłoszeń w tekście 5-łamowy, za tekstem 10-łamowy 

S r 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 į 17 — 20, 

3-40) uocz. a E. Kotlarewskiegę, Wileńska '34 

 


