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Wśród wielu tych rzeczy jakie są | jącym państwo niemieckie, mają w
pisane obecnie w. okresie t. zw. „biasobie krew słowiańską, że są to pole; wojny“ niewątpliwie pod adreesra
tomkowie podbitych i podporządkoNiemiec i Hitlera
używa się wiele
wanych ongiś Niemcom plemion słoprzesady. Przesada jak to już ktoś
wiańskich.
gdzieś powiedział nie jest czymś karygodnym, a .słaży do podkreślenia
myśl, Oczywiście, iak pojęta prze

Jakie były wyniki podbojów? Autor mówi tak:

szda musi mieś swe granice Tuaczej
chybia celu.
Jsta'uio widzimy,
że
vrepaganda niemiecka
mimo największych wysiłków nie daje pożą*enych

Po pierwsze, ginęli najdzielniejsi, najduniezależniejsi duchowo 1 najwyżej
chowe wartości ceniący. Pozostawali przy

życiu słabsi, bojaźliwi, bardziej skłonni

wyni! ów.

do bytowania w roli powolnych niewolników, ci wreszcie, którzy dobrobyt materiałny przenosili mad wartości ducha.

Łatwo sprawdzić, że propaganda
niemiecka łatwo chybia celu, bo to
granicę przekracza. Tak, czy inaczej
każdy obiektywny obserwator po tej
i tamtej stronie skłonny jest przyjmować podawane mu fakty z pewnym mniejszym lub większym pro-

Po wtóre, ci nawet, eo się ugięli po
uporczywej walce,
zatracali naturalną
zdolność

inaczej

należy

się

Wojna

albo

PARYŻ,

o ile *

równo

zdarzeń.

(Pat). Z ostatniej debaty

ukazały w związku

prężeniem

stosunków

mieckich

zwraca

uwagę

ważne

z na-

polsko

wśród

konserwatystów,

łów jak i partii pracy

Wśród rozprawek i broszur, jakie

się ostatnio

nie

- nie-

obawy,

przyniosły

by

libera-

żywione są po

najbliższe

poważnych

tygodnie

wydarzeń

politycznych.
Ostatnie wiadomości z Gdańska po
twierdzają wrażenie, iż na terenie W.

broszurka

Kazimierza Hałaburdy,
wydana na-|
kładem
Wydziału Propagandowego |
Miasta przygotowuje się jakaś próba
Związku Młodej Polski p. t. „Odwet.
sił. Niemcy w dalszym ciągu oświadSłowian.
czają, iż chcą rozwiązać
radykalnie
problem Gdańska. Niemcy spekułują
na załamanie się Polski tak, jak spe-

Tytuł w pierwszej chwili
budzi
nieporozumienie.
Odwet? Chyba w
dalekiej przyszłości,
dziś
przecież
Niemcy

są w ofenzywie.

Mowa

kulowali

Autor twierdzi, że Prusacy, którzy są cementem jednoczącym Niemelementem

dawniej

na

wahaniu

na

treść,

wreszcie

te cechy

obserwujemy

u

Gdańska. Nie tu jednak leży zagad.
nienie — oświadcza dziennik. Nie cho

totalizu-

dzi tu o konflikt w sprawie

PARYŻ, (Pat). Korespondent „Ma- | Siegfrieda.
W szeregu
ostatnio

ponowne

perskie

wylewy

Gdy w XVIII wieku
zdegenerowani
Habsburgowie i nie mniej od nich zdege
nerowana austriacka arystokrucja nie są
już w stanie utrzymać w kurbach dys
eypliny lokalnych niemieckich władców
na polityczną widownię wkraczają Pru-

wo

Gdańska,

punktów

przystąpiły

do

wojska

Senatu

dowiadujemy

gdańskiego

nastąpi

się, że na ostatnie pro
odpowiedź

polska.

graniczników. W nocie tej Senat wysuwa pod adresem polskich inspektorów

Czynniki
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i absurdalne
^

polskie dadzą

uszczuplenia

praw

zarzuty

o szpiegostwie

do zrozumienia
Polski

nie
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i tresowani
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tresować

Niem-
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Schiller,
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przez

szczególną
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W

w
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wolnościowe,
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sztuki

Bawarii,

to chodzić

będzie

łość polityczną
która jest
równowagi

o wojnę

nia

zasadniczym
europejskiej,

Polski.

czynnikiem

Rachuby Niemiec jeszcze raz mogą
się okazać fałszywe w świetle wydarzeń, a wówczas kwestia
ograniczać
się będzie do tego, czy państwa tota-

litarne wyczerpawszy już wszelkie zasoby polityczne, będą mogły się jeszcze wycofać,
by uniknąć katastrofy
czy też pod naciskiem wszystkich swo
ich błędów zmuszone będą wziąć się
do wojny i zdać sobie sprawę z tego.

że MUSZĄ

JĄ PRZEGRAĆ.

LONDYN

(Pat).

Podczas

debaty

w

Izbie Lordów zapytanie lorda Davisa
czy porozumienie z Polską zawiera
definicję pośredniej agresji, lord Hali
fax oświadczył,

iż ostateczny

układ

Polską jeszcze dotąd zawarty

z

nie zo

| nych przy budowie

W

zatrzymania

senatowi

dopuszczą,

wojennym

gdańskiemu,

a jedyną

władzą,

i gospo

że do
która

sprawie
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układu.

wymagają
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NT

pamięta

deklarację

jest inspektorem
transportu

śledzi

są,
w

oczywišcie,

premiera

Gdańsku

koła
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tilozoti.
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Po dalszych rozważaniach podobnej treści autor dochodzi do konklu
zji:
Historia się mści — wielowiekowa
krzywda Słowian wyrzynanych, brutalnie wynaradawianych, zamienianych w
niewolników i tresowanych
jak zwierzęta obraca się przeciwko gnębicielom.
Ongiś

tresowani

1 tresują,
wynikiem

z

niejsza

sami

teraz skolei

swych dawnych
tego jest coraz
mechanizacja,

depezą

gnębicieli a
beznajdziej-

materializacja

tępota.

W konsekwencji
musi to wszystko
doprowadzić albo
do reakcji,
której
skutki zniweczą mechaniczny ład i zamienią Niemcy w straszliwy chaos, albo
też materializm będzie tam się coraz bar
dziej

tak,

utrwalał,

jak

Inków,

niej

p.

Prusami W., w Warszawie sądzą,
że jest to pogłoska prowokacyjna i że
Senat zastanowi się poważnie przed powzięciem tego rodzaju decyzji, bo
powinien rozumieć, że pociągnęłaby ona za sobą poważne konsekwencje.
W kołach politycznych warszawskich wskazują, że opinia zaprzyjaż
nionych z Polską państw w sprawie Gdańska nie uległa żadnej zmianie. w
Gdańsku chyba o tym wiedzą i pamiętają, że do Polski należy zdanie decy

w tej sytuacji.

dziedzinie

Gdy politycznie zwyciężyli
Prusacy,
nienordyckie kraje tępieją i milkną —
teraz niemiecka myśl coraz bujniej krze
wi się na ziemiach
zgermanizowanych
Słowian, a jednocześnie coraz wyraźniej
miradza cechy złamanego ongiś ducha
— Hartman rzecznik
nieświadomości,
Schopenhauer; beznadziejny
pesymista,
jeszeze bardziej od niego
rozpaczliwi
Stirner i Ruge, wreszcie głosiciel buntu
Nietsche, świeżo zgermanizony Słowian.

STS

wladze

nabyiym

grawitują do suchego formalizmu, wów
czas gdy południowcy są bardziej ideali
styczni i mają więcej polotu.

którego

polskie wskazują, że Senat gdański wbrew własnej obietnicy o przeprowa
dzeniu rokowań w sprawie kontyngentów śledzi, uchylił się od tych roko
wań i dlatgo
nie było innej rady, ja ktylko wstrzymać transporty.
Wreszcie, co się tyczy pogłosek o tym, że Gdańsk otworzy granicę z

dujące

są

dycy

toku

gdansk.
celnym,

Jeszcze

gdyby

Prusary

wspóizawodniczą.

wieiką

dokładne-

PTSS

Duerer.

jak

w

polu

žia idealistyczna

jakie wydarzenia w Gdańsku mogą
mieć dla przyszłości pokoju europej
skiego.
NST STD

08-

niemiec

linga. Na pierwszy rzut oka tworzą jedną

10 lipca, dotyczącą stanowiska rządu
brytyjskiego.
Lord Halifax nie uważa za celo
we dodać cokolwiek do tej deklara
cji, aby w żadnym stopniu jej warto
ści i jej efektu nie zmienić. Rząd bry
tyjski obserwuje sytuację w Gdańsku
bardzo bacznie i caikowicie zdaje so
bie sprawę z możliwych reperkusji,

Senatu
kto

ono

po

rdzennie

bacha i Kanta, podczas, gdy na terenie
Niemiec Południowych rozkwita filozo

Na temat Gdańska — oświadczył
Halifax: nie pragnę powiedzieć dużo.

Izba

tym

dykami

omówienia.

go

KITT

decydować

zostało

formalnego

postanowienia

umocnień,

T

jakiej

zastanawia

1871, czyli

czy

czas

Prusaków

sobą

dzisiejszej
debaty
poruszone,
nie
wchodzi więc tutaj w grę. Rząd so
wiecki w przeciwieństwie do tego, co
bvliśmy w stanie uzgodnić z Turcją
i Polską, wolał przystąpić odrazu bez
żadnego stadium pośredniego do za
warcia

Mozart

gicznego

w

Straa-

już szczególnie jaskrawo uwidocz
się zabijanie
niemieckiego
durha

Na

stał i że postanowienia, na których
odbywa się obecnie współpraca mię
dzy W. Brytanią a Polską, nie zawie
rają żadnej wzmianki o agresji poś
redniej dla słusznych przyczyn. Gwa
rancja brytyjska wobec Polski opie
ra się na najzupełniej prostej, dokład
nej płaszczynie, odmiennej od płasz
czyzny, na której rokujemy z Rosją.
Gwarancja wobec Polski nabiera mo
cy działania w wypadku, w którym
niepodległość Polski ulegnie wyraźnemu zagrożeniu i rząd polski uzna
za
niezbędne
przeciwstawić
się.
Zagadnienie pośredniej agresji w tej
formie,

oczy

roku

spruszczenu

pewien

przez

Europie

o niepodle

w

i braci

impetem tworzy Wagner — z jego Śmier
cią kończy się wielki okres niemiecikej
sztuki.

1 Wir

czynnikierm

i gospodarczą

się

po

Wa-

Hommaa

kich krajów, nie wydały one ani jednego
geniusza sztuki tej miary,
eo Goetha,

A

lecz jeśli dojdzie
do nowego konfliktu

mu

Webera,

Schuberta,

Beethovena

—

tatecznym

se-

1 filozofii.

Saksonii

twórczość

niemiecka

Haendla,

rzuca

fakt

nie, Prusowie 1 Rotarowie. Tym razem |
1 terytorialnie i liczebule zniemczeni Sło |

ze

Mozarta,

Gluecku,

perastyczne odruchy poszezególnych nie
mieckich państewek, a u drugiej strony
duch niemiecki osiąga niebywale wyso-

może

Senat w ostatnich dniach pozwolił sobie między in. złożyć nową notę
w sprawie inspektorów celnych, komunikując, że będzie uznawał tylko tych,
których sam uzna za inspektorów celnych, a innych będzie uważał za po

celnych bezczelne
darczym .

na,

Wirtember-

Teraz skolei
ujarzmiają
Niemców
zgermanizowani engiś
Lutycy, Weleci,
Ranowie, Ślązanie, Pomorzanie, Połabia

skie.
wystąpienia

gnębieni

jednocześne

Schumanna,

czas

prowokacje

poinformowanych

Haydna,
gnera,

Wiek XVIII w dziejach Niemiec z
dwóch względów ma szczególne znaczenie — z jednej strony odżywają wów-

z Kłajpedy, policja niemiecka areszsa- , towała 111 robotników,
zatrudnio-

rozsadzania

Własna obsługa telefoniczna z Warszaw
Z kół dobrze

Sasów,

a

zyka zdobywa sobie pierwsze miejsce w
świecie. W ciągu zaledwie jednego stulecia wydają Niemcy na świat Bacha,

By.

PAT

wokacyjne

łamani,

nie zaczynają
ców.

Re- ,dynamitami blokhausów, które пКа | zarzutem sabotażu. Poza tym trzech
nu, który w szeregu miejse wystąpił , zały się umieszczone w nieodpowied
inżynierów miało zostać aresztowaz brzegów. Woda i tym razem zalała | nim miejscu.
nych w Tylży.
urządzenia fortyfikacyjne
na
linii
PARYŻ, (Pat). Według doniesień.

Nowe

Bawarów,

rozwija się wspanała

plastyczna,

czyków, Szwabów, Badeńczyków i Nadreńczyków. Przez szereg wieków ducho

Aresztowano 111 robotnik
— Deszcz
ów.e ponownie zalały fortyfikacje.
— Wysadzenie biokhauzów.
wały

sów, ale dziwna napozór rzecz — tyiko
trzech z pośród nich rodzi się na obsza
rze nordyckich Prus, reszia zaś pochodzi z krajów zamieszkałych przez przy
guiatającą większość krótkogłowych, cie
mnowłosych i niskich alpejczyków.

A dalej:

andal dokoła linii Zygfryda rozrasta $i
tin“ donosi z Nancy, że padające od
kilku dni ulewne de.zcze spowodo-

bionych

Prusaków.

się ze

dstrony Anglii i Francji co do interwe
niowania w konflikcie, który mógłby
być zlokalizowany
tylko do sprawy

może

być co najwyżej o obroniel

cy i jednocześnie

I właśnie

niż

materializm.

zasadniczym

posiadają dar
jasnego
ujmowania 4 w Izbie Gmin, pisze „Le Temps* wynika jasno, iż we wszystkich kołach
swych myśli, stanową siłę propaganspołeczeństwa angielskiego, to jest zadową, niezależnie od biegu najaktualniejszych

formę,

pojęty

rówimoweacij w

to rozumowanie

Twórcy teoryj sugestywnych

ste-

na

tenbergii

o Gdańsił«

będącej

blagę, czy przesadę.
Tak
Zgodzić się z rozumowa-

niem autora,
odrzucić.
|

złamani,

wagi

szeroko

wanie są znacznie silnejsi, a przede wszy
stkim znacznie bardziej otępłali czy kar
ni — różnie to można nazwać.
Bezduszny pruski „drill“, wywodzący się od Henryka Lwa, Gerona | Krzyżaków,
doprowadzony do ideału przez
Fryderyka Wielkiego, jak młot spada na
wciąż jeszcze separatystycznie
usposo-

to wojna o niepodległość Polski

usto-

sunkować do teoryj i wniosków jakie
sie wyciąga ze znanych i sprawdzonych już faktów. Tu niema miejsca
na żadną
albo nie.

Raz

roryzowani, zmuszeni do przyjęcia wstręt
" nej dla siebie kultury, zamykali się w
sobie, tępieli i nasłąkali nienawiścą. Zmu
szeni gwałtem do słuchania rozkazów,
później już tylko rozkazów czekali, a gdy

centem rabatu,
(„skidki* jakbyśmy
powiedzieli w miejscowej gwarze).
Takie podejście jest możliwe,
o
ile się ma do czynienia z wiadomościami o faktach, które się wydarzyły
w ostatniej chwili i gdy elementem
przemawiającym do uczucia i wyobraźni jest sam przez się nagi fakt.
Zupełnie

do twórczości.

tych brakło nie byli zdolni do niczego.
Dominującymi cechami charakteru sta:
wały się upór, wiara we wszechpotęgę
władzy państwowej, powolność w działaniu 1 myślenin, zwracanie większej u-

Niemiec

były
Asteków

przez

aż

zmechanizuje

zmechanizowane
i

garstkę

Mayów,

Niemey

państwa

podbite

póź-

Hiszpanów.

Jak z przytoczonych cytat widać
Kazimierz Hałaburda w hitleryź

mie widzi swego rodzaju dopust Boży, który nie może się skończyć inaczej jak katastrofą, i dla uzasadnienia przeprowadza ciętą krytykę hitlerowskiego rasizmu, totalizmu i rałego reżimu. Oryginalne ujęcie tema

tu i fakt, że te słowa wypowiada czło
nek Związku Młodej Polski, organizacji, której się w Polsce zarzuca opieranie się na
wzorach hitlerowskich,
czynią treść broszury jeszcze
bardziej interesującą.
Możnaby po przeczytaniu jej nabrać przekonania, że władza w Niem
czech dostała się w ręce grona nieświadomych Konradów Wallenrodów,
Piotr Lemiesz.

i

una | padli — blo Naa

Własna obsługa telefoniczna
Asz
POCZ 3 z Warszawy
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W Gdańsku znowu
wymówiono

mieszkania

w prywatnych

wych
skie

nieruchomościach,

lecz w domach,

instytucji gdańskich, jak Państw.
T-wo

należących

i Gdań

Osiedli.

Cele

wizyty

Z powodu

wyjazdu

polskiej

nacz. Skwirskiego

w Kownie

i red.

Obarskiego

niu* z pod czeskiego

do Kowna

Niemcy śWiiGówty
stując

PARYŽ,

NOWY

MADRYT,
ster spraw

(Pat). Hiszpański

wewnętrznych

| , Konferencja wezwanych

W

sobotę

po

południu

ndadzą się do ZSRR
krętu oddanego do

obie

|

na pokładzie оich
dyspozycji

fii pod nazwą „Nowa

ćwiczenia

bowców

Żądanie

2g0n prezesa Unii Związku Pracowników

ORAZ

PORADNIK

swe Herridje

uzasadnia

tam

ostatnio

areszto-

szeregu

MONTREAL,

(Pat).

fabryka aeropuanów
Ontairo
i pracuje
Według
konywa

REKLAMOWY

NA

pozbyć 1 obywatelst.

woduje te tłumne reemigrowanie Niem
2) že ci co przybyli przed 1933 r. acz
ców w wielu wypadkach naturalnych ka
komisja, która | kolwiek nie uciekli z Niemiec nabyli prze
Specjalna
nadyjczyków,

nowe

obywatelstwo

stko I wyjeżdżają .

Badania prowadzi obecnie Royal Me
która

dopatruje

się w tym

poważniejszej akcji.

Jednoczesny ślub 106 par francuskich
ganizacje ,eunesse couwlere cafholigue“
[katolicka młodzież robotniczaj, podobna
do istniejącej we Francji, Liczy ona w Ka
nadzie (prow. Quebec) 40.000 członków.
łedna para klęczała przed arcybiskupem Gauthier, przed każdą inną zaś stał

PARYŻ

(Pat). Prezydent Republiki Le

brun z małżonką udali się do zamku Berg,
gdzie wielka księżna luksemburska oraz
książe Feliks podejmowali ich śniadaniem.
WARSZAWA (Pat). Pan Prezydeni
Bezpośrednio po tym odbyło się przyję
R. P. przyjął w swej rezydencji w Wiś cie w salonach delegacji francuskiej, na
le Jana Kiepurę.
którym obecni byli przewodniczący parla
menłu i rady stanu oraz członkowie rzą
du, Na tym przyjęciu prezydent Lebrun
" WARSZAWA (Pai). Wielką defiladę wręczył następcy tronu luksemburskiego
przed naczelnym wodzem, w historycz- "odznaki wielkiego krzyża legii honoro:
nym dniu 6 sierpnia, prowadzić będzie ja wej
ko dowódca całości gen. broni Kazimierz
Sosnkowski,
jeden
z
najdawniejszych
współpracowników Józeta Piłsudskiego,
dawny szef sztabu 1-szej brygady.
Za gen. Sosnkowskim maszerują po”:
stali przy życiu członkowie
pierwszego
patrolu Beliny generałowie
Głuchowski,
MONTREAL (Pał). Prasa kanadyjska
Grzmoł-Skotnicki i Kmicic-Skrzyński, oraz
żywo interesuje się sprawą zatopienia na
płk. Hanka-Kulesza,
rzece św. Wawrzyńca małego słatku Ora
Za nimi, maszeruje komendant naczel

w dn. 6. VIII.

ny związku legionistów minister płk. Juliusz Ulrych, prowadząc olbrzymią, liczącą
ponad 1.300 sztandarów kolumnę pocztów szłandarowych, legionistów, peowia
ków i grup zjazdowych.

I chcą pozo

ckich, osiadłych w Kanadzie od lat, któ
rzy nie czekając zbłorów likwiduą wszy-

przez głośnik, a odpowiedzi

WARSZAWA (Pat). Pan
Prezydent R. P. przyjął w dniu wczoraj
szym w swej rezydencji w Wiśle wice
premiera inż. Eug. Kwiatkowsgiego.

statek kanadyjski
na rz. św. Wawrzyńca

nego wyprzedawania się farmerów niemie

Police,

u Pana Prezydenta

Okręt jarońs«i zatop.ł

| słać w Kanadzie. Dotąd badana jest spra
į wa czym wytłumaczyć sobie fakt raptow

untain

pod
któstra
od-

Prezydent Francji
w Luksemburgu

Wicepremier

Defilada

1939/40

Tajemnicza ucieczka Niemców z Kanady
ważnie

ЗЫ

być drogę powrotną. Na zdjęciu zatrzymni emigranci żydowscy na słatku.

Fort Eris

podwoiła 'iczbę robotników
obecnie 24 godziny na dobę
doniesień prasy fabryka wy
zamówienią dła zagranicy,

T]

grupa | przed niedawnym czasem badała ustosun
Poważna
MONTREAL (Pat).
Niemców z pow. Saskafcahewen wyprze , kowanie się Niemców
kanadyjskich do
dała swe farmy I opuściła Kanadę. Wobec | Niemiec, ustaliła:
tego, že poprzedziły ją inne grupy, a w
1) większość tych którzy przybyli po
К
ž
gotowania
1933 r. to wychodźcy, częściowo politycz
е
e:
do odjazdu
Niemców,
rząd kanadyjski

sy

Kanadyjska
w

MW

ROK

z

Krążownik angielski zatrzymał u wybrzeży Palstyny statek „Colorado”, płynący
flagą Panamy, na kłórym znajdowało się około 400 emigrantów żydowskich,
rzy w nielegalny sposób pragnęli przedostać się do Palestyny. Słatek stoi pod
żą w Haifie, zaś emigrantom nie pozwolono wysiąść na ląd. Będą oni musieli

Koniunkturka...

wydawcy. |
t u iach
Da nabycia w ksiągoan

MONTREAL (Pat). W obcności tłumu
20.000 osób odbył się w Montrealu rów
noczsay ślub 106 par młodych Francuzów
kanadyjskich.
j
|
Uroczystość była urządzona przez oi i

8

Wśród aresztowanych, którym grożą
kary do 6 miesięcy więzienia, znajdują się
między in. b. oficerowie armii czechosło
wackiej.

WARSZAWA

biskupa

Po Palestvny

wań wśród Czechów, oskarżonych o obra |
zę armii niemieckiej. ||
:
i

SZEK
SZEŃ TEOFIL PIETRA
BIURA OGŁOMARSZAŁK
I 609-73
509-73 2,
OWSKA 115. TEL 509-7

Pytania

emicranci

BERLIN (Pat), Prasa donosi z Pragi, że
dokonano

Nakładem:

aaa

Nielegelni

toż

Wszystkie
w Polsce. Dokłatne adresy wydawnictw.
I t. p.
lawców | redaktorów = ceny ogłoszeń, prenumeraty
Nazwiska
w Ameryce I innych kralach.
plsma polskie
oro:

sd

@

demokracja” ogło-

!

bada sprawę I chce dojść do tego, co po

Wczoraj zmarł w Warszawie prezes Unii Zw. Pracowników Umysło
wych ś. p. Ludwik Grygołaitis. Stał on na czele organizacji jednoczącej 35
związków pracowniczych.

amerykań

ISMA
SOP
i CZA
EN OSPOLIT
SPiS GAZRZECZYP
POLSKIEJ
EJ
Zawiera:

gospo

„za obrazę armii niemierk'ei"

na terytorium Anglii.
ia

jako objektem

Aresztowania Czechów

Bombowce te dokonają nalotu od stro
ny wschodniej. Ćwiczenia obrony, przeciwłotniczej odbędą się w Londynie w
nocy z 9 na 10 bm., а м hrabstwach po
łudniowej Anglii w nocy z 5 na 6 bm.

i

li tylko

nii.

przez administrację brytyjską.
PARYŻ (Pat). Havas donosi z Mos
członków delegacji
kwy o mianow.

Js myszdł z duaku

czyzną

są na przepustkach, wydawanych oso
darczej eksploatacji, jako źródłem ta
bom, pragnącym udać się na ten ob
nich rąk roboczych i jako bazą woj
szar i istnienie ich jest pogwałceniem | skową dla przyszłych podbojów. ..

samofcią imnieresów Słanów Zjednoczonych R. P. i Kanady w stosunku do ana

lotnictwa brytyjskiego

LONDYN (Pat). Podczas ćwiczeń bry i
tyjskich wojsk lotniczych, które mają się !
odbyć w przyszłym tygodniu, 800 samolo |
tów będzie miało za zadanie nie dopuś |
cić do dokonania raidu przez 80U bom- |

nieme

sił dsklarację, w której domaga się aby Ka
nada zerwała swe stosunki ekonomiczne
z Japonia.

Obrona Anglii przed atakiem lotniczym
Wielkie

przez wojska

ckie i znajdujące się pod zwierzchnict
wem niemieckim”. Słowa te wypisane

OTAWA (Pał). Były poseł kanadyjski
w Waszyngłonie Hirridgę przewódca par

do Bur-

sowieckie
do
rokowań z wojskową
misją francusko-angielską.
Na czele
delegatów stać będzie marsz. Woroszy
łow.

misje

jest fike

ki kandiowe z Japonią?

sia do Moskwy

LONDYN, (Pat). Francuska misja
wojskowa podczas swego pobytu w
londynie będzie gościem rządu brytyjskiego, który dziś wieczorem urzą
dza na jej cześć wielkie przyjęcie

słowacka

Kanada zerwie stosun-

i

| gos pozostawać ma w związku z przy
i gotowaniami gen. Franco do rekon| strukcji rządu.

udadzą

rium okupowane

Niebawem

druga

nie „Autonomia“

ją — zaznacza korespondent.

próbne.

kngieiska i francus*a misje wojs:0we
w sobotę

(Pat).

Rzesza za
Słowaczvź

Moraw,
jak i „autonomiczna* Słowaczyzna są koloniami w pełnym lub
raczej w najgorszym tego słowa zna
czeniu. Niemcy interesują się. Słowa

samoloty kursować będą między No
wym Jorkiem a Boscarosse pod Bordeaux, nad Atlantykiem. « Samoloty
te nałeżące do American Export ArInes, kończą obecnie przepisane łoty

wał do Burgos generałów Beromcu

Suner wez-

JORK,

utworzona zostanie

| Yague oraz członka Falangi Camera
Castillo oraz dyrektora instytutu kre
| dytowego Benjumea.

mini

tartaki, wywożąc

którego

autonomię

szone przez Niemców jako specjalny
obszar, znany oficjalnie jako „teryto

ska linia lotnieza do Europy, której

rządy w Hiszpanii

(Pat), „Excelsior“ donosi

a nawet

,na mocy

gwarantowała

Nieprawda, iż Niemcy nie mają ko
lonii. Zarówno „protektorat“ Czech i

nad Atlantykiem

Wojskowi z „Falangi
z San Sebastian, že zamierzona rekonstrukcja rządu hiszpańskiego pój
dzie w kierunku liczniejszego niż dotychczas udziału osobistości wojskowych, związanych z Fałangą.

lasy

statutu

nią łączącą Bratysławę z Piszczanami
Doliną Waagu i Tatrami zostałło gło

Druga linia lotnicza

Gdyni

porcie na Świętej

obejmą

z

olbrzymie zapasy żywności, zapasy ca
łych fabryk i znaczną ilość maszyn i

Do Gdyni zapowiedziano przyjazd grupy inżynierów litewskich dla
zapoznania się z urządzeniami portu, na których mogłyby być wzorowane

urządzenia w przyszłym

Słowaczyznę

całego jej materiału wojennego, dewe

inżynierowie litewscy
do

urządzeń fabrycznych.
'
„ Mniejszość niemiecka, licząca. ogó
łem 150 tys., zachowuje się tak, jakby
'była panem kraju. Terytorium ograni
czone granicami Moraw i Polski, li

/ „panowania

kraj jest zrujnowany.

mówią, że wizyta ma na celu współpr acę z odpowiednimi czynnikami litew
skimi dla zharmonizowania działalności informacyjnej i wspólnego wysiłku
celem usunięcia różnych niepotrzebnych uprzedzeń wzajemnych.

przyjadą

ET

LONDYN (Pat). Korespondent dy
plomatyczny. „Manchester. Guardian“
ujawnia interesujące. szczegóły o sytu
acji na słowaczyźnie. Słowaczyzna
—
zdaniem korespodenta — zostałą tak
splądrowana przez Niemców, że w: nie
cała 5 miesięcy po swoim „uwolnie-

do półurzędo-

Zarząd Nieruch. Ziemskich

o

„KURIER“ (4889) —

zdewastowane przez nie doszczętnie

Polakom

Z Gdańska donoszą, że na 1 sierpnia wymówiono mieszkania 40 Pola
w W. M. Gdańsku. Tym razem większość wypowiedzeń nastąpiła nie

kom

Sansas

O

@

chóralne

kapłan. Biskup zadawał pyłania przez gło
šnik, na które wszyscy równocześnie od
powiadali. Poza najwyższymi dostojnika
mi kościoła, byli obęcni dygnitarie pro
wincjonalni i miejscy.

Nowv

kandvdat

prezydenta
WASZYNGON

nawczy

do

parłii

St. Zjedn.
(Pat).

Komet

republikańskiej

senałałora

na

Roberta

Tafla

wykon

zwrócił

się

z propozy

cją wysunięcia jego kandydafury w wvbo
rach prezydenckich w roku 1940. Sen.
Taff wyraził swą zgodę.
Nowy. kandydat jest synem bvłego pre
zydenta Sł. Zejdnoczonych Wiliama Tał
ta, wybranego z ramienia republikanów.
i inne robactwo
wraz z zerodkami

PLUSKW

tępi radykalnie nowoczesnymi gazami
ct

oraz

dezynfekuje młeszkania po chorobach
"ZRKŁAD

DEZYNFEKCYJNY

„„EXKCELSIOAE*
Wilno,

Pił uds iego 33 m. 9
Telefon 22-77

ne island, który miał być uderzony pr.ez
wpływający

do portu okręt japoūski

Kiri

W kałastrofie zginęły człery osoby.
Pismaostro ostro występują
nieostrożności pilota i załogi

przeciwka
japońskiej

oraz domagają się dokładnego

zbadania

sprawy,

ROTEL POLSKI
Warszawa,

ul. Długa

Nr 29,

tel. 11-68-64 (centr.)
(na wprost

Ml

Opieki

Społecznej)

poleca gruntownie odnowione
pokoje z wodą bieżącą w cenie

od 5 do 9 złotych.

W
wane
oplaty

ceny

pokojów

wkalkulo-

są wszelkie
dodatkowe
jak: podatek hotelowy,

opał, światło, zameldowanie, oraz
usiuga.—
Hotel Polski
WARSZAWA,

DŁUGA

Nr „9.

.

„KURJER* (4889)

Jóźwik St-fan mir. (Stafaniusz)

Niezapomnianymi

na zawsze

а6 ооа

po

nia, po alarmie przed

zostaną mi te chwile sprzed lat 25,
kiedy to w imię najwyższej idei Nie-

podległości wyruszyłem
w dniu 6
sierpnia 1914 roku na wojnę przeciw
Moskwie

z pierwszą

kompanią

Woj.

ska Polskiego, zwaną powszechnie
Kadrową.
Zanim przejdę do właściwego opi
su

wspomnień,

przeżytych

w

roku

"1914, od chwili utworzenia Kiadrówki aż do chwili bitwy pod Brzegami,
scharakteryzuję krótki ogólny zarys,
z jakich zawiązków
ła. Skład zawiązków

ona się składaKompanii Kad-

rowej tworzyły dwie spółrzędne огganizacje, to jest Związek i Drużyny
Śrzeleckie,

kwiat

młodzieży,

wycho-

wanej na Mickiewiczu, Wyspiańskim

i Żeromskim, przygotowanej i zaprawionej
do zawodu rycerskiego
ze
szkół letnich wojskowych tychże organizacyj w roku 1914, gotowych w
czynie w imię najwyższej idei Niepodległości na hasło Głównego Komendanta Józefa Piłsudskiego,
nąć mężnie w obronie wolności

stana-

szej.
Dnia 3 sierpnia 1914 roku w Krakowie na placu ćwiczeń w Oleandrach

stanęły

dwa

z wybranych
Związku

wyborne

uczni

i Drużyn

oddziały

szkół

letnich

Strzeleckich

tegoż

roku. W chwilę potem przyjął raport
Komendant Główny i przemówił do
nas pierwszym
swoim
rozkazem:

nas.

mi

ujął sobie

nas

na

zawsze.

Zamienił ztaczek swój z podchor.
Burhardtem-Bukackim, jako symbol
vupełnej zgody i braterstwa,
jakie
muszą wśród nas panować. Nam 75

królewiakom
ze szkoły Drużyn w
Nowym Sączu,
których
prowadził
podchor.
Burhardt-Bukacki
z Dolnych

Młynów

niesiono

znaczki

nie podzielił
wyznaczając

wszego
go

Oleandrów,

Następ

nas na cztery plutony,
na komendantów: pier

ob.

Herwina-Piątka,

Kroka-Paszkowskiego,

Burhardt-Bukackiego,

Kruka-Kruszewskiego.

danta kompanii
kiego,

przy:

związkowe.

plutonu

drugiego

ciego

do

który

czwarte

Na

wyznaczył

zdał

Komendantowi

raport

trze-

komen

Kasprzyc
Kompanii

Głównemu.

Tak

po-

wstał w dniu 3 sierpnia pierwszy od
chwili upadku
powstania styczniowego oddział Wojska Polskiego
w
sile 160 bagnetów o wysokiej warto$ci moralnej i bojowej, zwany powszechnie Kompanią Kadrową.
Dzień 4 sierpnia przeszedł nam
na uporządkowaniu ex wipunku, ewi
dencji w plutonach, musztry zwartej

i luźnej. Zorganizowany chór i dyrygowany przez ob. Krysińskiego Walentego

rozlegał

się

echem

pieśni

strzeleckich po Oleandrach.

Radość

ogólna,
wszak może już jutro ruszym na Moskala, by pomścić krzyw

dy ojców naszych.

W dniu 5 po alarmie o świcie
ruszyliśmy w pełnym ekwipunku i
uzbrojeniu
początkowo ku granicy
— radość, po chwili zawód, bo zmie
niliśmy kierunek
ku błoniom krakowskim, gdzie odbyły się ćwiczenia bojowe kompanii w obecności

Komendanta Głównego.
W pamiętny dzień czynu 6

sierp-

sta-

:

Szliśmy
w kierunku
Królestwa.
O godz. 9.45 przekroczyliśmy grani-

go. Wypoczęci po trudzie dnia po-| gdzie

Narodowego

stan

wališmy „Rotę“,

i

ruszyliśmy

przed

wojenny.

granicy

go-

sie oddział
dragonów austriackich.
W czasie pobytu naszego w Miechowie przyprowadził Norwid kilka zmo

kompania

bilizowanych

czasie

Już

Kasprzycki

odszedł

painię naszą

objął Herwin.

Dnia

Książa

snąłem
była

konjuktural-

resu, ale redakcja „Wiadomości Literackich*

łatwo

przed

takimi

„zarzu .

tami* się obroni rzetelnym wysiłkiem,
który włożyła w wydanie specjalnego
numeru,
poświęconego
zagadnieniu
Gdańsk, a Polska.
Fakt pozostanie faktem.
Numeru
takiego nie wydały pisma,
tropiące

doniedawna

z tak wielkim zapałem

i wrzaskiem „pacyfizm“ w literaturze,
lecz właśnie tygodnik, oskarżany —
wraz z jego współpracownikami
o szerzenie defetyzmu itd.
Gdański naamer „Wiadomości Literackich“ jest właściwie
książką,
zbiorem artykułów
wybiinych polskich pisarzy i uczonych. 44 duże stro„ny, 165 ilustracyj — to już nie numer, ale dzieło. Niesposób szybko prze
czytać i omówić wszystkich prac. W

numerze

znalazło

się między

innymi

z

myślą

do

po krótkim

o

wkroczeniu

do

wrogu;

noe

chłodnia.
Nazajutrz

słoty

dnia

12 sierpnia

z wła-

sną pieśnią ,„Raduje się serce, raduje
się dusza* ruszyliśmy przez Słowik
na Kielce. Za nami 2. i 3. kompania.
Miaszerowaliśmy
szybko
pomimo
dnia upalnego. Radość biła z naszych
twarzy — za chwilę będziemy w Kiei

cąch.
W godzinie popołudniowej z
Komendantem Głównym na czele i

Narodowe-

Ostatnie numery dzienników litew
skich przynoszą ciekawe reminiscen
cje dziennikarzy litewskich z ich wy
cieczki po Polsce, Najwięcej uwagi
w artykułach po-wycieczkowych poświęca się Centraluemu
Okręgowi
Przemysłowemu, który pod wieloma
względami Litwinom
zaimponował:
a więc fakt, że tam, gdzie w roku ubiegłym „szumiały drzewa”, dziś są

już

fabryki

produkujące

armaty,

gimnazjum wybudowane w ciągu 120
dni, czyste: osiedla miejskie w Okrę-

gu Przemysłowym,
energii

używa

gdzie jako ródło

się

gazu

ziemnego,

kulturalne osiedla robotnicze itd.
Redaktor dziennika „Lietuvos Żi-

mógł

elektrycznej,

jest w

każdym

calu

two-

rem przemyślności ludzkiej.
Większość fabryk są to przedsiębiorstwa
przemysłowe postawione świeżo,
w
miejscowościach uprzednio niezamie
szkałych — w szczerym polu, w miej
scu przezornie obmyślonym*. Dalej
następują znane naszym czytelnikom
wywody, na temat znaczenia COP-u

odnośnie rozbrojenia bezrobocia, ob
rony kraju itp. Artykuł zakończony
jest następującymi uwagami:
„Dwie „drobnostki* — niezalež-

nie od powyższego —

należy jeszcze

nadmienić:

W

Rożnowie

pobudowano

olbrzy

mi kompleks zatorów wodnych, któ
re nie tylko że są źródłem energii
elektrycznej, ale jednocześnie zabezpieczają ludność okoliczną przed po
wodziami,
jakie je dawniej nawie-

dzały.

Dziś

Dunajec

jest

okiełzna-

ny: woda zostanie zgromadzona w
rezerwuarach,
będzie
ona
pędziła
turbiny, rolnik zaś okoliczny będzie

doglądać

napięcia

lecz nawet

Warszawę.

Wspaniałe

są zdjęcia

prof.

piór

Maria-

na Morelowskiego, które ilustrują i po
twierdzają tezy jego artykułu. W ar.

tykule swym pt. „Źródła architektury
gdańskiej*

prof.

Morelowski

docho-

dzi do takiego wniosku:
Prawda jest jasna I prosta.
Gdańsk w niczem nie reprezentował
| nie będzie mógł reprezentować wyimasupremacji ducha
śmiesznie
glnowanej
niemieckiego nad połskim, bo brak mu

było sił aż tak bardze wielkich.
Najlepiej

nauczą

się

ludzie

myśleć nad tą prawdą, gdy wezmą do rąk
4-1omowe dzieło znakomitego Holendra
F. A. Vermeulena „Handbock tot de Ges-

chiedenis der Nederlandsche Bouwkunst”

gos-

nionych jeszcze więcej. Robotnikom
tym Gospodarstwo Krajowe, a zwłaszcza miejscowe
gospodarstwa rolne, dostarczają produkta, i w ten spo
sób wre nowe życie, które sięga w
przyszłość po nowe zdobycze.
Rozmyślnie szerzej opisałem C. O.

energię

COP

Przemysłowy — pisze J. Kardelis —
bowiem jest to imponująca koncep-

„Drobiazg* drugi:

cja, jeszcze bardziej imponujący wyczyn, nad którym naród polski pra-

Rzeki San i Dniestr zostaną połączone kanałem, w ten sposób, że

przez Centralny Okręg

cuje z dużym poświęceniem i niezwy

Przemysłowy

kłą energią* (nasze podkreślenie).
Artykuł jest zaopatrzony w map-

będzie przebiegała droga wodna, łącząca Bałtyk
z Morzem Czarnym.

W

COP

tysięcy

zostało. zatrudnionych
robotników

i będzie

kę

setki

Centralnego

wego oraz
tamy,

zatrud-

w

Okręgu

ilustrację

PrzemysłoRożnowskiej
JC.

Pierwszy statek w „litewskiej Gdyni"
sewert*, który załadował w porcie
transport drzewa dębowego. Na wybrzeżu portowym zebrali się wszyscy
mieszkańcy Świętej, celem powitania

pierwszego

gościa. Ponieważ

Moskale

zaczęli

nas otaczać,

jednocześnie
głęboko,
oskrzydlając
na
rozpoczęli silny ogień artylerii
folwark (pierwszy ich pocisk był kró
tki, ale trzeci był w celu). Na rozkaz
pod osłoną znikomej ilości kawalerii
naszej wycofaliśmy się na Chęciny.
Po dłuższym czaśie dołączył Herwin.
na
Pod wieczór zajęliśmy pozycje
wzgórzach chęcińskich z kierunkiem
na Kielce i oczekiwaliśmy Moskali.
baonu
naszego
dowództwo
Tutaj

objął ob. Rydz-Śmigły.

Był to nasz pierwszy chrzest ogniowy; rannym w naszej kompanii został ob.

brzózko-Pomarański.

Nie

są-

dzonym nam było stoczyć walki pod
Chęcinami, bo nocą wycofaliśmy się
przez Nidę do Brzegów. Nocy tej zaprzy jaźniłem się bliżej z naszej komp.

gdy

Pisarskim-Kmicicem,

z ob.

w

marszu odwrotnym znaną nam już
szosą gawędziliśmy o świeżych przeżyciach pod Kielcami.

O świcie zajęliśmy pozycję
pod
Brzegami nad Nidą. Pluton nasz miał
wcipnego zabiegu: w obawie aby po
stanowiska ogniowe na cmentarzu a
przyjęciu
większego
ładunku
nie
obok mnie znajdował się ciężki kaosiąść na mieliźnie, nabrał z morza
rabin maszynowy austriackich kola130 ton wody i wpłynął do portu.
rzy, zwrócony z polem obstrzału na
Wszystko odbyło się pomyślnie, wów
most na Nidzie. Tym razem niedłuczas statek pozbył się wody i załago czekaliśmy na Moskali. W waldował 130 ton litewskiego
drzewa | kach tych nie wzbudziła w nas szadębowego, które pomyślnie wywiózł
cunku rosyjska kawaleria, odwrotnie
udając się do Anglii przez Gdynię.
— mieli oni większy respekt dla nas,
Historyczna wizyta tego statku zo.
co było widoczne
chociażby z ich
stała sfilmowana.
zbyt ostrożnego działania, mimo, że
oprócz naszej Kompanii
Kadrowej,
uzbrojonej w Manlichery, in. kompanie posiadały jednostrzałowe Werndle. Nie mieliśmy ciężkich karabinów

W ostatnich dniach lipca do portu „Świętej zawinął pierwszy statek
handlowy — holenderski „Reze Hau-

wybrze

że nowego portu litewskiego nie jest
jeszcze tak pogłębione, ażeby mogły
doń zawijać większe statki o poważniejszym obciążeniu, statek użył do-

Litewski Zw. Przedsięb'orstw Prywatnych
„Verslininky

Na Targach

wzięcia

udziału

w

tegorocznych
d ORB

YWileński

Pół

„Wiado-

mości Literackich” Jerzy Wyszomirski dał impresję pt. „Aquae Sextiae“,
jak zwykle z ciekawymi cytatami i od
nośnikami i oryginalną myślą przewodnią.
i
Nieco ryzykowne
(mimo wszystko) wydaje się mi zestawienie, którego
dokonał ' Walerian Charkiewicz pt.
„Gdańsk Wilnu jest bliski”. Samego
autora nurtowały zresztą pewne wąt.
pliwości,
artykuł bowiem zaczął od

słów:
obok
Wilno
wymieniający
Tytuł,
Gdańska, niezawodnie nie zrobi dobrego

wrażenia | może wywołać u czytelnika
sceptyczny uśmłech,
Wilno
1 Gdański
Gdzie Rzym, gdzie Krym!
Skończył zaś:

wleikim

numerze,

poświęconym

Gdańskowi,
należy się staremu pertowi
Rzeczypospoliiej serdeczne pozdrowienie

od Wilnal
Zgoła

Gdańsk

inny

chciałby

autor

pozdrowić

wiłeński

w Wilnie

leżały

nocnych Targach w Wilnie. Delegacja związku w liczbie 10 osób przy je-

dzie do Wilna 20 sierpnia b. r. w cha
rakterze gości Izby PrzemysłowoHandlowej.
J. С.

Józef

[Haga 1928). Wszystkie omawiane tu ar. Mackiewicz:
2
cydzieła sztuki gdańskiej włączył on do
W najbliższych pe marcu kwarfałach
historii sztuki niderlandzkiej i wpływów
r. 1939, jedynie słuszne wydaje ml się

Marsz

pamiętne

boje

pod

Kor-

czynem i Opatowcem, jakie staczaliśmy w niedługim czasie z Moskalami
pod
komendą
Komendanta

Głównego

Józefa

Piłsudskiego.

Jóźwik Stefan Mjr. (Stefaniusz).

podejście do „sprawy Gdańska” (Jeżeli |
Jak na jedyny wiersz w numerze —
już tę „sprawę” chcemy koniecznie wymogły „Wiadomości Literackie"
_połączyć
z ogólnego kompleksu europejstarać się o coś lepszego.
sklegoj, a mianowicie podejście z bagDrobne menkamenty
(np. mniej
nefem osadzonym na karabinie.
doskonał
a od jego „kroniki tygodnioA kto wie, czy nie lepiej prędzej niż
wej“ recenzja Słonimskiego
z filmu
później: Wołaniem: „nie pozwolimy na
pt.
„Zeznani
e
szpiega”)
w
niczym
nie
politykę faktów dokonanych” nie przedewaluu
całości,
która
naprawdę
ją
straszymy nikogo.
Przestiraszyć dopiero
przedstawia się imponująco i jest więmożemy właśnie — polityką faktów docej,
niż na czasie.
konanych.
„Wiadom
wydały
ości Literackie"
Spróbowałem skomentować parojuż
swój
nowy
kolejny
numer.
Mimo
ma uwagami
jedynie prace autorów
to — jeśli tak można określić — nuwileńskich, którzy oczywiście niekomer gdański wcale się nie zestarzał
niecznie są najlepszymi
w numerze.

Pełno w nim nazwisk znanych, głośnych w całej Połsce
(i nie tylko w
Polsce) pisarzy.
Niektóre artykuły zawierają pow
tórki, zdarzają się i zderzają się zbież

ności, podobieństwa w ujęciu
nienia,
których jednak siłą
trudno było uniknąć, —

zagadrzeczy

jak na przy-

kład stały lejtmotiw „Miasto Gdańsk
niegdyś

inaczej

ani artylerii, —

na Kielce był próbnym dla nas egza
minem bojowym. Do takich też na-

TPS

Bo inaczej się

korespondent

maszynowych

Saiunga*

Północnych

„Lietuvos Žinios“ podaje, že Zwią
zek Przedsiębiorstw Prywatnych
w
Litwie przyjął zaproszenie Wileńskiej
Izby Przemysłowo-Handlowej

W
uczciwi

w

nietylko

Zachodu nie-niemieckiego,
nie da.

również kilka okolicznościowych
wileńskich.
>

swego

a zaopatrują

wysokiego

nios“ J. Kardelis, w artykule p. t
„Przykład planowego budownictwa”
w te słowa pisze o COP-ie:_

„COP

spokojnie

podarstwa“.
Tego rodzaju
hydroelektrownie
są 2 na Dunajcu i 4 na Sanie. Wszyst
kie 6 hydroelektrowni obliczone są
razem na 150.000 kilowatów energii

W tym czasie do Szydłówka
na
Karczówka
Czarnów
i
zmier; ały
podjazdy kawaleryjskie,
przeci'yko
którym wysłano część sił. Pozostałe
na folwark Czarnów,
siły przeszły
jeden płuton został na dworcu kole
jowym. Po stoczeniu z nami małych
potyczek Moskale cofnęli się na dro
gę Piotrkowską.
Po jakimś czasie
siły nasze ściągnęły do Czarnkowa,
pozostało ubezpieczenie
z
dworca
Herwinem. Zaciągnęliśmy na noc for
poczty, osłaniając się z kierunku pn.
i pn.-zach. Ciszę spędzonej nocy na
pogotowiu przerwał silny huk. Herwin wysadził tor przed ewentualną
pancernego
pociągu
niespodzianką
O świcie

Dziennikarze litewscy o COP-ie

„Wiadomości Literackich
powiedzieć:

Kom

wyruszyliśmy

gdzie

Kielc i niedoścignionym

Przed nami był patrol Beliny. W dn.
7 sierpnia ogłoszono przy nas miesz
Rządu

sztabu.

gołym niebem, przykryci kocami. Za-

przygotowała nam kolację. Ubezpie
czeni zakwaterowaliśmy się na noe

manifest

9 sierpnia

Wielkiego,

do

pobycie już w dniu 11 w sile trzech
kompanij maszerowaliśmy szosą kie
lecką przez Brzegi (Nidę) i za Chęcinami wieczorem tegoż dnia przeszliśmy w biwak. Nocowaliśmy pod

deszczowej
weszliśmy do Słomnik.
Ludność
przyjęła
nas serdecznie,

kańcom

strzeleckich

drugą i trzecią
kompanię.
Drugą
objął Zosik-Tessaro, trzecią — Scaevola-Wieczorkiewicz.
Kompanijry

skiej w 1915 roku), jako prawy bocz
ny szperacz. Posuwaliśmy się w kie
runku Słomnik.
w

oddziałów

mie-

Gdański numer
Można

w

ze śpiewem na ustach wkroczyliśmy
do Kielc. Miasto przyjęło nas z entuzjazmem. Witano okrzykami i rzu.
cano kwiaty pod nogi. Stanęliśmy na
dworcu kołejow.
i zakwaterowalismy się z wyjątkiem wyznaczonego
pogotowia. Słychać było pojedyńcze
strzały potyczek
naszych patroli i
dragonów z patrolami kawaleryjskimi rosyjskimi.
Obsadziliśmy
dworzec. W jakiś czas potem niespodzia
nie zajechał na dziedziniec dworcowy rosyjski samochód pancerny
i
otworzył ogień na dworzec. Przyjęty
salą
pogotowia
naszego
wycofał
się
i
w
drodze
powrotnej
zo.
stał powtórnie ostrzeliwany.

z Krakowa, z których zorganizowano

DES

ność, można powiedzieć: robienie inte

przybyła

szym odpoczynku
maszerowaliśnty
dalej. Nasz I pluton ubezpieczał kom
panię od czoła. Byłem wówczas wyznaczony przez komendanta plutonu
Herwina
(zginął od kuli moskiew-

wieczorem

9

Miechowa

dzinach popołudniowych, zakwatero
wano nas w gmachu monopolowym,

liśmy wiadomości od patrolu Beliny,
że Moskiale wycofali się w ogólnym
kierunku na Kielce. We dworze w
Michałowicach był obiad i po dłuż.

Przed

dnia

sierpnia. Przed nami znajdowały się
patrol Beliny i przybyły w tym cza

Odśpie-

Michałowic.

przekroczeniem

do

ube
Do

naładowaliśmy broń

do

wypoczywaliśmy

przedniego „ruszyliśmy marszem
zpieczonym szosą na Miechów.

cę, gdzie kompanijny Kasprzycki po
zatrzymaniu ogłosił imieniem Rządu

„Odtąd nie ma Drużyn, nie ma Zwią
zku,
jest jedno
Wojsko
Polskie.
Wspólnie wypowiadamy wojnę Mo-

skwie“. Zapowiedział, że mamy być
kadrami armii. Tymi paroma słowa-

Świtem,

liśmy gotowi do wymarszu. Komendant Główny przyjął raport od Kom
pamii i słowem „winszuję* pożegnał

nasze,

będzie

znowu

na-

sze.
Zdecydowanie
słaby jest
wiersz
„Oda na Gdańsk" Jarosława Iwaszkiewicza (nie przeszkadza mi to zachwycać się powieściami tego autora).

i jeszcze bardzo długo będzie aktualny, stanowi bowiem on zbiór dokumentów historycznego rozwoju stosun
ków Gdańsk—Polska, co posiada nie| przemijającą wartość.

Autor
ważkość

za bardzo
i słuszność

„Czekamy*

zbyt

głośnego, jak na
treści,

pochopnie

artykułu

ferowal

wyroki i sądy o połskich pisarzach.
Ich prace,
zawarte w gdańskim
numerze
„Wiadomości Literackich",

są celnymi pociskami armatnimi bom
bardującymi
niejedną _ nieścisłość,
kłamstwo i bzdurę hitlerowską.
Anatol Mikułko.

>

„KURIER“ (4889)

Nożycami przez prasę
GO OZNACZAJĄ ZAJŚCIA
RUMUŃSKO-WĘGIERSKIE.

ysek.

czas

nawiązujące

tej chwili

najmniej

na

braku

ciel majątku ziemskiego, domu docho-

Jakiś

szczegółowych

bezpośrednio

przed

zatargłem

wę:

na

Rumunię

£ zamierzają

wywierać

na-

cisk poprzez Węgry, które wskutek ossłabienia wewnętrznego, braku silnej
armii mają ogromną trudność w przeciwstawieniu się wpływom niemieckim.
Wiadomości te dziwnie
zbiegły się
z incydentem w Tescoe.

Fakt
dzo

prowokacji

jest istotnie

bar-

prawdopodobny.

ODRODZENIE

FRANCJI.
zastanawia

Warszawski“

„Kurjer

prądem, jaki ogar-

stę nad ożywczym

nął społeczeństwo franeuskie. Ostatnia
do
przystąpiła
cytadela liberalizmu
tworzenia ministerstwa prapagandy.
Niespodzianką dla tutejszego Świata politycznego I prasowego słało się
nieoczekiwane zupełnie skoncentrowanie całokształtu francuskiej służby propagandowej I informacyjnej przez utwo
rzenie specjalnego „komisarlału gene:
ralnego Informacji", podległego bez:
prmzesowi rady ministrów
pośrednio
Wojna prapagandowa, narzucona światu przez mocarstwa totalitarne wymaga

przewidujące

przepisy

Jean

ma

Autor

Giraudoux.

jednak

za

sobą również I bagttą karierę dyploma
tyczną. Już w roku 1924 kierował wy
działem prasowym francuskiego MSZ;
w dziesięć
opuścił zaś Qual d'Orsay
lat później w randze posła nadzwyczaj
nego

Co
Min.

| ministra

pełnomocnego.

jak co, ale i Francji i Angli
Propagandy jest napewno mniej

potrzebne, niż nam. Tymczasem spra
wa polskiego organu propagandy nie

Co przeszkaposunęła się naprzód.
brak injednych,
two
dza? Warchols
teligencji u drugich?! Smutne, bardzo

Czy

smutne.
mądry

ULGI

zawsze

być

ma

Polak

szkodzie?

po

ŁICZNYCH

DLA

„Kurjer

Polski“

RODZIN.

zamieszcza

cieka-

Nię ulega wątpliwości, że reforma
podatków i uposażeń w duchu nowego
się

staje

ustawodawstwa

coraz

bar-

dziej aktualna i w Polsce.

Rodzina obarczona kilkorglem dzie
cl, bardzo często nie tylko nie ma na
ich wychowanie i wykształcenie, ale
na wyżywienie i ubranie, Znikąd nie

dził brata Maksymiliana, który jako
Polak i obywatel niemiecki, nie mógł
uzyskać prawa praktyki w Niem-

czech i zmuszony był uchodzić z Nie

padł

ofiarą

bestialskiego

pewnej

odległości

od

mordersi-

miec. Ś. p. Kośny odwiedził też Kra-

domu

przy

domu,

samowolne

rogu ułie Reichenberger i Glogener
ze swym przyjacielem Polakiem. Od
tej chwiłi ślad wszelki po nim zaginął i dopiero w piątek rano wydoby
to zwłoki Ś. p. Kośnego z kanału.
„
Zwłoki znajdowały się w kanale

go i bestialskie badanie zakończyło
się jego tragiczną śmiercią.
ABY POZBYĆ SIĘ KŁOPOTU,
obciążone zwłoki wrzucono do kanału spławnego w pobliżu miejsca
zamieszkania, co miało upozorować

w pozycji

wypadek

stojącej w

miejscu,

w

któ

rym stoją stoją statki. Noszą one
ŚLADY OKALECZEŃ NA RĘKACH
I GŁOWIE,
Najbardziej jednak
zastanowić
musi fakt, że zwłoki, które rzekomo
przeleżeć miały w wodzie około 4
dni, po wydobyciu z wody

wygłądały

normalnie, tak, jakby znajdowały się
w wodzie załedwie kilka godzin. Z
tego wnioskować należy, że zwłoki
zamordowanego na 4 dni przed tym
musiały być wrzucone do kanału
W NOCY Z DNIA 27 NA 28 LIPCA,
przy ezym zostały tak niefortunnie

obciążone,

że

wypłynęły

w pozycji

stojącej na pewierzchnię, eo umożliwiło ich odkzycie i wydobycie.
Ślady okaleczeń na rękach wskazują nadto, że Ś. p. dr Kośny
był
przed zamordowaniem skrępowany,
ec mogło mieć miejsce przy badaniu

go

lub

zabójstwo

nie mógł

samobójstwa, bo ci, którzy

go znają, wiedzą, że nie miał ku temu żadnych powodów.
Przeciwnie,
żył cały oddany
pracy zawodowej,

sprawie polskiej w Niemczech i wychowaniu jedynego
na, Wito!da.

dwuletniego

NIESTCZFŚLIWY

nego

wstrząsnąć

łym narodem

musi

nie

tylko

ca-

polskim, ale i światem

kulturalnym.
Ujawnia ona w całej ohydzie sto-

sunki panujące w dzisiejszych Niem
ezech i zbrodnicze metody działania
organów

państwowych.

HORYRIEC - ZDRÓJ ‹
SEZON

CAŁOROCZNY.

W sezonie LIl od dnia21 sierpnia
—
31 października prowadzone są , Tanie |
pobyty* 28 dniowe za zł. 141 — obej.
muje; mieszkanie, utrzymanie, kąpiele

siarczane i borowinowe i opiekę

le.

Ę

karską. Stacja kolejowa w miejscu,
na linit kolej. Jarostaw — Rawa Raska, pow. Lubaczów
woj. lwowskie.

sy-

Pół żartem, pół serio

WYPADEK

JEST WYKŁUCZONY
ze

wyklucza stan zwłok. Napad i mord
mógłby mieć miejsce w nocy z dnia
24 na 25, zwłoki więc leżałyby w wo

dzie ponad 3 doby, co w ckresie Ietnim spowodować by musiało począt
|ki rozkładu, tymezasem stan zwłok
wskazuje,

Kiub wreców...

wysokie

specjalnie

na

względu

ogrodzenie w tym miejscu.
' Napad rabunkow; i zwykły merd

W

Ameryce

KANAŁU

powstał

nej walki z manią zakładania nikomu niepotrzebnych klubów, panoszących się Ostatnio w Ameryce.

Uigowe... kotlety
«la dygnitarzy

ZWŁOKI DRA KOŚNEGO ZOSTAŁY
DO

kłubów

(oczywiście!)

„Klub Antyklubistėw“.
Oryginalny
ten
twór ma na celu prowadzenie bezwzględ

że

WRZUCONE

°

PRZEZ AGENTOW „GESTAPO“,
zainteresowanych
ostatnią
podróżą

rabunkowe

"Ś. p. Augustyn Kośny
popełnić

w stolicy Trzeciej Rzeszy
Niemiec
hitlerowskich przez agentów państwowych na osobie dra Augusta Коб-

uwięzienie

nad ranem 28 lipca. Śmierć zaś mu-

Jak donosi Polska Agencja Informacyjna, w resiauracjach dworcowych w Pińsku

sisła nastąpić tej samej nocy.

i Brześciu

n-B wystawione

są cenni«i,

któ-

|

Gigantyczne
Kanał
szczegółowy

raport, dotyczący badań

Morza Kaspijskiego.
Od dłuższego już czasu pojawia
ją się alarmujące wiadomości, że Mo
rze Kaspijskie wysycha, przy czym
miesiącach
w ostajnich kilkunastu
basenu

proces obniżania się poziomu wody
przybrał na sile.
440.000
óbejmujące
Morze to,
klm. kw. powierzchni, jest niezmier

gospodarnie ważnym czynnikiem
czym i z chwilą, gdy przestałoby być
spławne, spowodowałoby io zupełną
rewolucję w dotychczasowym systemie komunikacyjnym tych obszarów
Poziom wody w chwili obecnej
znajduje się 26 m poniżej stanu normalnego a w północnych częściach
Morzą Kaspijskiego woda już jest tak
płytka, że tylko bardzo małe statki

mogą

w te strony się zapuszczać. —
na

sławny

świat

cały

morza, gdzie do niedawna notowano
głębokości dochodzące do 1,000 m. —
wody zaczynają gwałtownie opadać
a w bezpośredniem sąsiedztwie
сецtrum przemysłu naftowego,
Baku,
wyrastają z powierzchni
morza co
raz liczniejsze wyspy i wysepki.

Morze Kaspijskie stanowiło od wie
ków

jom

i w

południowej

(o są warte obietnice niemieckie
litewskie

w Kłajpedzie zostały zamknięte
KOWNO
(Pat). Zagadnienie potrzeb
ne litewsko - niemieckie szkoły państwo
kuliuralnych
Litwinów w Niemczech
w we. Ogółem w szkołach tych uczy się opierwszym rzędzie w kraju kłajpedzkim,
koło tysiąca dzieci niemieckich.
gy
jest rok s:
i obszerniej |
Niemcy w Litwie posiadają również
na łamach prasy lilews iej .
| swoją prasę, tymczasem w kraju kłajpedz
Urzędowy „Lietuwos Aidas“ podkreš | kim, Siodła
a
a
la olbrzymią dysproporcję między słanem | jest dwukrotnie więcej Litwinów niż Niem
posiadania Niemców w Litwie, a Litwinów | ców w Litwie, Litwini nie mogą rozwinąć
w kraju
kłajpedzcim nie posiadają
ani | żadnej działalności kuliuralnej“.
szkół, ani organizacji, ani własnej prasy,
lek wiadomo, po aneksji kraju kłaj„mniejszość niemiecka w Litwie korzysta | pedzkiego całe litewskie życie kulturalne
z bardzo szerokich praw kuliuralnych" — | i organizacyjne w kraju kłajpedzkim zo
pisze „Liełuwos Aidas". „Niemców w Lił | stało zahamowane. Wszystkie organizacje
wie — stwierdza dalej dziennik — jes! | i szkoły litewskie zostały zamknięte i mi
jedynie 30 tysięcy ! posiadają oni 15 sło | mo obietnic ze strony niemieckiej, udzie
warzyszeń,
i gimnazjum subsydiowane| lonych Litwinom zaraz po zajęciu Kłajpe
przez rząd, 1 progimnazjum, 9 szkół pow| dy, że litewskie potrzeby kuliuralne w
szechnych z 19 klasami. Z pośród
tych kraju kłajpedzkim zosłaną uwzględnione,
szkół 2 są państwowe.
| wszystkie dotychczasowe starania
Litwirza tym istnieją jeszcze trzy miesza | nów zosłały bez rezultatu.

ko

miasta takie jak Baku
Astrachań i
wiele inych byłyby poważnie zagra
żone

w

swej

egzystencji.

Kaspijskiego

z Morzem

Czar

nym przy pomocy gigantycznego ka
nału, który połączyłby oba
morza,

Drugi plan przewiduje zupełne wy
suszenie Morza Kaspijskiego. Można
ky to uskutecznić przez zbudowanie
olbrzymiej tamy na deleie Wołgi i
skierowanie jej wód na Pustvnię Tur

kmeńską. W ten sposób zyskałoby się
elbrzymie

obszary

ziemi

uprawnej,

które w tej chwili leżą odłogiem.
W

każdym

razie rząd sowiecki

w

jakieś

konkretne

decyzje

w

tej

sprawie, albowiem
wedle najnow
szych oblięzeń, Morze Kaspijskie wy
sycha z taką szybkością,
że za lal
10 nie będzię zdatnę do żeglugi.

czasu

wytwórnie

filmo-

Amerykę,

Chodzi

z fumami
tu o przeróbkę

Ur-ędnicy

zanoszą

Z

na

zopyianiem

dowcipy

Qiaczego

[Me

rea

szela,

3

— Ne obciodzą mnie, od pierwszega
odchodzę!
2

(Le

wa

Rirej.

wschody

„Brilish Empire“, „Old England
and „God save the King“
oto refren „astrainy““, klėrym ja posłyszał,
choć w loży panowała tajemnicza
a zegar

wybił północ mistycznem
— dzing—dzing...

Szczęściarze —

dla

nich życie —

to bokserski ring
po wspaniałym

treningu;

przeciw-

nikiem — Grisza
lub wychudzony hindus, który zmysły zcisza... —
oto
wolnomularskich
tajemnica

Lecz —
filmową

powieści Sinclaira Lewisa „To nie byłoby

u nas możliwe”, przedstawiającej w for.
pliwie dobry interes, gwarantowany przęz
mie ułopii jakąś
fantastyczną dyktaturę
nastroję, panujące
na całym
świecie. | na europejską modłę, panującą w Stanach
Obok
więc
„Zeznanie
hiłlęrowskiega "Zjednoczonych.
Film, w którym główną
szpiega”
i filmu Chaplina
„Dyktator”, rolę grał Lyonel Barymore — był już
projektowano cały szereg dalszych fil- w połowie ukończony. Wytwórnia poniemów podobnego pokroju.
sie więc kolosalne straty, gdyż obok doObecnie nadeszła z Hollywood sen- fychczasowych wydatków zapłacić musi
sacyjna wiadomość, jakoby na polecenie 100 tys. dolarów auforowi tytułem odsłynnego cenzora filmowego, Will Hayszkodowania. Powodem tej zmiany w nas
„as amerykański przemysł filmowy miał tawieniu politycznym hollywoodzkich buzrezygnować
z dalszej
produkcji filmu
sinessmanów ma być obawa o bojkot ze
antyłaszystowskich, W związku z tym nie
zostanie ukończony jeden z takich filmów sobą całkowiłą utratę tych chłonnych ryn
od szeregu miesięcy oczekiwany przez ków filmowych.

МАЧЕ

świątobliwy

jogin porwał
już za drąg
groźnie trąbę święty słoń
— Ganesza...

i zadarł

(niech

—

tam

poczciwy

Gandhi

z kozą świat rozśmiesza...)
Brahma,

Wisznu

i Sziwa wznieśli
tysiąc rąki —
w... lotosy... Czeka na
znak rzesza...

uzbrojonych
—

—

Gra... tylko gra — jak szachy —
jak chiński meh-jong...
Zyndiam

Osmosski,

462 ofiarę na F.0. W.
ы

płonęło troje dzieci podczag pożary w Nioówieżą
1 bm.'w późnych godzinach wieczernych; wybuchł w Nieświeżu pożar przy ul. Ogrodowej
w pesesji
Bohusza i Stanisława. . Pierwsza
przy1
była wojskowa straż ogniowa
pod
i
Mali
„a a następnas
kier.
rtm.1. Malinowskiego,
nie z opóźnieniem

—

straż

miejska.

|

cisza,

kling...

antyh:tlerowskimi
pewnego

guje

najbliższym czasie będzie musiał pow

holywoodzk ch w„twarni

w Hollywood produkują licznę filmy anty
faszystowskie, wyczuwając w tym niewąt-

SzOieia

Tyflis.

Business is business...
Kombinacje

dowcipkuje.

się od śiniecnu. iyiKO SŁorer ZaCiiOwuja
owo;giny
SpOKOj. Nasjer zwraca SiĘ GO

przecinając Kaukaz na linii Baku —

ziąć

Komisja rzeczoznawców i specja
listów, która przez wiele tygodni ba
dała ten problem, przedłożyła rządo
wi sowieckiemu dwa projekty.
W
GREEN —

Od

części

arterię

między europejską Ros

inwestyc

PETRAS

Wszystkie organizacje i szkoły

ważną

ją a Azją i istnienie tego morza iest
warunkiem racjonalnej
eksploatacji
bogactw Kaukazu. Gdyby Morze Kas
pijskie stało się niezdatne do żeglugi,

z

w delcie Wołgi.

Również

niezmiernie

munikacyjną

oddala się od morza a ruch okręto
wy możliwy jest jeszcze jedynie dzię

ki niezmiernie kosztownym

obojętny
Szef

myśl pierwszego należałoby przywró
eić istniejące swągo czasu połączenie

Morza

przy potrawach

Pod spodem widnieje wyjaśnienie, iż ulgi przysługują urzędnikom ministerstwa,
kolejarzom ich rodzinom iip. Nic dziw=
nego, że pasażerowie zmuszeni są posilać
się na mieście.
stay

plany sowieckiej komisji rzeczoznawców:
do Morza Czarnego lub — osuszyć...

Specjalna komisja rzeczoznawców
sowieckiemu
rządowi
przedłożyła

cen

mięsnych (kotlety itp) dochodzi do 40*/o.

Morze Kaspijskie wysycha
w gwałitowmnmujsm tempie

kawioru, z każdym niemal tygodniem

Rzplitej.

tek rano w spławnym kanale w Berlinie
nad
wybrzeżem
Maybacha,
stwierdzić należy, že $. p. dr Košny

odwie-

dań (potraw). Różnica

zawiera

naprawy

w ub. pią

lekarz

re przewidują podwójne ceny tych samych

z

program

wyłowiono

czerwca

sprzed

Astrachań,

cały

zwłoki

końcu

w

o 25 proc,

licznych rodzin. Jeden

listów

W

W nocy z poniedziałku na wtorek
25 ub. m. nieboszczyk pożegnał się

przemysło-

we listy ojców
tych

którego

Bestialska ta zbrodnia dokonana

dra Kośnego do Polski.

wa.

zaostrze

nie kontroli nad działalnością prywat
nych rozgłośni radiowych we Francj
oraz skoordynowanie akcji stacyj pańz postanowieniami
Wraz
stwowych.
dawniejszych dekretów o kontroli nad
| strzeżeniu tajemnic państwoprasą
przepisy te „komisariatowi
dają
wych
znaczne środki działageneralnemu**
Na czele nowego urzędu stanął
nia.

W związku z zagadkową Śmieręją
zasłużonego działacza polskiego
DRA AUGUSTYNA KOSNEGO,

gę w płaceniu podatków

stosowania środków, jakie dawniej uwa
żane były w społeczeństwach demokrafycznych za całkowicie zbędne Po
Anglii, również I Francja zmuszona z0instystala do stworzenia specjalnej
fucji do walki z fałszem w słowie I dru
ku. Jednocześnie uchwalono też dałsze
Jeszcze

polskiego działacza w Niemczech

wego lub handlowego, winien mieć ul.

przedsiębiorstwa

czy fo będzie podatek dochodowy, czy
gruntowy, czy Jakiś inny.
Samorządy
daninach
dadzą ulgi w szarwarkach,
publicznych o 25 proc.
W szkołach
państwowych I prywatnych opłata winna być zmniejszona o 50 proc. Przejazd
kolejami państwowymi, autobusami i ko
lejkami winien być ulgowy dła całej
rodziny o 50 proc. Rodzicom, pozosta.
Jącym na służbie państwowej I prywat.
nie w początkach października pomoc
zimową w postaci pieniężnej na zakup
odzieży i obuwią dła dzieci a przy
poborach miesięcznych pomoc na każ
de dziecko po 25 zł miesięcznie. Pomoc lekarską bezpłatną
dla
dzieci
wszystkich do 18 lat I ulgi w nabyciu
lekarstw w aptekach.
Taka pomoc ułatwi codzienne życie I da możność wychowania, wyżywienia | wykształcenia dzieci tym rodzicom, którzy ich mają więcej.
Małżeństwa bezdzietne I starzy kawalerowie powinni płacić pełne, a nawet zwiększone podatki.
Znam wiele
takich małżeństw, które oboje zarabiaJa. są bezdzietni, żyją dobrze, wyjeżdżają na letnistka I za granicę, a z nas,
obarczonych dziećmi, śmieją się.

giersko-rumuńskim pojawiło się w pra:
sie zagranicznej I polskiej szereg infor.
macji, że Niemcy zwróciły znowu oczy

Kośnego

ków, gdzie uezęszczał do gimnazjum
it częściowo odbywał studia uniwersyteckie.
niemal
Porwanie dra Kośnego

dowego,

I pewnych informacyj stwierdzić
czy
incydent graniczny był przykrym przy:
padkiem czy fe kierowała akcją Jakaś
obca ręka, Warto jednak przypomnieć,
że

do

dzięcł w żąden sposób nie mogą sprostać zadaniu I im się należy pomoc.
Pomoc ta winna przejawiąć się w róż:
nych kierunkach. Jeżeli to jest właści-

się nici. Trudno fu w

wobec

ure

| wprowadzić

Rodziny o licznych dzieciach, a więc
z <czworgiem, pięciorgiem, szęścior:
glem, a nieklędy I z całym fuzinem

Rokowania
handiowe
węglerskorumuńskie w Sinało wydawaly się rozwijać pomyślnie, wróżąc możliwość uzgodnienia
Interesów
gospodarczych
tych dwóch krajów, mających niestety
wiele drażliwych kwesfil spornych, gdy
nagle strzelanina pod wsią Tescoe zno
przy

nastąpi aby tę sprawę

należycie

izb obywateli radość I zadowolenie.

stępa jących,

przerwała

Czas

gulować

bestialskiego zamordowania

dra Augustyna

ma pomocy, cierpi niędostatek, nędzę
Następuje w Polsce świat pustych ko-

Strzały na granicy rumwńsko-węgierskiej pobudziły ABQ do uwag na-

wu

Szczegóły

W czasie pożaru w zamkniętej sto- | władzami, wynika, że w momencie
dełe znajdowało się troje dzieci.
krytycznym, t. į. w czasie wydoby<
Mimo wzmożonych wysiłków wydo- | wania dzieci z ognia, jeden z kierow
byto tylko dwoje
eiężko poparzo- | ników
elektrowni,
kategorycznie
nych, które zmarły w szpitalu.
| ODMÓWIŁ WYDANIA WODY, miWeaług oświadczeń pow. instruk | mo to, że dwie studnie elektrowni
. tora straży ogniowej, złożonych przed

, sąsiadowały

z terenem

pożaru.

„KURJER* (4889)
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| lzy „oś” skorzysta z „okazji*?
Chamberla
in

Angielska

Izba

Gmin

odbyła

w

ub.

środę debaty na temat odroczenia się
parlamentu na wakacje letnie. Premier
Chemberlain wystąpił z wnioskiem rządowym odroczenia stę izby na okres wakacyj

letnich od

piątku 4 sierpnia do wtorku

3 października,

z zastrzeżeniem

udziele.

nia speakerowi pełnomocnictw zwołania
Izby w każdej chwili, o ile by rząd uwa'żał tego rodzaju krok za będący w intere

sie publicznym.
Premier podkreślił, że dlatego proponuje zebranie się Izby
"JUŻ 3 PAŻDZIERNIKA,
aby mieć możność zaatwienia nagromadzonago balastu niezbędnych ustaw tak
aby móc rozpocząć nową sesję jeszcze ar
czas przed Bożym Narodzeniem I zapew-nić jej dość czasu dla wykonania nowego
programu ustawodawczego.
Rząd mógłby zwołać parlament wcze.
šniej z dwóch powodów: jednym byłaby
konieczność zwrócenia się do Izby o uchwalenie nowych ustaw, a drugim byłoby,
gdyby rząd pragnął uzyskać aprobatę Iz„by dla zarządzeń, które musłały podjąć

W OBLICZU NIEOCZEKIWANYCH
SYTUACYJ.

Poruszając

SYTUACJĘ

GDAŃSKA,

poseł Greenwood podkreślił, że Incydenły graniczne przedstawialą największe nie
bezpieczeństwo,
Wystarczy
—
mówił
Greenwood — aby jedna z tych wielkich
osobistości w Europie
dowiedziała się
o jakimś incydencie w Gdańsku, a w cią
gu 24 godzin świat znalazłby się w otchłani wojny. Co się tyczy pożyczki dla

„Polski,

to odpowiedź

kanclerza

skarbu

była
WYKRĘTNA
| NIEZADAWALNIAJĄCA
Najgwałtowniejsze przemówienie prze
ciw odroczeniu się parlamentu na 2 miesiące wygłosił Winston Churchill. Wciąż
jeszcze mamy nadzieję — oświadczył on
— że premier nie powiedział swego ostafniego słowa.
Z Izbą Gmin liczą się
zwłaszcza kraje dyktatorskie, jako z najbardziej potężnym wyrazem
brytyjskiej
woli narodowej I jako z narzędziem tej
woli dla przeciwstawienia się agresji. W
niedalekiej przeszłości

DYKTATORZY WYMIERZALI SWE
UDERZENIA, GDY IZBA GMIN SIĘ
ODRACZAŁA.
Parlament brytyjski jest uznanym uzupełnieniem do sił zbrojnych W. Brytanii.
Byłoby rzęczą pożałowania
godną

ciągnął dalej Churchill —

gdybyśmy

się

unieruchomili właśnie w chwili, kiedy syłuacja staje się najbardziej drażliwą. Dziś
jest to chwiła najbardziej niestosowna dla

rozejścia się Izby
wakacje, na który
NAJBARDZIEJ
MIESIĄCE

Gmin na 2-miesiączne
to okres przypadają
NIEBEZPIECZNE
W EUROPIE,

w ogniu

Wschód,

Wszystkie

ataków

te oznaki świadczą

odbywają

się również

po naszej stronie

I po stronie naszych sojuszników. Dla Izby
Gmin byłoby rzeczą haniebną wyrzec się
swej gotowości, jako skutecznego czynni:
ka w fakiej chwili,
Churchill zakończył wezwaniem do pre
miera, że obecnie nadarza się premierowi

Chamberlainowi

okazja do podjęcia

do.

Niemieckie wojska jadą do Libii
Rzym chce uzyskać w Anglii pożyczkę 15) m iosóv funtów
LONDYN.
(Obsł.

Sp.) Korespon-

Anglia dysponuje skutecznymi aparatami

do zwalczania łodzi podwodnych
(PAT). Izba Lordów poświę-

; zniesienia

Teatr muzyczny „LUTNIA*
Dziś

i
3

o aod:.
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SKOWRONEK

Operetka

w 3 aktach F. Lehara
Ceny propagandowe

YVYYYYYYYYYY

Kuzyn Benesza
w

Katowicach

Na terenie Katowic przebywa obecnię
przejściowo sporo emigrantów
czeskich
1 słowackich. Rekrutują się oni przeważnie
ze sfer Inteligencji. Wszyscy zbiegli przez
zieloną granicę, rafując się przed obozem koncentracyjnym.
Wśród tych uchodźców, żyjących w
opłakanych warunkach, znajduje się spo-

ra liczba dziennikarzy I publicystów.
W Kafowicach przebywa również kuzyn b. prezydenta Czechosłowacji, Benesza, adwokat dr K. z Pragi, który również

musiał

się ratować

ucieczką

przed ściga-

Jacą go policją niemiecką. Z Polski uda
się dr K. do Anglił, gdzie zamierza stę

osiedlić.

W
którego

raźną

Katowicach organizuje się komitet,
celem

pomocą

będzie

śpleszenie

małerlalną

z b. Czechosłowacji.

z do.

emigrantom

Nie ma taiemnicy
listowej w Niemczech
LONDYN (Pat. Dzienniki poranne poś
więcają dużo miejsca protestom, jakie obywałele brytyjscy nadsyłają do władz z
powodu

otwierania

cką prywatnej
poczłą.

przez

cenzurę

korespondencji

niemie

przesyłanej

pierwszy | WODNYCH,
oświadczył, że |
Omawiając z kolei sprawę zwalczania
rząd J. K. M. kilkakrotnie deklarował swą
akcji nurków nieprzyjacielskich, lord Stan
gotowość w iej mierze.
hope sprecyzował, że flota brytyjska rozDopóki jednak porozumienie takie nie
porządza
specjalnymi aparatami,
które
będzie osiągnięte rząd nie może zaniedokazały się bardzo skuteczne. Aparaty ie
bać żadnych kroków, zmierzających do
stanowią jednak tajemnicę marynarki bry
UTRZYMANIA PRZEWAGI W. BRYTANII
łyjskiej i żadne szczegóły w tej sprawie
RÓWNIEŻ I W ZAKRESIE ŁODZI PODnie mogą być ujawnione.

bieżącej sesji sprawie ograniczenia
ków wojny podwodnej.

skut-

| lie jest miast w Polsce
Ostatnie dane statystyczne wykazują
w Polsce 611 miast, w fym 53 tak zwanych
miast wydzielonych.
Następnie w Polsce
jest 3.195 gmin wiejskich i 40,533 gromad,
Charakterystycznym
przy tym objawem
Jest fakt, że np. gdy 3 zachodnie woje.
wództwa w Polsce, to jest poznańskie, po
morskie i śląskie zajmują ogóem obsza!
równy 12.1*%/ę całego obszaru Rzplitej, fa
ogółna llczba miast w fych 3 województ

wach wynosi równe 250/, wszystkich miasf
polskich,

Ludność

w

Poska znajduje się w tym szczęśliwym
położeniu z wszystkich państw europejskich, że ma największy odsetek młodych
obywateli. Ludności bowiem w Polsce do

lat 14 jest przeszło 300/0, gdy np. w takiej
Francji czy w

Niemczech zaledwie

dzieścia

procenł.

parę

Państwo

dwa-

ocenia masło
i sery

w

„The American Legion Magazine“
tygodnik wychodzący w Nowym Jor
ku, zamieścił artykuł, w którym opi-

głosu grupa ludzi,

której

lekarskiej.
minie

bę

gach

zjawili

się

w

i zapisali

swoich

się

po

na-

w komisji

do

tym

ter-

obozów

31 do 45 lat do służby w szere
powołanych będzie tylko dwa

miliony. Wreszcie spośród 3 miln. lu.
dzi w wieku od 18 do 21 lat do szeregów powołanych zostanie 2 miliony”

Naza.

jutrz prezydent USA apeluje do wszyst
kich obywateli w wieku od 21 do 30
wyborczych

dni

udają
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właścisiele

książeczek
są powiadomieni
Mstownie
Należy zaznaczyć,
Że zasadą
wkładów
oszczędnościowych
premiowanych
serii
I

stały

wzrost

wzrastania

liczby

wkładów

premij

na

w

miarę

książeczce,

przy

czym po otrzymaniu premij książeczki nie
tracą swej ważności, lecz nadal biorą udział
w następnych premiowaniach, pod warun.
kiem regularnego opłacania dayszych wkładek.
Książeczki serii III, na które padły premie w poprzednich premiowaniach, dotych.
czas

nie
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Rekord wielkości
z gwiazd

Obserwatorium astronomiczne w Yerkes (USA) podało niedawno wiadomość
o dokonaniu wymiarów jednej z gwiazd,
a mianowicie „Epsylon Wożźnicy”. Jest to
największa
z wymierzonych
dotychczas
gwiazd, której średnica jest 3000 dłuższa
od średnicy słońca i wynosi 4.173 milionów km.
Dotychczas za największą z wymierzonych gwiazd uchodziła Antares,
której

„Aparat

mobilizacyjny będzie mógł

zatem w razie uruchomienia go dostar
czyć przeciętnie 330.000 ludzi
mie

biurach

się do rejestru

sięcznie, 4 miliony w ciągu roku".

Sachalin pachnie naftą

łowi. Trudno je sobie po prostu uświadomić i dopiero porównanie da pewne mglisłe pojęcie o rozmiarach tego olbrzyma.
Jeśli ziemię naszą wyobrazimy sobie

jako drobne ziarnko maku, w tej
skali słońce wyglądać będzie jako
jabłko. Jeśli zaś słońce oznaczymy

samej
spore
ziarn-

kiem maku wspomniana gwiazda Antares
będzie łakim jabłkiem, a Epsylon Woźnicy wielką dynią.
Wewnątrz

tej

ostatniej

pomieścić

się

mógłby cały system
sołneczny, a więc
słońce wraz z wszystkimi krążącymi w jego orbicie planetami.

Targ pomiędzy Japonią a ZSRR skie- ] próbach
był w 500/9 dodatni. Tereny złóż
rował
powszechne
zainteresowanie na
ropy naftowej znajdują się na wschodnim
wyspę Sachalin, posiadające poważne bo
wybrzeżu wyspy, w pobliżu miejscowości
rzonego przez ministertwo rolnictwa i reAstronomowie zdołali obliczyć wymia
gactwa surowcowe.'Na Sachalinie znajduOcha.
form rolnych Państwowego Komitetu Ocery tej gwiazdy, lecz na pewno nie jest to
Ją się Japońskie koncesje dla eksploafacji
Oprócz nafty na Sachalinie znajdują
ny Masła I Serów. Zadaniem tego kominajwiększa z nich.
Znamy zaledwie 95
złóż naitowych. Obszar koncesji przekrasię złoża węgla: w dorzeczu rzeki Due
łetu jest zaprowadzenie na obszarze ca
konstelacji gwiezdnych,
a sama
droga
100.000 ha, z czego według umowy
bliżej cieśniny Tatarskiej.
łego kraju Jednolitych ocen masła | se- cza
Zapasy węgła
mleczan składa się z jakich 35 miliardów
sowiecko-japońskiej, wolno eksploatować
oceniane są na ćwierć miliarda ton. Narów.
:
gwiazd, oddalonych od nas o 30.000 lał
tylko połowę terenu,
płacąc od każdej leży podkreślić, że południowa część wyW instrukcjach
świeflnych. A przecież w granicach znaoznaczono
sposoby
wydobytej tonny surowca
odpowiednią
spy, należąca do Japoni! (36 tys. km”) po.
nego nam systemu znajdują się gwiazdy
badania masła metodami ścisłymi, ustala. sumę rządowi ZSRR.
zbawiona jest prawie zupełnie bogactw
odległe o 350.000 lał świeflnych. A poza
= sposobu badania i punktowania masła
naturalnych, w przeciwieństwie do półrzez rzeczoznawców,
pr.
fo
ani;
tymi gwiazdami znajdują się jeszcze jakieś
Bogactwa naffowe Sachalinu ocenione
nocnej części, o powierzchni około 40.600
próbek masła do oceny R
olbrzymie wszechświaty!
7 są na 200—40
0 mil. ton. Rezultat wierceń
km, terytorialnie przynałeżnej do ZSRR.
K.

"W fych dniach zatwierdzone zostały
Instrukcje dla działalności niedawno utwo

—

zł 100
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premie

Po
Nr

100-ztoto-

premij

281

padło

tym

Poza
wych.

„Na 12 milionów obywateli w wie
ku od 21 do 30 lat, trzy miliony mośrednica jednak jest siedmiokrotnie mniej
gą być wcielone do szeregów armii., sza od średnicy Epsylon Woźnicy
.
Z liczby 18 milionów obywateli w wieZawrotne
cyfry,
kłóre mało mówią ogó
ku od

dzie powołanych do szeregów”,
„Mechanizm mobilizacji przedsta.
wia się wg gotowego projektu następu
jąco: po wypowiedzeniu wojny Kon

lat. by

później

jest przeprowadzona”.

mobilizację armii, marynarki i lotni
ctwa amerykańskiego.
Na mocy tej

ustawę o poborze.

Dziewięć

rekruci

dni

rekrutów

ćwiczebnych. W trzydzieści dni po og
łoszeniu stanu wojennego mobilizacja

jest przygotowanie całkowite ustawy
i przepisów, regulujących powszechną

gres uchwala

Siedem

165129
180728

Największa

roku

stępuje kontrola

zadaniem

10 milionów obywateli USA

ciqgu
poborowego.

suje przebieg ew. mobilizacji w USA.
„W Waszyngtonie pracuje bez roz.

ustawy

Polsce

miliony

—
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Gdyby Stany Zjednoczone mob.lizowaly...
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ciła ostatnią debatę przed zakończeniem| lord admiralicji Stanhope

Odpowiadając
na interpelację lorda
Motlistone z opozycji liberalnej, jakie kro
ki rząd brytyjski zamierza podjąć dla mię.
w
celu
kich, mówi, że odbywają się zupełnie ok- dzynarodowego porozumienia,
ORAS AT i
reślone ruchy
wojsk
w
kierunku na BRTZEOSE
D

AAASAAAAAAAAAA

łodzi

Dnia 31 lipca 1939 r. odbyło się w PKO
17 publiczne premiowanie książeczek 0sz
czędnościowych premtowanych seri: III.
W premiowaniu brały udział książeczki,
na: które wniesiono wszystkie wkładki za
ubiegły kwartał w terminie do dnix 2 lipca 1939 r.

jest

dotychezas stacjonowały w Libii wrą

„Daily Express* donosi również,
denci rzymscy
dzienników londyńcają do kraju.
że Mussolini zamierza ubiegać się w
skich donoszą, że przez Triest prze- |
Przy transporcie wojsk posługują
Londynie о... pożyczkę w wysokości
jeżdżają wojska niemieckie, udające
się również władze niemieckie i wło | 150 milionów funtów.
skie samolotami,
`

LONDYN,

Premie PKO

Opolskie „Nowiny Codzienne” przyno
szą na pierwszej stronie następujące uwyjaśnienie”:
„lesłeśmy zmuszeni z braku papieru
gazefowego drukować gazetę na droższym papierze, który mamy w zapasie.
Przyczyny tego są następujące: dotychczasowy dostawca papieru nie dostarczył
nam w lipcu miesięcznego kontyngentu
paieru
gazełtowego i odmówił
dalszej
dostawy.
Drugi dosławca, który przejął
obowiązki dostarczania nam papieru, nie
mógł dotąd otrzymać z fabryki potrzebnego dla nas konfyngentu tak, że wydawnictwo nasze jest w tej chwili pozbawione

nłosłego kroku w kierunku zjednoczenia
narodowego I nawiązania lepszego stosun
papieru gazełowego,
ków z tymi czynnikami kraju, które są poże niebaSpodziewamy się jednak,
za nawiasem jego zwolenników.
wem go znowu otrzymamy. Do tego czaW foku dalszej debaty nie tylko mówsu będziemy musieli
używać
papieru
cy opozycji
ale również
cały szereg
droższego, jak długo zapas słarczy, co,
mówców większości rządowej wypowiadał
oczywiście, znacznie zwiększa koszty nasię
sze wykorania gazety, Wysokość opłaty
ZA TERMINEM ZWOŁANIA PARLA.
abonamentu pozostaje jednak
niezmieMENTU DALEKO WCZEŚNIEJSZYM,
niona.
niż dopiero 3 października.
W obliczu tych trudności prosimy szan
Odpowiadając,
premier Chamberlain
konserwafywnej, zabierał głos. Większość
czytelników o dochowanie wierności gazajął stanowisko nieprzejednane..
Prze.
tych mówców wyrażała stanowcze zastrze
zecie”.
chodząc następnie do polemiki z Churżenia przeciwko stanowisku,
Jakie zajął |
Do powyższej
nołatki dodać należą
chilem, premier stwierdził, że wszystkie
prem'er Chamberlain.
iž „Nowiny“ są ostatnio prawie codzienargumenty Churchilla oparte są na powa
Po kilku jeszcze przemówieniach, któnie konfiskowane. Konfiskacie uległy nudze sytuacji, na olbrzymich przygotoware częściowo również wyrażały powa!pie
mery z piątku i z soboty ub. tygodnia.
niach, jakie się odbywają, na milionach
wanie co do słanowiska, zalęteso przez
ludzi pod bronia i na opowiadaniach o mi
Liu
prem'era, izba przystąpiła do formalnegoKL
a
litarwzacji Gdańska.
ałosowania I
W LITWIE zgłoszenia na preTego rodzaju argument musi z konie- WIĘKSZOŚCIA RZĄDOWĄ 250 GŁOSÓW
rzności prowadzić do konkluzji, że izba
przeciwko 132 głosom opozycji potwlernumeratę
„Kurj Wileńskiego"
nie powinna sięw ogóle rozchodzić.
dziła, że datą zwołania parlamentu ma
przyjmują: F-ma „SPAUDA* —
Czyż w razie, gdyby izba obradowabyć dzień 3 października.
Kaunas, Maironio 5-a; Księgarła, nicbezpieczeństwo
wojny
zostałoby
W foku głosowania zauważono,
że
nia
„STELLA* — Kaunas.
Preprzez to zmniejszoneł — zapytał premier.
bardzo znaczna liczba posłów większości
numerat
Czyż zapomnieliśmy
a
miesięcz
na
5
_
litów
rządowej
w
głosowaniu
udziału
nie
O ZAGRABIENIU AUSTRII W CZASIE,
wzięła.

gdy żniwa zostały zebrane I siły knujące
złe sa najpotężniejsze.
Da!ej wskazuje, Churchill na Informacje
o wojskowych przygotowaniach niemiec

A.

opozycji

GDY IZBA OBRADOWAŁA,
a mimo to nie mogła temu przeszkodzićł
Istnieje jeszcze bardziej niedawny przy
kład:
dnia 15 marca wojska niemieckie
rozpoczęły marsz na Pragę. Izba wówczas
obradowała | debata odbyła się fegoż
samego popołudnia.
Poprawka posła Greenwooda została
wniesiona z powodu braku zaufania dla
rządu w ogóle a dla premiera w szczególności I poparta przez pewnych posłów
większości rządowej. Stawiam wniosek, że
poprawka fa wyobraża
VOTUM NIEUFNOŚCI,
które — mam nadzieję — Izba odrzuci —
zakończył premier przy głośnych obiawach poparcia ze strony swoich zwolenników.
Replika Chamberlaina
nie zamknęle
Jednak dyskusji, gdyż jeszcze szereg mów
ców, zarówno z opozycji jak I z partii

o wiełkich przygotowaniach, które zresztą

„Brak papieru"
dla polskich gazet na Sląsku
Opolskim

>.

Angielska Izba Gmin zamilkła do 3 października

|

€

„KURJER“ (4889)

Nowe jezdnie, drogi, domy...
Fundusz

kilometrów od granicy rozpoczęto już|

Są to również roboty finansowane
niedawno roboty przy budowie drogi| przez Fundusz Pracy. Budująca się tu
droga ma charakter podobny do szodo Polski.
sy przed chwilą przez nas zwiedzanej.
Charakterystyczne jest,
że jeżeli
Nasuwa się dygresja,
której nie
chodzi o ruch turystyczny, to znacznie

Pracy zorganizował 2 i 3

bm. wycieczkę dziennikarzy miejscowych i zamiejscowych, która zwiedzi
ła roboty drogowe prowadzone na te-

renie

miasta

i pow.

wileńsko-trockie

go. Wycieczce przewodził specjalnie
przybyły z Warszawy delegat, p. Wi
told Zakrzewski.
Po krótkiej konferencji w lokalu
podczas której naczelnik
Funduszu,
wydziału pracy inż. Staniszewski pozebranych dziennikarzy
informował
o zadaniach Funduszu Pracy, udano
na objazd robót.
się samochodami
Zwiedzanie

Wszystko

torfu.

pokłady

czasu.

wiele

W

wanej

je się to w

kierunku

od-

tężeniem

swych

sił,

50.000

PRYWATNYCH.

role w jakiejś
bitwie
nad
jakąś
rzeką.
Pod jednym wszakże warunkiem:
že „maszyny“ będą utrzymywane sta
le w porządnej
gotowości
całego

może

Z po-

zacieka-

gości

wychodzi

postawny
strażnik litewski, wysoki,
mężczyzna w drelichach koloru khak
ki. Nawiązujemy rozmowę.
Strażnik
litewski
doskonale włada językiem
polskim. Informuje nas uprzejmie, że

po

stronie

litewskiej

ВАНМ

w

odległości

Ale

poważną,

a

nawet

swego mechanizmu

|

2

budynkiem

drewnianym.

Ludowy.

Będzie

Auclandzie

strukcji

zamor

jaciele straconego baadyty
hn'a Rolfe'a.
Zakochany
Fleurette

Jimmy

Carter

Jowe
wzy-

wa do pomocy swego przyjaciela Hardinga. Sprzwcy zbro
dni zażądali okupu 5 tys. funłów,

który

doręczył

im

Jimmy

Carter.
Banłytów ściga Harding, lecz popadł w zasadzkę.
Jednakże

policja

pać

byłą

służącą

—

Fenton.

zdołała

Iilian

zla-

Crane

Aresztowaną

Har.

ding badał — bez rezultatu. Po
wstępnej rozprawi” sądowej aresztowaną postrzełono Śmiertelnie na ulicy.
Na miejscu
zbrodni Hardinge znalazł maskotę należącą do Elżbiety Courtenay, która przed kilku dnia
mi odrzuciła jego oświadczyny.
Gdy wrócił po wypadku, zastał
Hardinge w swoim mieszkaniu
Elżbietę, która zawiadomiła, że
przyjmuje
ego
oświadczyny.
Zwiększa

który

gentowi

to podejrzenie

każe

Elżbiete

agenta,

śledzić

a-

—

leży

To

wybitny

lucję w pewnej
ci pochodzenia

prezentuje

się teraz

DNIU

godz. 9 —
Bramie;

uroczysta msza św. w Ostrej

godz. 10 — hołd na Rossie I składanie
wiązanek kwiatów przed mauzoleum;
godz. 11 — wysłuchanie przemówienia Naczelnego Wodza Marszałka Śmigłe| go Rydza,

fransmitowanego

z

i przez megafony zainstalowane
punktach miasta;

Krakowa,

w różnych

—

nieprawdopodobne,
żeby
Taki poczciwy starowina

Złapałem

Elżbiety

czenie.

W

tym

innego

nych

ze strony kierowców

NAJCIĘŻSZYCH
w razie

Gotowość

NAWET

potrzeby

składać

—

Elž-

całe rewo-

Har-

jak wychodziła stamcię — powiedział. —
że jesteś w niebezpieratował.

dowody

bądź

rozsądna,

dna

celu

ale

nie

mogę

nic

tej goto-

teraz

w

należy,

zdaniem

któraby powzięła odpowiednią uchwałę.
Dr von Halt zaznaczył, że w razie odrzucenia wniosku niemieckiego, Niemcy nie
wezmą udziału w narciarskich mistrzostwach światła,
które mają się odbyć po
igrzyskach olimpijskich w Oslo,

Żądania

powiedzieć

ponad

Niemiec

mogą

tego

dra

to, co

to jest twoje

bagna,

dopóki

powiedziałam!
ostatnie

Nie

nie

słowo?

odnajdę

do ukarania

Fleurette

sprawcy

dwóch

cię twemu własnemu losowi.
Próbowała potraktować lekko jego słowa:
— To wszystko brzmi jak tytuł . nowoczesnej
sztuki, drogi Piotrze! „Pozostawiam cię twemu własnemu losowi!* Nieźle! Będę musiała zabrać się którego dnia do napisania czegoś na ten temat! Dob
rzel... Zdjęła z trzeciego palca lewej ręki pierścionek

— brylanty oprawne w platynę i posunęła go po obrusie do Piotra!
w

każdym

razie

ciebie

odgradza

od

tego

wszystkiego! Zabierz go Piotrze, może c; się przydać
dla innej kobiety!
Niepotrzebne były i okrutne

te słowa —

zauwa-

żył w myśli Piotr. I takie-do niej niepodobne!
Ale
dziś poznał znacznie bliżej Elżbietę, a nowe cechy jej
charakteru nie były mu miłe.
Wstała i podniosła białe futro z sąsiedniego krzesła. — Czas już na nas. Prawda?
Skinął na kelnera, zapłacił rachunek,
na kolację, ale gdy

i pośpie-

się znaleźli w samochodzie

TRZECH

MIESIĄCACH ZALEGANIĄ
W ABONAMENCIE

Skreślenie

z ewidencji abonentów
radiowych.
Zaleganie w opiatach radiofonicznych
ponad 3 miesiące uprawnia do cofnięcia
karty rejestracyjnej i skreślenia z ewi-

dencji abonentów radiowych.
Prawo to przysługuje ministrowi Poczt
i Telegrafów na zasadzie artykułu 8 Usławy o Poczcie, Telegrafie i Telefonie, ponieważ zaleganie w opłatach jest niedotrzymaniem warunków koncesji, czyli zezwolenia radiofonicznego.
Cofnięcie karty rejestracyjnej pociąga

sobą

obowiązek

unieruchomienia

względnie zupełnego zlikwidowania posiadanego urządzenia radiofonicznego.
Unieruchomienia radiourządzenia po
lega na uziemieniu anteny na zewnątrz
lokalu, oraz wyjęciu lamp lub detektora
krysztalkowego z radioodbiornika i odłą
czenie go od przewodów anteny.
Niesłosowanie się — @ю- powyższego
obowiązku po cofnięciu karty rejestracyjnej, powoduje odpowiedzialność z arty=
kułu 29 wspomnianej Ustawy.

PIERWSZY POLSKI FILM RADIOWY.
Polskie Radio przystąpiło do realizacji
pierwszego filmu krótkometrażowego, któ
ry zaznajomi najszersze warstwy społeczeństwa z warunkami i metodami prac
współczesnej radiofonii. W filmie tym. uj-.
tzymy dobrze znanych nam
speakerów
i prelegentów radiowych, ujrzymy orkiestrę Polskiego Radia i jego chór, popu
larne zespoły artystyczne, wreszcie ulubieńców publiczności — Jana Kiepurę,
Barbarę Kostrzewską, chór Dana i wielu
innych,
Wraz z obiektywem filmowym
zwiedzimy wnętrze studiów radiowych, za
poznamy się z efektami dźwiękowymi, jakie uświetniają słuchowiska radiowe.
Ludzie mikrofonu ukażą się w tym filmie w swojej codziennej pracy na swych
stanowiskach twórców i wykonawców pro
gramu radiowego. Film ten — realizacja
Aleksandra Swidwińskiego — przyczyni
się niewątpliwie do zadzierzgnięcia jeszcze silniejszych węzłów pomiędzy radio
słuchaczami a ludźmi mokrofonu,

no-

Hotel EUROPEJSKI
w

WILNIE

Pierwszorzędny

—

Ceny

przystępne

Telefonv w pokojach. Winda osobowa
WRASURAGETRACZY

"dinge podał adres

Charlcote,

Elżbieta nie próbowała

się sprzeciwiać.
Wcisnęła się tylko w swój kącik
i zamknęła oczy. Przyglądał się jej rękom, spoczy-

morderstw! Mógłbym ciebie od tego wszystkiego odgrodzić, gdybyś mi zaufała. Ale teraz pozostawiam

T[o

wywołać

wy bardzo ostry konflikt, Nie ulega wątpli
wości, že zbojkotowanie
przez Niemcy
narciarskich mistrzostw świała będzie musiało wywołać reakcję państw skandynawskich. Niemieckie Biuro Informacyjne nie
pdoaje, jak się ustosunkował mjr Oestgaard do żądania dra von Halła.

nadzwyczajny kongres
Federacji Narciarskiej

Crane i nie doprowadzę

—

już

OFIAR

spełnieniu
czynności i obowiązków
drobnych pozornie, lęcz w sumie dających
wiełkie,
decydujące
może
skutki.

szył za nią. Mieli być w kinie, a potem pójść razem
przykro,

trzeba

Skinęła głową... Nie mogła mówić, bo nie była
pewna swego głosu.
— W takim razie musisz przygotować się na

które,

pomyślał

i właści-

Sportowy

nie wiem!
— Naprawdę

zrób to przez miłość dla mnie! Zaufaj mi i dopomóż
rozwiązać tę zagadkę!
Potrząsnęła głową.
— Nie. bardzo mi

Stan pojazdów będzie zarazem najlepszym sprawdzianem
sumiennego
traktowania obowiązków patriotycz-

zatarg o narciarstwo w programie
igrzysk zimowych

von Halła zwołać
międzynarodowej

Nie mogę wyjaśnić
nie byłam w labora:

moja,

chwili

Niemieckie Urzędowe Biuro Informacyjne donosi, że prezydent komitetu organizacyjnego V Zimowych Igrzysk Olimpijskich,
które się odbędą w GarmischPartenkirchen w 1940 r. dr von Halt złożył wizytę w Oslo prezydentowi Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, mjr Oesł
gaardowi. Przedstawiciel Niemiec domagał się wprowadzenia narciarstwa z powrołem do programu
zimowych igrzysk
olimpijskich, gdyż zimowe igrzyska olimpijskie bez narciarstwa tracą wszelkie zna

się mocno.

Ukochana

na zapasowe.

Nowy

— Nie widziałam Flossie Fenton nigdy w życiu!
Była nieprzytomna!
— Nie, ona była wtedy zupełnie przytomna.
Miała umysł zupełnie jasny przed śmiercią, wiedziała
co mów.

w

wości

że nigdy nie była w laboratorium,

zacisnęły

ważny

—
ralnej ich właścicieli do spełnienia
ten | obowiązków
w dobie
krytycznej.

chanizmu

doktór kogoś torturował.
o miękkim sercu!

a przecież Williams widział ją,
tąd. — Flossie Fenton
znała
Przed 'miercią powiedziała mi,
czeństwie i prosiły, żebym cię

ale

zaś

cieli. Bo nie dość jest mówić, deklamować o gotowości spełnienia

do

—

wygoda,

Obowiązek

Kurjer

odpowiedziała

ją na kłamstwie

dinge — twierdzi,

ich

skutki, Elżbieto! Czy nie słyszysz mnie? Cokolwiek
się stanie, ktokolwiek będzie wplątany w tę sprawę,
ja nie porzucę jej! Nie
spocznę, dopóki nie dojdę

doświadczenia,

gałęzi wiedzy.
tych odgłosów:

tylko

i życie.

Kącik rad.owy

za

prywatne powołane będą do pełnienia służby wojskowej. Nie czas będzie wtedy na przeprowadzanie remontu, wymianę zużytych części me

dalszy)
jakieś

nie

godz. 20 — uroczyste ognisko Związ»
ku Strzeleckiego
na placu Marszałka Jė“
zefa Piłsudskiego, Na program ogniska
złożą się: odczytanie pamiętnego rozka
zu Komendanta Piłsudskiego do pierw:
szej kadrowej strzeleckiej, apel poległych
i przyrzęczenie organizacyjne,

PO
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obywatelskim

staje się szczególnie

tom. Ale... — zaśmiała się krótko — to jest zupełnie

doskonale,

W

całe

obecnej, gdy
„NIE ZNAMY DNIA ANI GODZINY*,
kiedy nasze taksówki i samochody

W. M.

uczony

Przeprowadza

Usta

żełaznej

zdrowie

decydującą

gdy mu się powiodą, jak twierdzi, wywoła

—

koncentrował

bardzo okazale.

i opon. Utrzymy-

z angielskiego
(Ciąg

bieta. —

Jest to Dom

W Niemenczynie
odrestaurowano
ponadto most przez Wilię. Most o kon

53

początku.
została

jesz-

rozmiarów

i zabawy.

wanie w porządku samochodów jest
oczywiście pierwszym
obowiązkiem
właścicieli i kierowców. Od tego za-

frzeklad autoryzowany
W

godz. 18 — przejęcie warty honorowej od wojska przez strzelców gar”'ronu
wiłeńskiego na Rossie;

się tam będą czytelnia, biblioteka, odbywać się będą odczyty,
pogadanki

MIŁOŚC I PODEJRZENIE
dowana Lilian Crane i porwana jej wychowanka
Fleurette.
O zbrodnię posądzemi są przy-

niezupełnie
dużych

W DNIU 5 SIERPNIA

użytkowo-techniczna
owych
kilkudziesięciu tysięcy pojazdów mechani
cznych, jakimi rozporządzamy w Pol
sce, równa być winna gotowości mo-

FRECEHMI
ONW

Streszczenie

świeżo

ukończonym,

„MASZYN*,

litewskiej

litewskiej

i Wi-

kulturalne życie Niemenczyna. Mieścić

tj. pojazdów mechanicznych — samochodów osobowych i ciężarowych
oraz motocyklów. Jest to liczba ma-

państw

stražnicy

budowanym
cze

zmobilizował

odegrać

przyjazdem

Wracamy

gury, by wkrótce wyjechać na drogę
łącznikową. Zdążamy teraz szlakiem
Niemenczyn — Bujwidze. W Niemenczynie mamy okazję zapoznać się z wy

wszystkie taksówki i wysłał z Paryża
100-tysięczną armię na pomoc marszałkowi Joffre'owi.
Pomoc przybyła w porę, świeże
siły francuskie
wstrzymały rozpęd
ofensywy niemieckiej.
Bitwa
była
wygrana, Niemcy musiały usztywnić
swój front w okopach.
Taksówki paryskie ujawniły tedy
całe znaczenie pojazdów mechanicznych we współczesnej wojnie.
Polska posiada niespełna

innych

wiony

dalej.

Wileński Komitet Obywatelski obchodu 25-lecia Czynu Legionowego podaje
do wiadomości, że na program tego obchodu w Wilnie złożą się:

Fun-

do miasta przez Trakt Żwirki

Podczas wielkiej wojny mówiono,
że bitwę nad Marną Francuzi wygrali dzięki... taksówkom paryskim.
Istotnie „taxi* paryskie odegrały poważną rolę w rozstrzygającym momencie bitwy. Ówczesny komendant
Paryża, gen. Gourand, mając informacje z frontu, że wojska francuskie
nad Marną powstrzymują napór nieprzyjaciela z ostatnim już niemal na-

do

bliskiej

wicedyrektorowi

obowiązkiem

i ta liczba

drogi.

Czynu Lesionowego w dn. 5 i 6 bm. w Wiln'e

dzięki

sp. p. Zynoraz drowi

Św.

europejskich.

jeszcze

rzędzie

RUDNICKI.

ła w porównaniu

ma

Paczyńskiemu,

duszu Pracy.
Jedziemy jednak

—

Wkrótce wjeżdżamy w strefę graniczną. Szosa urywa się — po stronie
nie

pierwszym

ministrowi pracy i opieki
dram Kościałkowskiemu

jest również budowana
wyasygnowanych przez

przy-

szabro

jezdnie

stronach

obu

w

kiłkadziesiąt osób.

Program uroczystości

się

Dirrynywanie prywatnych „Maszyn w porządki —

to

ZAWIASY.

—

RYKONTY

to fakt

zainteresowania

Funduszu Pracy Wileńszczyzną. Dzie-

WAKA — TATARKA
CZARNY BÓR.

Droga ta
kredytów,

żywego

z Litwy 355 tu-

gdy

zaledwie

TRAKT

Szosa ta ma duże znaczenie gospomiędzynarodo
darcze o charakterze
arterię
główną
bowiem
wym. Stanowi
dojak
Niestety,
Litwą.
z
łącznikową
tychczas ruch na szosie jest minimalny. Samochody z turystami przejeżdża
ją rzadko, rozwijające się jednak pomyślnie nasze stosunki turystyczne z
nieLitwinami w niedługim czasie
wątpliwie podniosą znaczenie tej na
prawdę pięknej, na europejskim poziomie wybudowanej szosy. Szosa bieg
nie na przestrzeni 28 kilometrów, aż
do samej granicy litewskiej. Jezdnia
dła komunikacji samochodowej zbudo
wana jest z bloków betonowych, ma 5
metrów szerokości, niezależnie od te
go dla pojazdów konnych urządzone

są po
wane.

podczas,

gra-

rakteru reprezentacyjnego, budowana
jest jednak bardzo solidnie z żwiru
i drobnego kamienia. Roboty posuwa:
ją się w szybkim tempie, znajduje tu
stałe zatrudnienie znaczna ilość bezro
botnych. Roboty w niedługim czasie
zostaną ostatecznie zakończone i cieszyć należy, że Wileńszczyźnie przybędzie nowa piękna szosa.
Stamtąd jedziemy na

wybudo

świeżo

kierunku

—

rystów,

szlaban

Fundusz Pracy. Coprawda nie jest tak
piękna jak na Zawiasy i nie ma cha-

szosy

WILNO

przekroczyło

z

na całej swej przestrzeni gruntownie
zmieni szatę.
Po zwiedzeniu tych robót cztery
samochody z dziennikarzami i kierownikami poszczególnych robót wydo
stawszy się na drogę łącznikową po:

w

lipca

roku ul. Legionowa

szłym już jednak

mknęły

ciągu

niczny

BIAŁA

Pohulamka otrzymuje jezdnię częścio
wo z kostki kamiennej, częściowo zaś
z kostki drobnej na wzór ułożonej 0statnio na ul. Wileńskiej.
Interesująco przedstawiają się roczę
boty na ul. Legionowej, która już
nowoczesną
piękną
fciowo otrzymała
Jezdnię z kostki kamiennej, w dalszej
na
jednak jej części roboty natrafily
dužym
Na
terenowe.
duže trudnošci
ułostosunkowo odcinku trzeba przed
żeniem twardej nawierzchni odwadniać teren przez ułożenie podłużnego
i poprzecznego drenażu oraz usuwać
bardzo

w

Inna rzecz, że większość turystów korzysta z komunikacji kolejowej.
Zawracamy z powrotem, kierując
się na drogę łącznikową.

wzmocnione: W

zostało

słabe, obecnie

zajmuje

sposób pominąć milczeniem,
bardzo

np.

wrotnym

gdzie, jak wiadomo, prowadzone są
roboty przy budowie gładkiej nawierz
Roboty rozpoczęto od
chni jezdni.
Słupów, prowadząc je w kierunku ul.
Zawalnej. Obecnie doprowadzono je
już do ul. Słowackiego. Tempo robót
było stosunkowo
które początkowo

bagniste

więcej osób jedzie z Litwy do Polski
Tak

OD W. POHULANKI,

ROZPOCZĘTO

F-.i”r.

robotach

na

dziennikarzy

Wycieczka

i Har-

wającym

na

kolanach.

Rękawy

sukni

odsunęły

się

nieco i Hardinge widział srebrnego słonia, który był,
przyczyną całego nieporozumienia.
Przeklęty słoń!
Gdyby nie był go znalazł wtedy, nie przyszłoby mu
na myśl podejrzewać o cokolwiek Elżbietę! Wtedy

mógłby zatonąć spokojnie w swym _ szczęściu.

Ale

rozsądek mówił mu, że tak jest znacznie lepiej, że
powinien wiedzieć prawdę, w przeciwnym razie czekałyby go później straszne rozczarowania. Przecież
mógłby się z nią ożenić, i co by było, gdyby się do-

wiedział potem... Ale i teraz niewiele wiedział. Prawdy nie znał!
Taksówka zatrzymała się gwałtownie budząc ga
z ponurych rozmyślań. Pochylił się do szofera:
— (o się stało?
Nie mogi
— Brama zamknięta, proszę pana.

wjechać.
Hardinge

dopiero

teraz

spostrzegł,

że już

byli

na miejscu. Duża, żelazna brama zamykała im drogę.
Nie watnił, że musiała bvć dobrze zamknięta. Doktór
Miller nie chciał narażać się na nową wizytę detektywa w swym parku.
— Wysiądę tutaj — rzekła Elżbieta. — Nie potrzebujesz czekać: mam klucz ze sobą.
Hardinge pomógł jej wysiąść z auta, i stał chwilę
trzymajac jej rękę w dłoni.
— Do widzenia, Elżbieto!
— Do widzenia — odpowiedziała głosem spo-

—
kojnym, świadczącym o wielkim opanowaniu.
zapewne
to
będzie
przyszłości,
w
spotkamy
się
Gdy
ID. 0-8.)
spotkanie wrogów?

ZWIAŃ

ONIKA
ai
| SIERPIEN|
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Wschód słońca—

runku ulicy Szosowej,
się prace brukarskie.

Piątek
Zachód słońca
— g. 7 m. 15
DRE
$posirze.enia Zakładu Meteorologii USE
w Wilnie z dn. 3.VIII. 1939 r.

Giśnienie 764 ||
Temperatura

+

19

Temperatura najwyższa + 24
| ©lTemperatura najniższa + 12
miOpad —

WILEŃSKA

Mickiewicza 10); Narbuta Świętojńaska 2
Zasławskiego Nowogrėdzka 89),
Ponadto stale dyžurują apteki: Paka
„Antokolska 42); Szantyra (Legionowa

10)

| Zajączkowskiego (Wiłoldowa 22).

dowe

Wilno i okolice Mickie-

wspomnienie i zapas nowych sił do dal-

jest konieczne.

Pożąda-

1e by było, aby nadzór był wszechstronny. Niechże więc „odnośne władze” zain.
teresują się głębokim kanałem wypływa-

deszczach

zaszła

nowej nawierzchni na ul. Kościelnej, przez

usunięcie

które

kostek,

wadliwych

po

deszczu „spuchły”, jak mówią robotnicy.
— 122 km nowych dróg w ciągu roku.

Według statystyki podanej przez Wydział

Ё

m. b. mostów: 240 m b. mostów państwowych i 502 m b. samorządowych. Roboty
łe kosztowały łącznie kwotę 2 miliony
55 tys zł.
‚ — Organizacja kas kredytu bezprocentowego. Zarząd Obwodu Zjednoczenia Narodowego w powiecie nowogródzkim zainicjował organizację kas kredytu
bezprocenłowego we wszystkich gminach
powiatu
nowogródzkiego,
przeznaczonych głównie dla kupiectwa i rzemiosła

chrześcijańskiego oraz dla drobnych rol.
ników. Podobną akcję OZN podjął na

terenie pozostałych powiatów
wogródzkiego.

wojew. no-

RARBNOWICKA
—

Baranowicze

unowoczestniają

się

Najważniejszą akcją bieżącego
sezonu,
która przysporzyła
nie mało kłopotów
mieszkańcom miasła, są niewąłpliwie porządki wiosenne, które dopiero teraz nabrały prawdziwego rozmachu!
Zabrano
się energicznie do stawiania i malowania
przepisowych plolėw
i uporządkowania
obejść gospodarskich. Chociaż tu i ówdzie

jeszcze

społyka

się przy

ulicach

Szkarłatne róże
YYYYVYŁ

pow

walane bramy i połamane płoty, to jednak z dniem każdym miasto przybiera nowe oblicze, Przewiewne, wzorowe park
ny koło domów i ogródków stoją na głów
niejszych arteriach miasta. Należą do nich

p. Ł „Pie-

ryczna pani*, wydrukowanym 30 lipca
rb.
powinno być Allah! nie Allabl, Usta?...
nie

ustał, Hdzie nie łudze.
W
ląca",

tymże numerze, w sonecie „Pani
pa:
powinno być: eteryczna Pani, a nie

erotyczna,

Zosię, nie Zosia,

prenumerata,

—

(Red.)

NA

rėžė“

paru

dniami

(

Szuba

[W.

Pohulanka

2.] przy

4000 złotych.

część biżulerii war-

wyniku energlcznego śledztwa, któ

rozpoczęło
i:
ul. Nie | zameldowan

Ё

na

RADIO

czytelne

podawanie
są
PIĄTEK,

prosimy

podawać

20.

1 Baurówej

"
po złożeniu
u
e"

policja za-

12,05

— Jutno,

w sobotę dm. 5 sierpnia

„Szkarłatne

o g.

20

róże”.

— W niedzielę, dn. 6 sierpnia o g. 16
arcywesoła komedia muzyczna G. Feydeau
nkaże się na przedstawieniu popołudniowym
„Dama od Maksyma* z Xenią Grey w rok
tytułowej. Ceny propagandowe.

TEATR

MUZYCZNY

— „Skowronek*
dowych. Dziś jedno

wień zespołu.
kowe

F.

czówną

Będzie to widowisko operet-

Lehara

w roli

tach

..LUTNIA"

no cenach propaganz ostatnich przedsta-

„Skowronekć

głównej.

ią:

W

Dobnzańska,

z

Nochowi-

pozostałych

ro-

Winiecki,

Fo-

lański, Karasiewiczówna,
Koszela 1 inni.
Całość widowiska wtrzymana na wysokim
poziomie artystycznym. Kiedownictwo muzyczne W. Sinota.
Ceny propagandowe. Wycieczki korzystają z ulg biletowych.
— Popołudntówka niedzielna w „Lalni“,
W niedzielę, o godz. 4.15, ukaże się po raz
ostatni, klasyczna operetka Suppė „Mod“ika“
odymaczająca się piękną muzyką oraz posiadająca wiele humoru i werwy. Obsza
tTr>mierowa.

„ST. GEORGES"
e

WILNIE

Pierwszorzędny

—

Ceny przystępne

Podralenie m'yna?
W

zašcianku Konotypy [pow. wilejski,
gm. chocieńczyckaj wybuchł w nocy z
1
na 2 bm. pożar młyna, nieczynnego od
stycznia b. r. Ogień strawił młyn dosz-

czętnie..

Właściciele,

Jan

Protasewicz

ru

I w
Leszka
obliczają strafy na
12000 zł.
Ponieważ zachodzi podejrzenie, że za
chodzi tu wypadek umyślnego podpalenia —
policja
wszczęła
energiczne

śledztwo.

[Zb].

trzymała 2 paserki: Annę Krzyżanowską
I Sońkę Abramowicz (Majowa 154, która

od

złodziei

kupila

łom

biżwieryjny,

na-

stępnie Genię Szufian, kióra nabyła
zloto
od paserek, oraz służącą Szuba,
Marię
Giełasz.
(Zbj.

obejmować

16,20

będzie m. im. zademonstrowana

idealna

zra

diofonizowana
świetlica.
Dnżą
sensację
wzbudzi napewno również stoisko. Polskiego Związku Krótkofalowców, gdzie bedrie
czynna i widoczna dla wszystkich nadawcze
krótkofałowa.

W

ramash

Wystawy pokszany będzte cały szereg najnowszych zdobyczy postępu * techniki w
dziedzinie radia, niezmanych jeszcze szerokiemu ogółowi w Polsce.
Należy przypomnieć, że będzie nwnież
czynne specjalne studio publiczne Polskiego
Radia, z którego transmitowane będą audycje i koncerty na fali oglnopniskiej. Zwiedzający Wystawę
będą mieli sposohność
radiofonii
diowymi.
Nie
Druga

D:

W.

rakcją

się

w

tem

omaz

ze

swymi

sposób

z

ulega

R.

najmniejszej wątpliwości.
Doroczna
Wystawa
R
а

1039 — stanie

łetnią

stolicyi

się naiwiększą

całej

Polski.

bowiem pośpieszą specjalne pociągi
larne,
umożliwia jące mieszkańcom
Polski

kulisami

ulubieńcami

zwiedzanie

tej

ciekawej

raże
—

at.

Zewsząd

popucałej

Wystawy.

Konceii

Koncert

noncert

1

hauro-

12,09

Auuycja

Przerwane

wakacje

Bua..pesziuhskiego

16,45
z

Dzien
aklu-

Rozmowa

udziałem

Lnó

z chory mi.

Beatrice

Harrison

orkiesicy

mandoluusww

KPW

pod

dyw. A. Jaszczynskiego. 18,00 Kecital sp.e
waczy Heieny Lipowskiej.
18,46 Koncert

beeinoyena
(płyty).
19,00 Książki do
«tó:
rych się wraca: „Ludzie Bezoomni*
Stefana

eZromskiego.

dów.

19,50

19,20

krzy

Rozgłośni

roinków

Audycje

cykiu

Lnw.la

wieczerzy

„Produkcja

Szczepańskiego

|] dla

i

iniormacygue.

pod
—

uyr.

Kezerwa

Mroszczyk.
21,00

1

muzyczne

W.

pogidlanka

30,15

R.

Stu.

wykolanu

Wiłenskiej

solistów.

„lustracje

biura

w

łuczników

wygłosi

wewuiczaiych"
dni W.lliaana

40,40

audycja

do

z

utworów

poswię.suu
muzyce do « ueeShakespeare'a.
22,15 Sztaiera

25-lecia wysunarszu 1 Kadrowej wyrusza z
Bogumina, 22,20 „Poiska myśl WOjszuwa Wa
granicy dwu światów* — odczyt. 22,:0 PO
godziny muzyko na dawnych iustcn ientach
ułyły

25,00

Ostatrie

wiadomosc:

i

maty,

komiu-

SOBOTA, dnia 5 sierpnia 1939 roku.
6.06 xweśu poranna. /AW Lzyciiik poran”
ny. io MuŁysa Z piyt, 8.10 4 nuurośonem

pe
kOussy: „BUS
sej,
1104 Dyguai czasu

Kauwaiity
i mena,

pol1203

auwuycja
poiuuuuowa.
10.00
Wsauumości
z
uuasia ) jonwaicji. 18.00 Progiam
ua dzie
siaj. 1310 мааа NKIZYNWOCZKĘ |uOWaużi
LU
cia Hala.
15.40 Muzyka
basovowa
(pytyj.
14.30 „Uzżyje to jestć” — kwaaran
s
speakūna.
lė4o
Audycza
dia dzueci:
„Wesuiy

podwieczorek. 10.15 Sziateta 25-lecia
wymarszu | Kadrowej wyrusza z Arzywopiat
10.20 Muzyka popuiamia, 16.45 Wiacomości
Bospodarcze. 16.00 Dziennik poposucmiowy,
16.10 Pogadanka akiuana. 1b.20 Folonec
y
w wyk. Zbigniewa Drzewieckiego — forte
pam. 16.560 unonika wydarzeń w techn.ce.
17.00 Nabożeństwo z Ostrej Bramy.
18.60
Echa mocy i chwały. 18.10 Koncert muzyki
polskiej. 19.00 „Przez siedem mórz do sed
uwiu wzgórz* — wesoła powieść radiowa.
19.26 Pogadanka aktualna. 19.36
Audycja
dla Polaków za gran.cą. 20.05 Melodie emi
polskiej.
20.25 Przybycie sztafet 25 lecia
wymarszu

I Kadrowej

do

Oleandrów.

20.45

Apel poległych I Kompanii Kadrowej.
21.00
Audycje informacyjne. 21.20 Koncert
symfo

mczny.

22,00

dant

„Rachunek

przed

koncertu
domości

i

szóstym

Wodza”

sierpnia).

(Komen-

22.30

symfonicznego. 23.00 Ostatnie
komunikaty.

23.05

D,

+,

wia

Zakończenie

BARANOWICZE

zmacznie

więcej stoisk. Na specjałne wyróżnienie zasługnuje tu przygotowywane stoisko Poisk'e
fo Radia oraz stoisko Społecznego Komitetu
Radiofonizacji Kraju. W stoisku S. K. R. K

zapoznania

wydnarszu

14,40

Koiejowego.

17,00

Żydowi pośrednictwo

D. W. R. 1939

stacja

MUŁYy ka

(weosonczeiaj — piyty.
17,50 Wycieczki :
spacery prowadzi L. Szesiakowski.
17,86

Wiadomośc: radiowe

t odbiorcza

/,40

Frobojiuy
WsoCłusu I Uejuał,

Warszawy.

sportowe,

ałne.

od
się

w sprzędaży dentystom 145 gramów złota
w cienkich krążkach, wietkości 5 groszy.
Gdy uzyskali zgodę, wręczyli mu na początek 7 krążków metalu, oświadczając,
że złoto pochodzi z przestępstwa, I grołąc zemstą na wypadek zdrady.
Jak się nóźniel okazało, nie było to
złoto lecz —» miedź.
oszuści
Ponieważ owi dwaj sprytni
zniknęli z Kielc w niewiadomym kierunku
— dobrze będzie, Jeśli wilnianie będą na
odpowiednie
przyjęcie
lch ewentualne
„przygowani”. Opisujemy więc Ich oby:
dwu:
1. Žyd, wzrost średni, prawie caiko.
wicie łysy.
2.
Połak,
wysoki,
ma
wymowę
Iwowską.
(Zb).

będzie

WIzęśii,

16,45 Wiadomości gospodarcze. 16,00
nuk popoiucmiowy.
16,10 Pogadanka

Władze policyjne w Kielcach stwlerdziły w końcu ub. miesiąca kilka wypadków oszustwa na tle nielegalnej sprzedaży złota dentystycznego.
Otóż na terenie Kielc pojawili się dwaj
bliżej nie znani osobnicy, którzy zapro-

i

r.

CZ, Lil — opowiadame dla miouzieży. 10,00
>ziatela 20-1e0u wymarszu l wdrowej wy
rusza ze Lwowa,
10,05 Muzyka
popularna,

Dwaj oszuści
sprzedają „złoto”

terenie

z

1939

7,00 Dziennik
poZo-ieCM Wyjmairszu

posudnuowa.
10,00 Wiadomości
z Lasia i
prowincji,
15,00 Progrum
na uzisiaj, 10,10
Muzyka z filmów
(piyty). 14,00 £ oper Ch.
Uuouinoua
(piytyj.
14,40
Wiienskie
wiado-

Od tego czasu ślad po aplikancie za
ginął. Obecnie zaś została potwierdzona
wiadomość, że Kuraho zaciągnął się jako
ochrotnik do Hiszpanii, gdzie został zabi
ty w czasie wojny.

nym

Telefony w pokojach

Z

Zo-iecia

Wyrusza

iuości

największa ntrakeja letnia Polski.
Druga
Doroczna
Wystawa
Radiowa
przedstawiać się będzie znacznie okazałej
od wystwy zeszłorocznej. Znacznie więcej
firm radiowych zgłosiło już swój ndział.
to też Wystawa odbędzie się na rezszerzo-

noTEL

wysusza

Stuieta

wej

pracował Kuraho z zawiadomieniem
niego, że powróci wówczas gdy mu
zacznie lepiej powodzić,

ponowali pewnemu

4 sierpnia

Ł puiyl. O,lo Miopowy I Taay:
645 00 Nawury, 11,07 Sygiad

ceszcz.

przedstawie-

dnia

6,56 Kuesu poramia.
ranny, J,lo 1,0 dztaieia

Na polach, siłą wiatru zostały powywraca
ne stogi. W szmym Nieświeżu spadł tyłko

niu wieczorowym! Dziś, 4 sierpnia — Teatr
Miejski na Pohulance po przerwie urlopowej wznawia przedstawienia
komedii współ
czesnej Benedetti'ego pt. „Szkarłatne róże”.
Udział biorą pp.: Walentyna Ałexandrowicz,
Stanisław Jaśkiewicz, Władysław Surzyński
i Hal'ma Buyno. Reżyseria Z. Sawana. Pęk
ne dekoracje — J. i K. Golusowie. Początek

o godz.

Stempel
okręgowy

20,25

miecklej 29. 1

„ dožyt zameldowanie dopiero
a si
tości
raj zdarzył się w Wilnie wypadek więk.
szej kradzieży.
Złodzieje wiamali się do skiepu isera | re W

0

o zmianie adresu
i adres dotychczasowy.

POHULANCE.
—

"

Nr nadawczy

па Гаа у EP

MIEJSKI

„Szkarłatne

4.

®

na jaki cel pieniądze

nam

Skradziono biżuterię wartości 4.000 zł
Przed

ы

ogłoszen e, ofiary.

także

i

prosimy

wymienienie

0

TEATR I MUZYKA

nej nazwy „czeladnik”. Poza tym organizacje rzemieślnicze domagają się, aby we
wszystkich instytucjach państwowych, samorządowych | prywatnych
zatrudnianc
przy pracy fachowej wyłącznie „rzemieśl.
ników dypiomowanych”,

Bandurskiego

Orkiestry

Zamiast „czeladnik,,
— „podmistrz“

Z. Osmorskiego

oraz

Trzy lała temu Nieśwież poruszony zo
stał tajemniczym zniknięciem aplikanta są
dowego Bronisława Kurahy, który pozosta
wiwszy żonę z dzieckiem
oraz
trochę |
długów, wyjechał z Nieświeża w niewia
domym kierunku,
|!
W kilka tygodni po zniknięciu nadesz
ły do Nieświeża listy adresowane z Pary
ża, do Kurahowej, oraz do sądu w którym |

i Podbrodziu.

Dziś o godz. 8 wiecz.

sonecie

Podpis

Zginął w K:szpani
aplikant sadu nieświeskiego

okazałego

| Teatr m. NA POHULANCE

W

przekazów

Nad Nieświeężem i okolicami przeszedł
gwałtowny huragan w niektórych miejsco
wościach zostały
powyrywane
drzewa.

Organizacje rzemieślnicze
wysunęły
ostatnio żądanie
wprowadzenia terminu
„„podmistrz” zamiast dotychczas
używa.

|

Biskupa

Huragan nad Nieświeżem

według rozkładu jazdy — szybko i spraw
nie. Nawet piaszczysta i górzysta droga
pod Brasiawiem
nie sprawia
żadnych
przykrych niespodzianek. Nic też dziwnego, że podróżni są zadowoleni i chętnie
korzystają z taniego i wyjgodnego środka
lokomocji.
- (Ter.]

vvv"v.

—

й

wydawnictwa):
a

8

i adresu

oprócz adresu nowego

Brasław przez
Podbrodzie,
Šwieciany,
Mielegiany, Twerecz, Widze i Opsę jest
prowadzona wzorowo. Autobusy kursują

L AAAŠAAAAAAAAAAA"

Komunikacyjno-budowlany Nowogródzkie
go Urzędu Wojewódzkiego w r. 1938 wyogółem
budowano w Nowogródczyźnie
122 km dróg biłych, w tym: 27 km dróg
państwowych i 95 km dróg samorzą" į
wych. W tymeż roku wybudowano 742,

=

2) Przy komunikowaniu

A. Berka mającego
ponadło
kolportaž
czerwonej prasy oraz niechlujna restauracja o szumnej nazwie „Zacisze“ — nie po
tosławiałby wiele do życzenia,
Jedyny tutaj hotel vis a vis urzystanku
autobusowego
jest ułrzymany schludnie
pościel czysta, usługa uprzejma, a ceny
niedrogie
— zaledwie 1 zł 30 gr.
za do
bę od osoby.
— Komunikacja autobusowa Wilno—

naprawy

konieczność

|_|.

przyjmującego

wypełnianiu

nazwiska

przysłane

Bo

WILEŃSKI

Wydawnictwa

1) Przy

„zaśmiecana owocatnia na placu rynkowym'

przygrzeje słońce rozchodzi się z łamfetor nie do zniesienia. | to nie tylko
gnijących tam szmat I brudu. Taki kaw śródmieściu winien być zaktyły.
ostatnich
Po
— Kostka „puchnie”.

ko
łąd
od
nał

NAMEC MIESZKAMIA

i

imienia,

(nazwa

gr

POCZTA: | Wilno 1
z

za 18000 zł w najbiż-

1

rozrachunku

Wilno,

@ай

BRASŁAWSKA
— Stan sanitariy m. Widze, gdyby nie

skiej, na posesji Chmielewskiego. Gdy tyl

:

onmer domu ..... mowy

TEATR

jącymz łaźni żydowskiej przy: ul, Słonim.

2

a

6

Władze powiatowe wydały odpowiednie
zarządzenia.
Między
innymi
nakazano
trzymać psy na uwięzi i tępienie wałęsających się. (er.).

gotowy.

Przestrzeganie higieny, zwłaszcza w sezo-

Nr rozrachitnku

ча

ulica

przez instytucje samorzą.

Nowo-Šwiecianach

Ё

ž

gmachu finansuje gmina świrska przy pomocy zasiłku z Funduszu Pracy. Terenem
dziaaności ośrodka będą gminy: świrska
żukojniańska i szemietowska,
(Ter.).
— Wiciekliznę psów na terenie pow.
święciańskiego
stwierdzono w Święcia.

nach,

па

złote słownie

Właściciel

:

przeciwpożarowe

bież. późną jesienią. Budowę

szej nauki | pracy,
—
W sukurs władzom sanitarnym.
Odwiedzając sklepy
w innych miastach
odnosi się wrażenie, że jednak nigdzie
tak nie przestrzegają „odnośne władze”
higieny, ja w Nowogródku. -— U nas,
proszę pana — skarży się sklepikarz —
znajdzie policjant słomkę na podłodze,

nie ogórkowym,

i P.Z.U.W.

Е

ž

szych dniach zastanie przekazane do użytku. (Ter.)
— Budowa wiejskiego ośrodka zdro
wia w Świrze ma być zakończona w r

wiczowskie. Przed paru dniami odjechały
do Gdańska,
wywożąc
ze sobą miłe

kurz na drzwiach, a uż mandat

nabyłe

T

tejscowość

©|

zam. przy

dla ochotniczej straży ogniowej w Świędla ochotniczej straży ogniowej w Święcianach,

г

zł.

0.

w liczbie 60 osób

Autopogotowie

Przekaz rozrachunkowy

„KURJER

Poczta

w
e

e

—

'|

PASY

Ž

ŚWIĘCIAŃSKA

— Młodociani goście z Gdańska. Stowarzyszenie Rodziny Urzędniczej w Nowogródku gościło na kolonii letniej w Noa
wojelni przez cały miesiąc 15 dzieci pol.
skich z Gdańska. W ostatnim tygodniu

1

(nazwisko)

i pływackich.

:

Nr rożrachunku

E| umo

rozpoczęły

idąca ulicą Białowsewiczowa,

NOWOGROTZKA

dzieci zwiedziły

&

szczegółowo zwiedziły całe miasto wraz
z jego ciekawszymi zabytkami.
— Policja trenuje. Na boisku sporłowym w Nieświeżu
odbył się wielobój
Polic. Klubu Sportowego, złożony z biegów na 200 mtr ze trzelaniem i przeszkodami, z rzułów granatem, biegów kolarskich
na 20 km zawodów strzeleckich

„, Dziś w nocy dyżurują następujące ap
"taki: Sapożnikowa (Zawalna 41); Rodowi
wicza (Ostrobramska 4); Augusiowskiego

wydawnictwa)

я

2

=

Uczestniczki

7

WILEŃSKI"

a

ž

— Trup w zwojach kabla elektrycznego. W kolonii urzędniczej
w Nieświeżu

Łodzi.

DYŻURY APTEK.

REŻ

N

o

uł. Słuckiej 31,
została rażona prądem
elektrycznym na skułek pęknięcia kabla.
Kobietę znaleziono w godzinach rannych
bez odznak życia, zaplątaną w druty.
— Sympalyczni goście, Do Nieświeża
przybyła liczna wycieczka szkolna uczenic
pryw. gimnazjum Adeli Skrzypcowej w

Wiatr południowy
Tend.: bez zmian
Uwagi: pochmurno.

ОИ

©
х5

SIEŚWIESKA

3

średnia

gdzie

‚

Właściciel rozrachunku (nazwa

uporządkowania dalszych odcinków w kie

g. 3 m. 35

й

„|„KURJER

przede wszystkim ulica Szeptyckiego i Na
rułowicza. Ulica Szepłyckiego prawdopodobnie doczeka się jeszcze w tym roku

Dziś: Dominika W.
Jutro: NMP. Śnieżnej

ае

PIĄTEK,
6,56

Pieśń

dnia

4

sierpnia

poranna.

1939 r.
Wiadomości

13,00

z naszych stron. 134,10 Koncert rozrywko
wy.
13,35 Nasz
pregram.
14,00 Dawni
klasycy

(koncert z piytj. 17,00 Koncert z uiziałewa
Beatrice Harrwison (płyty z Wilnaj. 17,50
„Melode i opowieści malajskie** — koncert

z

płyt.

17,45

„Gawęda

ze

słuchaczami”

—

Dyr. Rozgłośni Zbigniek Cis-Bankiewicz. —
20,25 Pogadanka
weterynaryjna: „O zaraź

hwych
20,55

chorobach

świń* dr.

Wiadomości

dla

naszej

Henryk

Ziun,

wsi.

SOBOTA, dnia 5 sierpnia 1939 roku.
6.56 Pieśń poranna. 13,00 Wiadomości
t naszych stron. 13.10 Rytmy taneczne (kon
cert z płyt). 13.55 Nasz program. 14.00 Kon
cent symfoniczny (płyty). 17.00 Nabożeństwo
z Ostrej Bramy (z Wiłna). 20.36 Wiadomo

šci

dia

naszej

gramu,

wsi.

23.06

Zakończenie pro-

wm

Zmiana

trasy 2 linii

autobusowej
Niniejszem podaje się do ogólnej wia
domości, iż od dnia 5 bm. aułobusy linił
2-giej będą dojeżdżały tylko do Rogatki
Kalwaryjskiej, z uwagi na porządkowanie
ul. Łomżyńskiei.
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„„KURJER“ (4889)

й

`

dzieło.

:

SSENKLEWECZA

za Zł 3.— (trzy)
xażdy setny nabywca „Krzyżaków* otrzyma bezpłatnie (kwarłalną, półroczną) pre

numeratę

naszego

dowego im.

sweg Jo wyboru wydawnictwa Zakładu Naro
(Lwów, Ossolińskich 11) za Zł 1),— (dziesięć),z kata

pisma

lub według

Ossolińskich

logu dołączonego do każdego egzemplarza „Krzyżaków*,
Ważna do 23 września 19:9 r.

(Wypełnić i wyciąć)
egzempi.

Proszę o nadesłanie
tj. razem

„Krzyżaków*

Sienkiewicza

po Zł 3—

ZŁ

Kwotę przekazuję czekiem P. K. O. Nr 141.599,
Imię i nazwisko,

Dokładny adres,

POCIĄG TURYSTYCZNY m GDYNI
Odjazd

z Wilna

12.VIII. wiecz.,

powrót

do Wilna

(Kurjer Wileński)

16.VIII. rano.

Wszystkie miejsca sypialne.
Dla grup pięcioosobowych rezerwuje się oddzielne przedziały
Podczas pobytu w Gdyni (13, 14 I 15.VIII)—noclegi w pociągu. Przejazd w obie strony Zł 28.30

Zgłoszenia przyjmują Administracje Wydawnictw:

KURJER

ее

НОГ НЕ ЛЕС ZAPÓZKO
myśleć o
RARE

WILEŃSKI — ul. B-pa Bandurskiego 4

| bę:

EXPRESS WILEŃ ;KI — ul. Mickiewicze 11-a
oraz wszystkie placówki Biura Podróży „ORBIS*

И

Dwa

piękne

filny w jednym

1) Potężny

programie:

ss „Zamkniety Świat”

niewyżytych

w filmie

MUZA Cienie Paryża
Dziś

uł

Nowogrodzka
teiefon 21-67

po cenach

8

W

zniż.: balkon

roli głównej

25 gr, parter od 54 gr

A. WOHLBRUECK

gu do g. 12.
można

Chrześcijańskie
Piękny

kino „ŚWIATOWID

film,

poruszający

aktualne

zagadnienia

Nowe

temai!

ujęcie | W

miłości

Corinne

rol. gł:

9

I wolności

BEZ

„WIĘZIENIE
Nowy

Mickiewicza

i Roger

Dziś

w rolach gł.

2

Nadprozram:

OGNISKO |
w przepięknym
Nadprogram

>

4

w

Anna

Pocz.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAADAAAAAAAAAAAAAAAA AA

Kino Teatr

Początek

piękność

DODATKI.

May

senus.

Baranowiczach

J. Bennet,

Michael

i Charles

a

w

niedz.

nach

W

Bickford

o 4.

WYYYTYYYYYYPYYYYCYVYYYYYYYYYYYYYYYYYYVYYYY

I innych
kup

Da

pudełko

apteki

(Z

* akłady

orgae

ziół

pikas

e a, zalsczć
u:

Wileńs-

NAAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAAAAAAAAAAAMAAA
AAS

sprzedają

apteczne

DOŚWIADCZONA PIELĘGNIARKA poszu
kuje pracy przy chorym. Może wyjechać.

LEKARZE

Ofertę

DJLi:OK

do

administracji

„K.

W.*

dla

N.

D.

POTRZEBNA
służąca
do
małżeństwa.
SL
do Adm. „Kurjera Wileńskiego'* pod
Praca,

Biumowicz
choroby weneryczne, skorue 1 niw: zopłcioe
ul. Wielka 21, tel. 921. Przyjmuje od godz.
9—1 i 3—7.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAS

Nauka i Wychowanie *

DOKIÓRB

M. żaurman
Chor.

„Kur'»ra

PRACA

na

Oryginaine zioła „DIUROŁ*
KOGUTKIEM)

Administracji

POSZUKUJĘ pokoju z kuchnią. Łaska.
we oferty pod adresem: ul. Biskupa Ban.
durskiego Nr 4—8 od 9 do 15.

szkodliwych

zatruwających

jeszcze

pdziesz swym znajomym. Sposó0

sobie
wolny wybór
na wysokość zacfero-

Stanisław,

przy

ul.

Święciany, dn.

AA
FRANCUSKIEGO, korespondencji handlo
wej, konwersacji
(akcen paryski)
udziela
przybyły z Paryża absolwent Szkoły Nauk
z.
Zgłasźać
się:
ul.
Mostowa
m.
1-a.
*

weneryczne,
skórne i moczopłciowe
Szopena 3, tel. 20-74.
Przyjmuje 12—2 i 4—8

11

zamieszkały

Listopada

Nr

UROLOG
choroby

w

i

dróg

Zaktady Graficzne

Godz. przyjęć: 1—2 i 4—7. Tel. 25-69.

2,

17 lipca 1939 r.
Komornik St. Bazylko,

nerek, pęcherza, prostaty
moczowych. Diatermia.

"ZNICZ:

Wileńska 32 (Jagiellońska 8).

AAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAA SAAB
AAASAA
AAA MAAA4
L

AKUSZERKI

Wlino, ul. Bisk. Bandurskiego 4.

AKU.ZERKA

Dzieła książkowe, druki, książki dla urzędów
państwowych,samorządowych, zakładów naukowych. Bilety wizyto-

Maria

Laknerowa

przyjmuje od godz. 9 rano do godz. 7 wiecz.
— ul. Jakuba Jasińskiego I a—3 róg ul.
3-go

Maja

obok

Sądu.

we,

od

*+YWYVYWYVYVVYVYYYVYYYVYYYYYYYVYYYVYYYYVYVY?

do

17.

°RÓŻNE

pod „12.000*

|

13

zapro-

wykonywa
PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE

WWYTYVTYYYTTENYYPYK" WYTYYYYYYYYTYYYVYTY
DO SPRZEDANIA: otomana 1 dwa fotele,
kryte zielonym pluszem, 2 stoły i 6 krzeseł,
żyrandole i obrazki.
Tartaki 34-a m. 18

do budowy domu w Wilnie
Oferty do Admin. „K. W.*

i in.

prospekty,

szenia, afisze i wszelkiego rodzaju roboty
w zakresie drukarstwa

Kupno i sprzedaż

Poszukuję
wspólnika

3-40,

Telefon

VYVVVVVYVYVYYYVYVVVVVYVYVYVYVYVYVYVYVYVYVY

AAAAAAAAAADAAAAAO
DADA AAAAŁAAAAAAAADAARAAŁ

Baranowiczach

rol. gł: Cromweil, Hudson

substancji

Dziś

OQRKOWANIE.

w

na zasadzie art. 602 K. P. C. obwieszcza,
że w dniu 7 sierpnia 1939 r. o godz. 10.10
odbędzie siię licytacja publiczna ruchomości, należących do. Sejmiku Święciańskiego
w Święcianach, w jego lokalu w Święciananach, składających się z 2 maszyn do wy.
robu dachówek, oszacowanych na łączną
sumę 793 zł 50 gr, które można oglądać w
dniu licytacji w miejscu sprzedaży w czasie
wyżej oznaczonym.

i Burza nad Bengali
i in.

Bazyłko

Święcianach

o 4-ej

I święta

używać

483/39,

„APOLLO“
w

R. Scott

=

moczowego

e „Gama pina

O LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Komornik Sądu Grodzkiego w Święcia-

Dziś. Najwspanialszy dramat wschodni
Powstanie
Hindusów
i bohaterskie
wyczyny żołnierzy angielsk'ch

Pościg

roi. gł:

Wong

0 g. 6,

Kino

Dziś.
Najnowsze
arcydzieło
sezonu
Najtrag'czniejszy okres w dzie,ach USA
Dramatyczne
walki białych i indian

W

Geituda

o godz. 6-ej w niedziele

KĘ
do
iego*.

że nie

ile

DOKTÓR

+: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAS

„PAN“

Nr. Km.

= Ra

potym
kie-

R. Le win

Córka Szanghaju

filmie

Liceum

zdrowia

szpiegowska p. t.

Herbert Marchal

DODATAL.

Egzotyczna

UROZMAICONE

:

akt

obstrukcji

zie za późno, o

„DIUROL"

Duchesne

„W SIECI WYWIADU”

ZNICZ
Wiwulskiego

w elka epopea

kancelarii

Komitet zastrzega
oferenta bez względu
wanej sumy,

kobiety

Do
KINO
Rodziny Kolejowej

nizm.

dnie powszednie o g. 10—12.

KRAT"

Lucnaire

w

A

kwasu

dla

Ślepy kosztorys onaz projekt

otrzymać

POWAŻNA instytucia samorządowa
szukuje LOKALU
14-pokojowejo
(w
jedna sala) w śródmieściu. Zgłoś enie

ŻÓŁ+

MATERII, na bóle artretycze
ne czy podagryczine, wzdęcia
brzucha,
odbijanie
się
lub

złoż 2161 moczopędnych „D IU ROL"
(Gąseckiego, które zapobiegają gromadzenią

Komitet budowy Państwowego
Liceum
Pedagogicznego w Trokach ogłasza pisemny pnzetarg nieograniczuny na przebudowę
domu mieszkałnego w Trokach.
Przetarg
odbędzie się w dniu 17 sierpnia rb. w Zarządzie Miejskim w Trokach o g. 12.
Oferty wraz z wadium w wysokości 3%/ę
od zaoferowanej sumy należy składać w zalakowanych kopertach do Komitetu Budowy
Państw. Liceum w Trokach w dniu przetar

„Blond niebezpieczeństwo”

2) Ginger ROGERS

KAMIENI

CIOWYCH, ZŁEJ PRZEMIANY

Przetarg

dramat

PIZCHERZA,

WĄTROBY,

SO

Dziś.

LOKALE

zdrowiu, tym bare
€lerpisz na choro»

NEREK,

*vwvv

Km.

594/39,

O

LICYTACJI

Komornik

Sądu

Dyrekcja Okręgu Poczt 1 Telegrafów w
Wilnie ogłasza niniejszym przetarg nieogra
niczony na wykonanie robót remontowych
w budynku urzędu pocztowo-telekom. Nieśwież. Przetarg odbędzie się w łokału Oddziału Budowlanego Dyrekoji P. i T. w Wil
nie, przy ul. Dominikańskiej
15, ® @оы
12.VIII br. o godz. 11.
Do godz. 10 dn.
12.VIII dopuszczalne jest składanie ofert
pisemnych.
Szczegółowe warunki
otrzymać można
w Oddziale Budowlanym
Dyrekcji lub w
urzędzie pt. Nveśwież, gdzie również można
nabyć kosztorys ślepy w cenie po 1.00 zł
za egzemplarz.

RUCHOMOŚCI
Grodzkiego

w

Baranowi-

czach I rewiru Stamisław Paderewski,
jący kancelarię w Baranowiczach, ul.
szkowej Nr 6, na podstawie art. 602 k.
podaje do publicznej wiadomości, że
18 sierpnia 1939 r. o godz. 10. w maj.
brypol, gm. Mołczadź odbędzie się 1.

maOrze
p. c.
dnia
DoМсу-

tacja ruchomości, należących do Mierzejew
skiego Jana „składających się z pięciu wilczych skór wyprawionych,
oszacowanych
na

łączną

sumę

Ruchomości

tacji

zł 600.
można

oglądać

w miejscu i czasie wyżej
Dnia 20 hpca 1939 r.

w

dniu

swobodny
cenę oraz
niku.

oznaczonym.

„specjalnego

DZIAŁÓW:
wysłannika*;

Władysław
Witold

Kiszkis

Józef Maśliński == recenzje teatralne;

AP.

LAWI

gospodarcze

Anatol Mikulko == felieton

i polityczne

literacki,

Sprzedaje: nawozy sztuczne, maszyny, narzędzia rolnicze i galanterię żelazną, artykuły spożywcze, i koloni„lne, na..ona zbóż,
materiały opałowe i budowlane, meb'
oraz
prowadzi komisową hurtownię soli,
Skupuje: —
zboże wszeik.
„dza:
oraz trzodę chlewną.

POLSKIE
OPONY

samochodowe, motocyklowe, rowerowe | furgonowe

Przedstawicielstwo

KOMUNALNA

i Skład Fabryczny

(depeszowe

sprawy

Ceny fabryczne.

z m. Lidy;

| telef.);

Zbiguiew

Eugenia

kulturalne;

Jarosław

Cieślik —

kronika zamiejscowa;

Masiejewska-Kobylińska

Nłeciecki

—

ETNO
Konto

P.K.O. 700.312.

Centrala

Wilno,

Oddzialy: Newogrėdek, Bazyliaūska 35, tel. 169;

i ADMINISTRACJA
Konto rozrach. 1, Wilno
al.

Biskupa

Bandurskiego

1
4

Lida, ul, Zamkowa 477, tel. 73; Baranowicze,
Ułańska 11; Łuck, Wojewódzka 5,

Redakcja: tel. 79. Godziny przyjęć 1—3 po połudmiu | Przedstawicielstwa:
Nieśwież, Kleck, Słonim,
Administracja: tel. 99—czynna od godz, 9.30—15.30
Stełpce, Szczuczyn, Wołożyn, Wilejka, Głębo=
Drukarnia: tel. 3-40, Redakcja rękopisów nie zwraca.
kie, Grodao, Pińsk, Wołkowysk, Brześć n/B..

Wydawnictwo

„Kurjer

Wiłeński*

Sp.
z 0, 6,

sport;

—

CENA PRENUMERATY
miesięcznie: z odnoszeniem do
domu w krajs —3 zł, za granicą 6 zł, z odbiorem w administracji zł, 2.50, ma wsi, w miej| scowościach, gdzie nie ma urzędu

pocztowego ani agencji zł, 2,50

dział

p. t.

Helena Romer

IST

= Druk.

KASA

OSZCZĘDNOŚCI

pow. stołpeckiego w Stołpcach (ul. Piłsudskie
go 8) istnieje c! roku 1lv4, Wkłady oszczędnościowe wynoszą ponad 300 tys. zi.
K. K. O. przyjmuje wkłady od 1 złotego.

Wilno, Wileńska 8 (obok Starostwa)

Włodzimierz
„Ze

świata

— — —

L

T

w

—0—0—0—0(]$(

od 1 złotego.
—

Powiaiowa
dlowa

z odpow.

Rolniezo- Han-

Spółdzielnfa
udziałami

w

Nieświeżu,

tel.

99. ddziały: w Klecku i Snowie. Zakupuje;
wszelkie ziemiopłody — trzodę chlewną —
bydło. Sprzedaje: maszyny i narzędzia rolnicze —

nawozy

sztuczne

—

artykuły

—

bu-

dowlane.
—
ka“,

Jan Gledroyė-Juraha
—
Niešwiež, ul. Wileńska

owoców

=

południowych

sprawozdania

Kazimierz

— recenzje książek; Eugeniusz
T

LUDOWY

Komunalna Kasu Oszczędności pow. nieświeskiego w Nieświeżu, przyjmuje wkład,

Hołubowicz

kobiecego";

BANK

Nieświeżu jest najstarszą instytucją kredy
tową na terenie Województwa Nowogródz
kiego. Przyjmuje wkłady na oprocentowa
nie. Wydaje członkom pożyczki,

—

SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO - HANDLOw Stołpcach, Plac Kościelny 2 tel. 71

WA

Józet Święcicki — artykuły polityczne, społeczne 1 gospodarcze.
REDAKCJA

Oferty
do administracji „K. W.“

sub. „Spėlka““,

roses STOMIL
Telefon 7:57

humor,

istniejącego.

KOWALSKI

Abramowicz — sprawy kulturalne litewskie i wiadomości
wiad.

CHRZEŚCIJAŃSKI

przystąpię

WVYVYYVYVY

Dyrektor Okręgu
Inż. M. Nowiekl,

==

gotówki,

Stołpeckie

wybór oferenta bez względa na
prawo, że przetarg nie dał wy-

|

TYSIĄCE

АААа

Dyrekcja Okręgu P. i T. zastrzega sob/e

iicy-

Komornik
Stanisław Paderewski.

REDAKTOCZY

BEZ BÓLU

Przetarg

Obwieszczenie

2

jako spólmik do imteresu nowego lub już

-Ъ

Sygnatura:

MAM

Leczycki

Swianiewicz =

TO ASATI

„Warszawian34.
Sprzedaž

i delikatesów,

sądowe
—

| reportaż

przegląd

prasyj

kronika wilefskai

TO TT T TISNISASOTEIIROSIS

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr, przed tekstem 75 gr., w tekście 60 gr., za tekstem

gr, drobne jo
wyraz Najmni iesze ogłoszenie drobne liczymy za 10 słów. Wyrazy
drukiem
liczymy podwójnie. Zastrzeżeń miejsca dia dióbnynych* nie przyjmujemy
2
Przydział ogłoszeń do odpowiednich rubryk zależny jest tylko od Administracji, Kronika
redakc, i komunikaty 60 gr za wiersz jednoszpaltowy. . Do tych cen dolicza się za ogłoszee
nia cyfrowe tabelaryczne 50%, Układ ogłoszeń w tekście 5-iamowy, za tekstem 10-łamowy
Za treść ogłoszeń 1 rubrykę „nadesłane* redakcja nie odpowiada. Administracja zastrzega
sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca. Ogłoszee
nia są przyjmowane w godz, 9,30 — 16.30 i 17 — 20.

30

„Znicz”, Wilno, ui, Bisk, Bandurskiego 4, tel, 3-40 uocz. a A. Kotiarewskiege, Wileńske4

