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Pożyczka polska we Francji
330 milj. franków na obrone
WARSZAWA,
układ,

przewidujący

(Pat). W dniu 18 sierpnia podpisany został w Paryżu
udzielenie

rządowi

polskiemu

przez

rząd

Układ

francuski

kredytów do wysokości. 430 milionów franków.
Suma ta przeznaczona jest na zakup we Francji materiałów na cele

zwiększenia

potencjału

obronnego

atmosferze

i losy

że jest intencją Niemiec. rozmyślnie taką
iskrę wzniecić, a z pewnością pogłębić
obawy, iż fo uczynią. Jak premier, Chamberlain powiedział, nie ma nic w zagadnie
niu gdańskim, coby nie nadawało się do

czenie, że „Gdańsk musi powrócić do Rze
szy! i to bezwarunkowo, rozbrzmiewają
wszystkich mowach i organach prasy
lerowskiej. Celem pogłębienia znacznie
tej aktywności zostało ostentacyjnie zaarar
żowane spotkanie
między mężami osi
oraz głośne oświadczenie o ich zupełnej
zgodności w zapafrywaniach
na“ sprawę
Gdańską:
*

kiša

osy

"=

3

ч

“MW. obecnym-tygodniu — pisze-,,Daily

czasu

jasnym

skę i niełaską innego

się dalo

, Polski

|

|

we

p. Juzagranicznych

froncie

mocarstwa,

Polska

anty-agresyjnym

troska

fa ma jeszcze większy zakres. Niemieckie
żądania Gdań:ka mają znaczenie wyzwa:

nia rzuconego pokojowi | bezpieczeństwu

Europy i zgoda na włączenie Gdańska do
Rzeszy Niemieckiej przy użyciu przemocy
rozsądnego rozwiązania, o ile istnieje wo
pociągnęłaby za sobą
wyrzeczenie
się
la potemu.
wszystkich tych zasad, na których oparte
Dla Polski samej zagadnienie jest žysą równowaga międzynarodowa i zaufawołne. Gdańsk jest konieczny dla jej gonie. Oznaczałoby to usłanowienie nowespodarczej egzystencji i dla utrzymania | go prawa dla narodów, na
mocy którego
się jej jako wielkiego mocarstwa. Gdańsk
niemieckie ambicje byłyby / uprawnione
jest polskim dostępem do morzai gdyby
do spełnienia się przez poniżenie wszyst
był w posiadaniu innego mocarstwa, swo
kich narodów, prawń, że żelazna pięść bę
bodne*użytkowanie zdane byłoby na. ła- | dzie znowu ostatecznym
sędzią
losów

ь

BBR.

może

uczynić

„Daily

niczego

innego

| Wojska ni emieckie w Słowacji

Że Zlotu Sokolstwa
dzielnicy M-70wiec*leį

To się jednak

nie nazywa

ini ATA,

ani „opieką”

PARYŻ, (Pat). Agencja Havasa do

nosi z Bratysławy, że w stolicy Słowacji panuje atmosfera pogromu. U-

z godziny

na godzinę

przybiera szersze rozmiary.
Żydzi,
pozostający w mieście pogrążeni są

w pełnej rezygnacji.

BUDAPESZT,
Zlotu

uczestników

Sokolstwa Dzielnicy Mazowieckiej,

który to zlot odbył się w Wilnie w tych
dniach, gromadząc ponad 2 tys, sokolic
i socołów, niesie poduszkę z votum=ryngrałem. Ryngraf ten został przez sokołów
podczas trwania zlotu zawieszony przed
Cudownym Obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej w Ostrej Bramie,
BBE.

p

Tajemnicze

derstwo

mor-

w Szanghaju

SZANGHAJ, (Pat). W koncesji między
narodowej zostało popełnione tajemnicze

morderstwo.

Jak

można

przypuszczać

na

fle politycznym. W chwili gdy urzędnik
„Northern Cable Company“
nazwiskiem

dane Holger peter Krogh opuszczał swe
mieszkanie, siadając do samochodu, by
udać się do biura, zbliżyło się do niego

dwóch

Chińczyków. Jedenz

wiło w ofierze napaści, która zmarła, nie

Węgierskie

zoegyan.

Pięciu
żandarmów
rumuńskich
weszło
na
terytorium węgierskie,
gdzie spotkali patrol węgierski. Rumuni zaatakowali Węgrów.
Patrol
węgierski liczący 3 żołnierzy, otworzył w swojej obronie ogień. Dwóch
członków patrolu rumuńskiego zosta
ło zabitych, jeden wzięty do niewoli

„a dwóch

zbiegło

na terytorium

ru-

przytomności.

Krogh,

- SOFIA,

(Pat).

Rumuński

kurier

dyplomatyczny mjr. Paulit, który
оpuścił poselstwo rumuńskiew Sofii,

który li-

kołach cudzoziemskich Szanghaju panuje
przekonanie, iż item zbrodni była zemsta.

Władze , wszczęły
1

BUKARESZT,

(Pat).

Patrol

ru-

muński straży granicznej został, jak
donosi rumuński komunikat oficjalny, zaatakowany na terytorium rumuńskim w pobiiżu Winnycy Honog.

Do patrolu oddano kilka strzałów. Je

den żołnierz został zabity wystrzałem
karabinowym. Jeden sierżant ciężko
ranny bagnetem, Jeden żołnierz służ
by sanitarnej zginął bez wieści.
Na
miejscu napadu znaleziono kilka gilz
modelu węgierskiego. Ciężko ranny
sierżant Chiosa Nicolae
oswiadczył,
że 4 węgierskich żoinierzy, znajdu ją-

cych się

na

terytoriam

rumuńssim

wersji podanej przez agencję Havasa,
poseł rumuński odwiedził prefekta,
a kurier rumuński pozostał w taksów

ce. W
fekta,

czasie gdy poseł
mjr.

Paulit

nagle

- Bułgarska Agencja
podaje tę wiadomość w
nej formie:
Wczoraj
poselstwa rumuńskiego

bawił

u pre-

zmarł.

Telegraficzna
nieco odmien
wieczorem do
zgłosił się rze

komo osobnik, łudząco podobny do
kuriera, żądając poczty dyplomatycz
nej, która została mu wręczona. W
godzinę później zjawił się sam kurier

i stwierdzono

kradzież

dokumentów

guberna

odzyskania

z 0-

niepodiegsztan
z ini

Akty gwałtu wobec
Polaków w Niemczech
BERLIN,

(Pat).

Prześlaftowanie

ludu polskiego
w
Trzeciej Rzeszy
przybiera wręcz
zastraszające vbiawy. W samym tylko okresie od 1-gu
kwietnia do 30 czerwca
stwierdzić
można było 976 JASKRAWYCH AK
TÓW GWAŁTU, dokonanych ua
Pu.
łakach, autochtonach. zamieszkałyc
h
od wieków na tej ziemi.
iczbie tej ilustrującej tylko w
przybliżeniu faktyczny stan prze
wa
żają akty terroru napady na poszc
zególne oseby i gospodarstwa polsk
i
miszezeine mienia, bicie szyb,
wr
cie przys-wsowe
wysiedlanie toiaków
z
terenów
przygranicznych.
Stwie: dzić należy, że od i lipca.
a
przede wszystkim w ostatnich
tygodniach fala prześladowań Polaków
w
Niemczech
wzmogła się niepropor
sjonalnie,
Jak wiadomo, w Niemczech,
jak
same

statystyki

nirmiec-

įvatj.

Miejscowy

piezes

Związ

dni, wraz

z nim

ku Polaków w Sztumie w Prusa
ch Wschod
nich, gospodarz
Osiński otrzymał nakaz
wysiedleńczy w głąb Rzeszy.
Opuścić mz

on

Sztum

rodzina
nakaz

w ciągu

trzech

i 7-ro małoletnich
wysiedleńczy

dzieci, których

wymienia

po

imieniu.

Gospodarstwo Osińskiego
pozostaje bez
opieki. Prezes Osiński zrujnowany
został
zupełnie materialnie i znajduje
się obecnie bez jakiejkolwiek możliwać=i
Oss"!
nia,

bycie

$“а
doci:0-

20-lecia

przez

terytoriów.

w

osi

MONACHIUM, (Pat). Węgierski
min
spr. Zagr. Csaky, po kilkotygniow
ym po
w

do
do

Niemczech,

udał

się z Salzburga

Monachium, skąd odleciał nast
ępnie
Rzymu,
nawigzaiu rozmowę z żołnierzami ru |
RZYM. (PAT.) Agencja Stefani
donosi:
| muńskiai, W-.tym momencie pojawi | Dziś
po południu węgierski minister
spraw
ło się dalszych 6 żołniehzy węgiecszagranicznych hr. Csaky przy
był samolokich i wszysey rozpoczęli sirzelaninę.
tem do Rzymu. Według informacyj
z kół
BUKARESZT, (Pat).
Rumuńsku
dobrze poinformowanych Stefani
dowiaagencja telegraficzna „Rador* donoduje się, že pobyt min, Csaky'ego
w Rzy„Si, że minister spraw zagranicznych
mie ma charakter ściśle prywany,
Gafencu zaiożył zarówno w BudapeRZYM, (Pat). O godz. 17 min.
Csaky
szcie jak i wobee posła węgierskiego złoż
ył wizytę ministrowi spraw zagra
niczw
Bukareszeie
Bardos'euo
protest
nych hr. Ciano, z którym konierow
ał praprzecinko incyndentowi wczorajsze.
wie do godziny 18. Po rozmowie
1
z min,
su, któty pi ciągnął za sabą kitka 0Csaky min. Ciano
odby
ł
konfe
rencj
ę 7
lis z pos.ód | nmua'w
na terytoMussolinim.
| га шац
зЕ ло Mia. tia'tencu zażą
dał utworzenie
mieszanej
komisji
śledczej w celu ustalenia okoliczitoś.
| ci w jakich doszło do incyndentu.

Anglia

dyplomatycznych.

Niezwłocznie

ku-

rier wraz z członkami poselstwa ru.
muńskiego udał się do dyrek.ji poli-

cji. W

chwili, gdy członkowie

posel-

stwa rumuńskiego znajdowali się w
gabinecie dyrektora policji,
kurier,
który pozostał w samochodzie, usiło
wał popełnić samobójstwo, ciężko się
raniąc.
wów

buduje porty
w Turcji

STAMBUŁ, (Pat). Rząd turecki zawar
ł
porozumienie z firmą angielską w
sprawie
przebudowy porłów w Trapezund,
Samsun i Eregli oraz budowy nowego
portu
w Ozatałaghzy (rejon Zongułdaku). Budowa tego ostatniego porłu pociągnie w
sumie 12 miln. funtów tureckich.

Tajemnicza śmierć rumuńskiego kuriera w Bułgarii

by udać się do Bukaresztu via Biało.
gród, spostrzegł w taksówce brak jeczył 36 lat, był ożeniony x obywątelką
dnej z waliz dyplomatycznych, zawie
brytyjską.
Niedawno * oskarżono go, Iž
rających poufne dokumenty. Mjr. Pa
zdarł flagę rządu Chin Północnych, popie
ulit udał się wraz z posłem rumuńsranego przez . .pończyków.
Oskarżenie kim do prefektury
policji.
Według
to, jak się okazało, było niesłuszne. W

odzyskując

muńskie.
dzenie.

kazji

Csaki

--_ dawacyjna kradiej poczty dyplomatycnej

nich zapy-

fał, czy jest panem Krogh. Na potwierdza
Jącą odpowiedź obaj: Chińczycy zasypali
Krogha kulami rewolwerowymi. 6 kul utk-

(Pat).

biuro telegraficzne ogłasza następują
cy komunikat: We czwartek rano ok.
południa doszło do zajścia granicznego na odcinku granicy rumuńsko-wę
gierskiej pomiędzy Nagyszalona « Me

oswietlemiss

ofiarowane

wymienionych

:

Krwawe starcie rumunsko-wegierskie
w

Północnej,

torów

BERLIN;

podstawy.

cieczka Żydów

basadora Drexel Biddle sztandary po
szczególnych stanów, terytoriów i posiadłości Stanów Zjednoczonych Am,

przyznają

skowej nad Słowacją w ręce Niemiec
jest zupełnym wymysłem bez najm-

| nieįszeį

Pa

przez am-

kie z 1910 r., zamieszkuje
półtora mi
liona Polaków,
J

ani „protektoratem”

LONDYN,
(Obst. sp.). Wezoraj
Londyńskie koła polityczne ogło
biuro Reutera
podało wiadomość o
szeniem protektoratu nie były zaskotym, że III Rzesza ogłosiła protektoczone,
ponieważ
w
niczym to nie
rat wojskowy nad Słowacją Rokowa
zmienia faktycznego stanu rzeczy.
nia zakończono 17 bm.'
lecz wiadoWARSZAWA, (Pat). Poselstwo słomość o tym została podana dopiero
wackie w Warszawie ogasza następu
wczóraj. po południu.
jący komunikat rządu sowackiego:
Jednocześnie biuro Reutera dono- |
Wiadomość jednej agencji zagral
si, że na teren Słowacji
wmaszero- ; nicznej o podpisaniu ukadu sowaeko
wały silne oddziały niemieckie.
niemieckiego o oddaniu opieki woj-

Jeden z najstarszych wiekiem

—

Telegraph";

šias

zostaną

Rzplitej

cjatywy Klubu Wielkopolan, Śląza.
kówi Pomorzan w Ameryce.

Poza poczuciem siły — otuchy dodaje
świadomość, że w tym wypadku naród
brytyjski nie ma żadnej iluzji co do istoły zagadnienia,
Cokolwiekby
niemiecka
propaganda uczyniła dla zjednoczenia na
niemiecka
rodu niemieckiego, polifyka
łak, jak jest dziś inspirowana i kierowana,
zjednoczyła naród brytyjski do nigdy doZaszczytna
tąd nieosiągniętego stopnia.
rola narodu brytyjskiego polega na tym,
iż jest on bastionem oporu przeciwko roz
kiełznanej agresji cokolwiekby się stało
będzie o ntrwał mocno i wypełni w całoś
ci swoje zobowiązania.
Nie

wręczone

Akcja zebrania powyższych
darów została przeprowadzona

świata. W obec."ym kryzysie pisze „Daily
Telegraph" nietylko
Gdańsk, lecz losy
ludzkoś:i są stawką,

kończy,

Zamku

łości.

ludzkości

wienie Polski'na takie naprężenie, któreby
szybko doprowadziło do załamania się
nerwów Polski. Powłarzane ciągle oświad

pewnego

Paryżu

Gdańsk

na

nu Prezydentowi
rozmów

ze strony Polski podpisał ambasador R. P. w
liusz Łukasiewicz, ze strony zaś franeuskiej minister spraw
p. Georges Bonnet,

Telegraph" — naprężenie wzrosło. Nastą

encji

czynnikami francuskimi i polskimi, po przeprowadzeniu krótkich

piły incydenty graniczne. Wydaje się, że przestałaby być niepodległym państwem
w każdej chwili zapłonąć może iskra wy- į i stalaby się ekonomicznym i politycznym
starczająca do objęcia plomieniami całej ; wasalem. To
stanowi
dominującą troskę
Europy.
Polski w obecnym kryzysie. Dla partnerów
Od

przyjaznej

WARSZAWA, (Pat). W środę dn.
23 bm. o godz. 11 na uroczystej audi-

między

LONDYN, (Pat). Pod nagłówkim „Sław
ką jest pokój” „Daily Telegi 4>h'" w arty
kule wstępnym omawia wytworzoną przez
Niemcy sytuację polsko-niemiecką i. do
chodzi. do następującej konkluzji,
Olenzywa niemiecka którą należy tax

nazwać przeciw Polsce, ma na celu wysta

-

w

wręczone Panu Prozycontowi

współpracy

jest nie tylko

lecz

został

Układ

Polski.

stawke

zawarty

Satenddry Stanów A, Póln. zostaną

Wyznaczono nagrodę 50 tys. le.
za wykrycie sprawcy kradzieży.

* Imigracja na Alaskę
WASZYNGTON, (Pat). Sekretariat spr.
wewn. oświadcza w sprawie ustawy o imi
gracji na Alaskę, że imigranci nie będą
mieli

prawa

nabycia

obywatelstwa

amery

kańskiego.
Projekt ustawy ma na celu
prźyjścia z pomocą uchodźcom politycznym, «tórzy będą dopuszczeni, bez wzglą
du na kraj pochodzenia, i bez względu na

kwołę imigracyjna,
czystemu,

przyznaną

państwu

Oje

„KURIER“ [4904]
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Własna obsługa telefoniczna z Warszawy

Dziś

donoszą,

że

według

zestawienia,

ciągu 7 miesięcy roku bież, policja dokonała
Gdańszczan,

lub

obywateli

polskich

na

ogłoszonego

(386

wczoraj,

W.

M.

ь

**

warcia

w

GDAŃSK,

W kołach politycznych zwracają uwagę, że radiostacja londyńska podaje co dzień wieczorem informacje o Gdańsku, podkreślając, że każda
próba zamachu na Gdańsk ze strony Niemiec będzie odparta siłą. Ostatni.
komunikat radiowy angielski powtarza oświadczenie organu Labour Party
— „Daily Herald", w którym powiedziano: „drugiego Monachium już nie

przed

skandynawskich:

w

jest brak

Szpiega“.

„Zeznania

filmu

wystawiać

nie pozwolono

sinkach

w osa0y'!re

z trudem

utrzy-

górnikiem,

ubogim

był

jego

Ale w domu nie
pięcioro dziec
brakło polskiego elementarza z Bytomia 1
polskiej gazety. Szkołę powszechną skończył
mującym

Siearanowicach,

w

po

wyłącznie

ucząc
z

memecku,

się oczy
wyjątkom

nauki katechizmu w kościele.
% gimnazjum w Fatowicach został wyda
lony tuż przed maturą z powodu doniesiemia
na
podburzają:
Alojzego w Sie-

poisku
przemiaws
p
św.
zebraniu Towarzystwa
minowicach, lecz następnie
W
złożenia
matury.
lenie
że

kał

uzy

cze ise

pożwostudiów

uniwersyteckich w Berlinie należał do tajnego ogólno-polsk. związku młodzieży tzw.
Zetu, a późmiej Ligi Narodow: j, oraz rozpoczął

w

nańskej
ku“,

„Dzienniku
„Pracy*

wśród

na Śląsku. Około

botników polskich
psze

ją

narodowo-politycz

pracę

poz-

'„Górnośląza-

w

później

a

1900 r.

i w

Berlińskim”

ro

Nadeszły wybory do Reichstagu w roku
1903. Korfanty kandydował w trudnym okręgu Katowice—Zabrze. W pierwszym głoso
waniu kandydaci polscy zebnali razem 44
głosów

tys.

Korfanty
wszy

narodowy

którego

Letosze

polski

odrodzenie

zdobył

roku

centrowcowi

przeciw

głosowaniu

w

ale
1903

czerwcu

mandat

Śląsku,

mandatu,

bez
w

ściślejszym.

na

dła

pier

Górnym

Polski,

po

setkach lat, stało się w świetle tego świadectwa, zdarzeniem ogólmo-połskim
a nawet
europejskim.
Korfanty

był

posłem

do

Landtagu

nie-

przerwanie od 1903 do 1918 r., a do Reichstagu od 1903 do 1912 i od 1914 do 1918 r.
Mowy jego miały w sobie nowe dźwięki polityczne. W ostatniej dm. 26 października
1918 r., zakreślł granice wskrzeszonej Polsce zjednoczonej, obejmującej zabór pruski
i polsi ą część Górnego Śląska.
W listopadzie 1918 r. bierze udział w
wyzwoleńczych
działaniach / Wietkopołski,
przez przygotowanie polskiego zerządu miej
scowego. Należał do pierwszego kom sariatu
trzech (Adamski — Korfany — Poszwiński),
klóry przygotował wybory do Naczelnej Ra
dy Ludowej a po zebraniu się tego sejmiku
dz.elnicowego,

wszedł

w

skład

Komisariatu

ego Rady Ludowej,
obejmując
w
Iności di ał wojskowy i polityki zagran. cznej, Wiosną 1919 roku przeprowadził
wysłanie posiłków do Łv'oma.
Nac

\

wie,

Sejmie

od

lutego

Ustav

1919

>dawczym

r. został

w

Warsza-

pierwszym

pre

ой

Śląsku,

G'rnvm

na

wiiędzysojusów wej
Komisit
kierownictwem
z gen. Le Rondem na oz?'e, został Korfanty
wyznaczony przez rząd polski na polskiego
komisarza plebiscytowego i rozwnął z siedziby swej w hotelu Lomnitz w Bytoazu
olbrzymią działalność wśród ludności, przy
tłoczonej jeszcze odwiecznym zarządem politycziym 1 władar em
gospodarczym rie
mieckim. 7elem sirzaśnięcia tych wpływów
przed głosowan'em, przyczynił się »,nie do
wybuchu <rugiego p” wstania góra śląskiego
w lecie 1920 r., uzyskując wydalenie pabcj.
niemieckej.
Po głosowanu dna 20 marca
1921

r.,

które

dało

wększość

polską

we

wschodniej części knaju, wobec wiadoinošci
0 złych zamiarach podziałowych dnia 2 ma
ja 1921 r., składając urząd komisarza plebiscytowego, stanął na czele trzecieg» powstanta, które ubezwładnił> tajne knowania
ne.
dyplomatycz
|

na

zawsze

związane

rządu

z jego

Korfautemu,,

śląskim,

miał

w

We
mu

i

wrześniu
senatu,

1930

oraz

po

stale

wpływy

założeniu

r., po

w

rozwiązaniu
śląskiego,

r.
sej

znalazł

stę Korfanty w liczbie więzionych w Brześciu, skąd wyszedł w końcu listopada 1930 r.
uzyskując w dałszym ciągu miejsce w senacie oraz w sejmie śląskim. Nie wytoczono przeciw niemu, jak przeciw mnym węź
uom

gresie

brzeskim,

tycznego.

zakresu

którzy

krakowskim
Natomiast

podatkowo

brali

lewicy,

wysyłanej

drogą

zamiast o wiele

Dunajem

Jo Braty-

udział

w

kon-

oskarżenia

poli-

pojawiły

się

- skarbowego,

Świnicy, a to:

-wą przepaść,..

cych stę na wybrzeżu,

zarzuty

uchylone

z

Niektórzy z nich

musieli nagle opuścić featry, kineamtogra-

fy i inne miejsca rozrywkowe,

15.000

znajdowali.

Alarm

został

gdzie się

spowodowany

zaaresztowanych

prze.

dwóch polskich

policję

inspekto-

rów celnychi kierowcy mołorówki

14-ietniz mł dzież
napędzana do żniw
KRÓLEWIEC, (Pat). Nadprezydent prowincji wschodnio-piuskiej Gauleiter Koch
wydał zarządzenie, na mocy kiórego męż
czyźni i kobiety, którzy ukończyli 14 lat,
mogą w każdej chwili zosałć powołani do
pomocy przy żniwach. Niesłosujący się
do wezwania karani będą grzywną wzglę
dnie aresztem.
KROLEWIEC, (Pat). Na kilku liniach
tramwai krėlewieckich objęty. funkcje kon
duktorów kobiety. Również coraz częściej
spotyka się w Królewcu zamiast lisłono=

szów —

listonoszki.

Królewiecki

zakład

oczyszczania miasta szkoli kobiety w prowadzeniu wozów asenizacyjnych.

a

'

И,

Kronika te e raliczna
— W fabryce piiotechnicznej w Lucete nastąpił wybuch,
Właściciel
tabryki
oraz 6 robotników zostało zabitych, 4 dal

sywie Grande Casse (Sabaudia), na przełęczy położonej na wysokości 3,800 m
| poniosło śmierć trzech młodych Francuzów. Znajduiac się na lodowcu bez prze
wodnika, jeden z młodych ludzi poślig
| nął się i spadł z wysokości 500 m, pocią
gając za sobą 2 pozostałych młodych alpinistów,

— Ali Maher Pasza utworzył
rząd egipski. Premier Ali Maher

nowy
Pasza

objął poza przewodnictwem gabinetu texi
spraw zagranicznych i spraw wewnętrznych. Hussein Serry Pasza został ministrem
finansów, Saleh Hard Pasza otrzymał tekę

ministra obrony.
— W Poznaniu zmarł w 75 roku życia
i. p. Antoni Unrug, emerytowany tytulai

wy generał brygady W. P.
—

Angielski

lotniskowiec

„Formida-

ble” uległ [podczas spuszczania na wodę
lekkim uszkodzeniom. Przyczyny czwart-

WÓDZ, KONIE

padły

wie

gdańską

szych robotników ciężko ranńych.
L
' —sPodczas wycieczki górskiej w ma.

A

przez obawę co do losu łodzi podwodnej
H 42. Lódź ta rzekomo nie wypłynęła na
powierzchnię w oznaczonym czasie, wysyłając alarmujące sygnały.
Zanim wezwane załogi zjawiły się w
komplecie na pokładzie okrętu, łódź pod
wodna wypłynęła jednak na powierzchnię. Jest ona rzekomo zlekka uszkodzona,

LONDYN, (Pat), W Weymouth i Porfland ubiegłej nocy duże zaniepokojenie
wywołało nagłe wezwanie na pokład tych
okrętów oficerów i marynarzy,
, znajdują-

R

P. w Senacie Wolnego Miasta w spra

Ru-

groziło utknienie na dnie oceanu

kowego wypadku nie są dotychczas znane.
2
Obecnie rozważana jest ewentualność

umieszczenia

lotniskowca

w suchych

do-

kach, w celu p-ddania
go dokładnym
oględzinom.
— Odbyły się w Helsinkach międzyna
rodowe zawody lekkoałlełyczne z udziałem dwóch polskich lekkoatletów. Słaniszewski startował na f mili, a Noji na 5
tys. m. W biegu na dysłansie 1 mili ań-

gielskiej Słaniszewski zajął dopiero 5'miej

WYG

sce
na

nr

8

w

czasie

4.17,4,

O wiele lepiej spisał się Noji w biegu
па 5 tys. m., zajmując drugie miejsce.

w ciągnieniu 3 klasy 45 Loterii

DROGA» SZCZĘŚCIA |
w szczęšliwei

przedstawonetnu

nim

sejmu

w

Czecho
|
panuje
metod

Angielskiej łodzi podwodnej

nazwiskiem

Wybrany w listopadzie 1922 r. ponownie
do sejmu, jako czołowy kandydat połaczo:
nych
stronnictw
narodowych,
Kmarfanty
wszedł jesienią 1923 r. do rządu Witosa jako wicepremier od dnia 27 listopada 1923
do 19 grudmia 1923 r. Zarazem jako poseł w
sejmie

na

inter-

Generalnego

nieni.

feż dlaczego nie przeprowadzono przer noszą całkowitą odpowiedzialność za czy
ciwko nim przewodu sądowego przez try | ny, przypisywane czterem Chińczykom,
więzionym.w Tienfsinie.
bunałem brytyjskim...

przez marszałka sejmu na podstawie oświad
czeń
większości sejmowej,
wed'ug trybu
przewidzianego w tymczasowej tzw. małej
Konstytucji.

kierownicze wzmocnione
1924 dziennika „Polonii,

nafty,

do Bremen,

krótszą drogą —

(Pat). W wynikn

Komisariatu

kierowca motorówki zostali dziś zwoł

| sławy lub Wiednia.

za

GDAŃSK,
wencji

ność zarzutów pod adresem aresztowanych. polscy inspektorzy ecłni i

Sprawę komplikując fakt, iż w Hong
ne, dla których dotychczas nie zwolniono | 4 Chińczyków, oskarżonycho udział w za j.kong zgłosiło się dwóch Chińczyków,
machach terrorystycznych w Tientsinie. lub | oświadczając władzom policyjnym, iż po-

W lipcu 1922 r. Naczelnik Państwa Józef
Piłsudski odmówił powierzenia
k'erownctwa

transportu

dostaw

B

„wanych w Gdańsku

zamówienia. Natta była kupowana za

j morską

którą płacono

smutku

Żona, Dzieci i Bracia

w nocy z 13 na 14 bm., interwencyj
wykazujących zupełną bezpodstaw-

LONDYN, (Pat), W przyszły wtorek. , Jeżeli sąd uzna, iż czterej Chińczycy
minister spraw zagranicznych Halifax, zgo „mają być sądzeni przez sąd brytyjski w
dnie z otrzymanym
niem, ma stanąć Tienisinie, władze angielskie nie będą
przed sądem, by wyjaśnić powody praw- i mogły wydać ich Japończykom.

Odzyskanie, po wiekach oderwania, tej
części Śląska jest po 25 letniej pracy odrodzeńczej Wojciecha Korfaniego na tej ziemi,

prosek-

Min. Halifax złoży zeznania przed sądem

Po wejściu w życie, w styczniu 1920 r.,
traktatu wersalskiego, wprowadzającego» g?0
ludności

gdańskim
:

adku do

cudowego.

sowanie

sekcji w

pol-

23-letniego| wadzońe przez Tafrzańskie Ochotnicze Po
Ratownicze poszukiwania dopro
do znlezienia zwłok obydwóch
po wypadku w szpitału — Stanisława Ema
furystów w Zlebach pomiędzy Walenikonuela Diamenfa (18 lat] i Michała Agold
wą a Świnicą,
berga, lat 18,z
у
i
:
flar katastroly nie _- Ofiary tragicznego wypadku poniosły
etech, gdyż jak się Śmierć, spadając.w kilkudziesięciometrokatastroly

Ludowo-Na-

Związky

zjednoczonego

zesein

Kohling, żołnierza

Hersza Jafie z Rzeszowa, 20-letniej Hude. | aęłatia
sy Roflenberg z Krakowa oraz zmarłych
wadziły

wojciech

Korfanty urodził się w roku 1873
dzie Sadzawki pod Siemłanow.cami.

urzędnika celnego

(Pat). Wczoraj przed po , obozz dwie osoby, a to Osta Dymówna 2
odbył się pobrzeb cztecech ofia! ; Krakowa i Zak Schneider z Żywca. Pro-

łudniem

Wojciecha Korjaniego z kościoła Zbawiciela do
Eksportacja zwłok
wśród wielkiego zgromadzenia. publiczności.
wczoraj
ę
odbyła”si
natowic
Zw, HalerNa pogrzeb przybyli przedstawiciele Str, Pracy, Str. Ludowego,
żałobMszę
ych.
społeczn
zrzeszeń
i
cyj
czyk ów, Str. Narod. i wielu or'ganiza
Wyrębow
Adam
ks,
wygłosił
kazanie
ski,
Nowakow
"ł,
ną celebrował ks. pra
p.
Ś.
zwłokami
ze
ski. Olbrzymi korwiukt żałobny szedł za samochodem
go.
Główne
Korjantego od kościoła aż do dworca
od
Wdowa po ś. p. Korfant ym olrzymała telegram kondolencyjny
przed Sę„Stanął
ano:
powiedzi
R
m.
M
w
ego,
ewski
Ignacego Pader
szony Ty-j
nieustra
jn Kościoła,
1
'
dzią Najwyż ższym wielki obywatel i wierny 51
. Wojludzka
zawiść
ani
złość,
ani
nie
tzplitej, Tam go już nie dosięg
ce
ej'.
połski
i
histori
.
kartach
na
e
miejsc
swoje
ciech Korfany znajdzie

Korfanty

gotówki,

w giębokim

Zwolnienie areszto-

ZAKOPANE,

Katowic

dO

zostały

|

6 ofiar katastrofy na Swinicy

Zwłoki Korfantego
przewiez.one

pogrążeni

@

dokonaniu

ich rzekomo do Cze

choslowaeji via Bremen.
Powodem
wstrzymania

Oslo i Hel-

Stokholmie,

Kopenhadze,

zawiadę miają

utera donosi, iż w ciągu ostatnich +8 , pieniądze, pozostające jeszcze
, munii na rachunkach dawnej
słowacji.
W kołach przemysłowych
zakupywały znaczne ilości ropy nafzdziwienie z powodu dziwnych
towej, by wysłać

posłów niemieckich

protestów

donoszą, że naskutek

Zes$ztokholmu

czym

godzin żaden ze statków-eystern nie
opuścił Konstancy,
by udać się do
Niemiee,
które w ostatnich czasach

o niewyśw et/an.e „Zeznania szoiega“
4 stolicach państw

O

|

miejscowości

BUKARESZT, (Pat), Agencja Re- ,

—

przy ul. Marcowej nr 16

w niedzielę dn. 20 sierpnia b.r, o godz.4.30 vo poł. na cmentarz wojskowy na Antokolu.
+

i

Wstrzymanie dostaw
nafty rumuńsk iej do Niemiec

niemieckiej w

zabiega

niemiecka

kilku dniami, na granicy koło

opatrzony św. Sakramentami `

1939 r. w wieku lat 4/7.

Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby

(Pat). Ciało zabitego przez gdańskiego

skiego Rożanowskiego, zostało po
toriura wydane rodzinie.

stosunku do Polski jest nieprzytomnie prowakacy ny. Opinia angielska
podkreśla, że zupełnie jest wykluczone, by z kół angielskich mogła wyjść
ak
į
jakakolwiek propozycja nowych konferencji.
ę
likwidacj
Londynie
w
się
a
podkreśl
niem
zadowole
z
Jeanocześnie
dywersyjnych: usiłowań. niemieckich na Górnym Śląsku.

Dyplomacja

wiceminister

w dniu 18 sierpnia

„zabił żołnieża polskiego |

Monachium już nie będzie

że ton prasy

dokona

е

ciężkich cierpieniach

- Gdańskicelnik

Z Gdańska donoszą, že gauleiter Forster odbył wczoraj wieczorem
odprawę podwładnych -mu przedstawicieli: partii i czynił im gorzkie wymówki z powodu szerzenia się po Wolnym Mieście: ulotek antyhitlerowskich. Forster zapowiedział, że o ile to zjawisko będzie nadal trwało, zarządzi czystkę w stronnietwie,
"

bedzie“.
Kola polityczne w Łondynie stwierdzają,
'

Targów

po długich ą II

Północnych. Ot- ;

wany jest również przyjazd dyrektora departamentų tegož Ministerstwa |
p. Kazimierza Sokołowskiego.

:

#

„se

Przemysłu i Handlu— Roze. Oczeki- U

Gdańska. .Prze-

po 2 areszłowania dziennie.

ciętnie wypada

narodowych Targów

„aresztowań: Polaków -

terytorium

pi

Dziś nastąpi otwarcie V Między-

386 w ciągu 7 miesięcy. Forster grozi członkom partii.
Gdańska

z a

V Międzynarodowych |;
Targów Północnych

Aresztowania Polaków.
w Gdańsku:
Z

otwarcie

Wilno

Wieika 44

kolekturze

Mickiewicza

10
No

a

nasze

luksusowy

m

o

t

o

drogi

turystyczny

c

y

k

PERKUN

w 1936 roku orzeczeniem Najwyższego
bunału Admainistracy jnego.

Try

29 kwietnia 1939 r. wobec groźnej sytuacji międzynarodowej . Wojciech Korfanty
wraca

do

Polski

i zgłasza

się

do

władz

są-

dowych, Na drugi dzień. zwstaje acesztowany i osadzony w areszcie śledczym w „Warszawie. Wobec pogarszającego się coraz bar
dziej stanu zdrowia,
ną mocy orzeczenia le

karzy zostaje

wypuszczony

na wolność

20

lipca 1989 roku. Powstaje konieczność dokonania operacji wątroby, po której to ope
rach Wojciech Korfany zakończył życie 17
sierpnia 1939 r. w Lecznicy im. św. Józefa
w. Warszawie,
;

| Nie dostarczają okrętów
i nie zwracają zaliczki
MOSKWA, (Pat). Agencja Tassa ogłasza
dłuższą wiadomość, dotyczącą sprawy pa-

rowców, zamówionych przez rząd sowiecki w firmie, japońskiej ,„Mafsuo Dockyars”,
których firma ta nie dostarcza.

“ „Matsuo Dockyars“.

odmawia - nawet

zwioiu zaliczki, wpłaconej przez Sowiety
w wysokości miliona sześciuset czterdzie-

| stu siedmiu jen. Agencja Tasa składa cał
| kowifą odpowiedzialność za niedotrzyma
nie klauzul kontraktu na firmę japońską.

I

„Melko“ - Model 1939 r.
MOCNA
BUDOWA
PROSTA KONSTRUKCJA
BEZ PRAWA
JAZDY
ZWROT 20% PODATKU
Produkcja

najstarszej

golskieł

fabrykk silników

Towarzystwo Fabryki Motorów „Perkun” S. A,
Warszawa4 vl. Grochowska
N 309/317 tei 1044-26
Przedstawicielstwa w Warszawie:
ul. Kredytowa N 6 I Marszałkowska N 3fa

fobryka poleca

poza tym allniki spalinowe

„Perkun” również dla.celów rolniczych,
przemysłowych | $faglugowych

|

„KURJER“ [4904)

3

Port w Swietoujšciu
Nie można

mówić o porcie w Świę

toujściu, zwanym
przez
Litwinów
Sventoji, nie podkreśliwszy znaczenia, jakie miała dla ich. życia gospo
darczego Kłajpeda. Ruch statków w
porcie kłajpedzkim w r. 193; wyraża

się cyfrą 1.414 statków

morskich

sznie zainteresowania w budowie por
u dla Polski i nie tylko go nie roz-

»udowali,

ale doprowadzili

<u, kierując ruch okrętów

portów, a ujście rzeki

i

do upaddo innych

Świętej zawa

lając kamieniami i czyniąc ją przez tu
niespławną.
„Od tego czasu nikt nie słyszał o

Premier gen. Sławo!-Składkowski

200 kutrów. Staną tutaj fabryki kon
serw, wędzarnie, chłodnie itp. zakłady przetwórcze dla przemysłu rybac
kiego. Budowa ich rozpocznie się w
roku bieżącym.
Port handlowy będzie się rozwijał w miarę konieczności a razem z
nim miasto, które zaczyna już pow-

2.894 statków rzecznych. .Import liporcie w Świętoujściu i tylko rybacy
tewski przechodzący przez Kłajpedę
stawać na nadmorskich
wydmach.
podniósł sę z 36 proc. w roku 1938. | korzystali z dogodnego położenia ujś
Praca w chwili obecnej idzie wolnym
cia rzeki. Litwini na miejscu starego
na 50 proc. całego importu litewskie
tempem, gdyż Świętoujście nie posia
portu, przyznanego początkowo Łot
go w r. 1937. Eksport zaś w tym sada połączenia kolejowego
z
zaplewie i na zasadzie arbitrażu oddanego
" mym czasie z 23 proc. podniósł się
czem. To połączenie jednak jest szyb
przez koalicję Litwie, postanowili wy
na 70 proc. Oczywiście, że po zajęciu
ko budowane przez Obóz Pracy, insty
budować
Kłajpedy cały ten ruch zamarł zupeł
tucję skupiającą młodzież inteligen
nowoczesny port rybacki
nie i Litwa znalazła się w sytuacji tra
cką, która własną pracą pragnie się
i przystąpili do realizacji tego projek
gicznej. Gały ten port, zbudowany z
przyczynić do budowy nowego wyjś
tu w roku 1925. Wybudowano wów
wielkim, jak dla niewielkiego kraju
na morze.
czas dwa mola na głębokość 3 met
kosztem, wszystkie te chłodnie, silo
Linia kolejowa
sy i składy stały się nagle nie do uży
rów, nadbrzeża
i przeprowadzono
jest przeprowadzana od odlegej o kil
cia. Dla Litwy, która straciła х @та. prace pogłębiania. Jednakże w tej czę
kanaście kilometrów Kretyngi, przez
na dzień swój jedyny port — był to
ści Bałtyku istnieje prąd idący z poktórą przechodzi magistrala do Kłajłudnia na północ, który to prąd nano
cios ogromny. Znalazła się nagle jak
pedy. Oczywiście, że z chwila rozpo
si wielkie ilości piasku i szybko za
by w położeniu kraju nie posiadajączęcia funkcjonowania tej linii zomula baseny. Pierwsze stadium na no
cego dostępu do morza.
stanie
ułatwiony dowóz
materiałów
wo podjętych prac polegało na przed
Lecz trzeba przyznać, że
budowlanych
z
wnętrza
kraju
i pra
naród litewski nie załamał się
łużeniu mola południowego i pogłęca
pójdzie
szybkim
tempem.
pod ciosem i zabrał się do budowabieniu
farwateru i basenów,
gdzie
Już obecnie odwiedzają Świętoujś
nia portu przy ujściu rzeki Świętej,
znajduje się także stocznia kutrów ry
cie statki handlowe, posiadające zaMiejsce na budowę portu nie zostało
backich.
nurzenie nie przekraczające 3 metwybrane przypadkowo, gdyż jeszcze
Rozbudowa portu rybackiego zoza czasów Rzeczypospolitej Polskiej
stała włączona do szerokiego progra | rów. Lecz prace nad pogłębiariem od
bywają się nieustannie i wielkie bar
istniał tutaj port, jeden z większych
mu budowy portu handlowego. Twór
ki wywożą poza port wydobytą przez
na Bałtyku, którego obroty przewyż
ca planu tego portu i kierownik je
pogłębiarkę ziemię z dna basenu
W
szały obroty Kłajpedy.
Był to port
go budowy, inż. Losinskis, korzystał
naturalny i Władysław IV
pragnąc
porcie stoi jedyna jednostka floty
tutaj z doświadczeń polskich, a zwła
go rozwinąć oddał go w dzierżawę
wojennej litewskiej, trauler „Preziszcza przy budowie portu w Włady
Anglikom pod warunkiem, że zbudu
sławowie, gdzie warunki są zbiiżone
dentas Smetona“ i kilka kutrów mo
torowych. Urządzeń
do
ładowania,
ją odpowiednie urządzenia portowe.
Według tego planu falochrony zo
Lecz synowie Albionu nie mieli wido
staną
doprowadzone do dziewięciu | które stanowią charakterystyczne mo
tywy każdego portu jeszcze tutaj nie
metrów głębokości, co będzie stano
ma. Wszystko jest na razie na papie
wiło długość 1.200
metrów.
Awan. Mimochodem
rze.
|
port
będzie
posiadać
63
ha
powierz
ENO
chni i oddzielne wejścia do portu ry |
Lecz przecież i w Gdyni na począt
backiego i handlowego.
i ku nie było inaczej.
Port
rybacki jest obliczony
na
L. Ż. M.
Redakcja poleciła mi opracowywanie
manant
i omawianie akualnych zagadnień przede
wszystkim z tzw. „życia kulturalnego” (sły
Nagroda „L- tu“ dia Aerrklubu Litewskiego
szę w tej chwili stukot kołurnów i bębnienie szam-szamów!)w oparciu przede
wszysikim o prasę periodyczną.
Wybór tematów oraz sposób pisania
pozostawiono memu uznaniu z tym oczywiście że oko redaktora, że ołówek i no-

„Nówu drzewka

życe

sekrełarza

redakcji,

że

kosze

do

śmieci stojące pod biurkiem obu potenłatów.. nie wiem, czy wypowiedziałem
się dość jasno? „Gdziemam pisać" — zapytałem wobec tego, — „Gdzie panu serce dyktuje" — usłyszałem w odpowiedzi,
Otóż czytelniku — rozumiesz zapewne,
że w piękny dzień sierpniowy, kiedy to
jabłka w cudnych sadach dojrzewają, <iedy krowy gilują, a po zżętych polach leci
smętna pieśń swojska: „...daaj paaani harietaczki“ — že w taki czas sielankowy
pisze się najlepiej zdala od zaduchu miasta, pełnego spalonych gazów arbonowych

i okrzyków:

„Wieczór

i to

drzewek

szczenia

przez...

tych,

co

ja

sadzili. Idę sobie taką drogą — aż tu lipka
przygięła do ziemi — przez wywrócony
przegniły słupek, który miał ją trzymać.
ale o którego nikt nie zadbał, czy nie
przegnił u nasady. Dalej taśma przytrzymująca drzewko do słupka przegniła i
wiatr szarpie płonką co sił. Jeszcze dalej
woda spływająca drogą podmyła kamic
nie, ale nikt ziemi nie przysypie.

Rozkaz był: drzewka posadzić, słupki
zabić,

przywiązać.

drzewka

Ale

zrobiono.

nikt

się dalej

Kazano

—

drzewkami

nie opiekuje. Część zniszczą pasztuszkowie dla frajdy, część krowy, idące z pola,

resztę
To

niedogląd

nic —

za rok

zarządów
znów

drogowych.

się drzewka

sadzi.
Dalej już nic nie powiem

—

po-

bo za-

miast o życiu kuluralnym zacznę pisać o
życiu biurokratycznym. A to są pojęcia
sprzeczne — nie dlatego, że życie biurokratyczne musi być «oniecznie niekulturalne, lecz diatego poprosfu, że nie jest
w.t
oho w ogóle... życiem,

o
W dniu 17 bm. Prezes Rady Ministrów | strów w krótkich słowach podziękował ro.
eotnikom za wydajną pracę i wskazał na
i Minister Spraw Wewnętrznych gen. Sła
wartość wysiłku kżdego obywatela
dla
woj-Składkowski
z okazji
zakończenia
siły Polski.
prac budowlanych na terenie Ministerstwe
Spraw Wewęntrznych tradycyjnym zwycza
Na zdjęciu — moment przemówienia
jem podejmował
żołnierskim
obiader
p. Prezesa gen. Sławoj-Składkowskiego
robotników, zatrudnionych przy tych pracach.
| podczas obiadu, wydanego dla robotników.
Przy obiedzie p. Prezes Rady MiniENEKTSS STT

Obsluga

srecjalna

„SKurjera

Wil."

z Kowna

Litwa walczy
z destrukcyjną propagandą III Rzeszy
KOWNO,

wywołał

17 VIII.

wczorajszy

Duże

wrażenie

artykuł

ba,

urzędo-

takie

powiedzonka:

„Litwa

daje

się on

innych.
Ponieważ

tylko

do

ten

kraj

roli parobka
nam

policji.

Jakkolwiek

jest

małym i nieuporządkowanym państ
wem, ona się długo nie
utrzyma”.
„Rolnicy za zboże otrzymują gdzie
indziej — czterokrotnie
więcej, niż
tu. Poczekaj, kiedy my przyjdziemy,
otrzymasz i ty lepsze ceny*. „Litwin
nigdy nie będzie panem u siebie, na

się

tu

dobrze

więc go sobie

rzędówka wzywa
nia tego rodzaju

wego „Lietuvos Aidas“, przestrzegający ludność przed dawaniem posłuchu obcym agentom. Pismo przytacza

wszystko

ładnie,

nie

. grupy

t.
zw.
„woldemarasowców*,
którzy od chwili „Anschlussu* Kłaj| pedy w ciągu dłuższego czasu nie da
wali znaku życia.

części

nie pomocników,

mi

nister sprawiedliwości prof. Tamoszajtis poruszył między in. zagadnie
nie mniejszościowe. A „W państwie
naszym — mówił — tak, jak i w in
nych, są obywatele narodowości nie
litewskiej, czyli mniejszości narodowe
Litwa była zawsze i jest tolerancyjną
w stosunku do mniejszości narodowych, to też posiada formalną i mo

Na zaproszenie Aeroklubu Litewskiego l i zagranicą.
Warto podkreślić, że dar
w Kownie ufundowały Polskie Linie Lot.
LOTU jest pierwszą nagrodą z Polski na
nicze „LOT“ cenną nagrodę przechodnią
oficjalnych zawodach naszego północnena pierwsze
międzynarodowe
Zawody
go sąsiada.
Lotnicze Państw Bałtyckich. Jest to piękny
puchar,
dzieło p. Henryka Grunwalda,
Na zdjęciu reprodukujemy fotografie
wybitnego artysty, «wielokrotnie odznaczo
słylizowanego
pucharu,
ufunduwanego
nego na licznych konkursach w Polsce | przez „LOT“,
oi

ES

Hitler wielkim
Jak podaje „Excelsior*
paryski,
kanclerz Hitler nosi obecnie odznakę
Zakonu Teutońskiego. Jest to czarny
krzyż na białej tarczy. Zakon Teutoń

Krzyżackiego

gu, w dawnej siedzibie

Zakonu

Krzy-

' żaekiego, które odbyły się w 1934 ro
ku, wyreżyserowane
zostały
przez
Rosenberga. W czasie obchodu kane

ski czyli Krzyżacki został, jak twier | lerzowi nadany został tytuł wielkiego
dzi dziennik paryski, powołany na , mistrza Zakonu.
Jeśli
wiadomości
nowo do życia przez Alfreda Rosen | dziennika paryskiego są ścisłe, możberga, odnowiciela i twórcę mitu ger
na zaryzykować twierdzenie, iż histo
mańskiego. Uroczystości w Malbor
ria niekiedy powtarza się...

Rozparcelować ma'qtki niem eckie
Coraz częściej ukazują się w różnych
pismach polskich głosy za rozparcelowaniem majątków niemieckich w Polsce. Nie.
które przytem pisma idą jeszcze dalej domagając się rewizji politycznych I gospodarczych, z jakich korzystają Niemcy w Polsce.
Pisma fe bowiem twierdzą, że jest
niesprawiedliwością, aby Niemcy, którzy
dziś demonstrują swą wrogość do narodu
polskiego, mogli być na równi traktowani

Propaganda
KOWNO.

Od

kliku

dni

pisma

występujące

przeciw

na

ulicach | lewcu,

nie

mocne

mogli

Poza tym przybył tu specjalnie
celem zaproszenia litewskich ster gospodarczych i prasy szef propagandy Targów
baron von Ungern-Sternberg.
in]

Aby

znaleźć

w

naszym

musimy

przekonania

jedność

wrogowie
gro

posiadać

narodowe,

—-

róż

nica wyznania nie powinna stanowić
podstawy do zaliczenia siebie do innej

narodowpšci“,
W

kołach politycznych

uwagę, że zarówno
rym przedstawiciel

zwracają

miejsce, w którządu
poruszył

zagadnienie mniejszościowe, jak i po
wiązanie kwestii
narodowościowych
z wyznaniowymi, wskazują w
nie
na to, iż słowa powyższe były skiero
wane do mnieiszości niemieckiej, w
której szeregach — jak niejednokrot
nie donosiliśmy — przejawiają się co
raz częściej tendencje irreden'vstyczne.
(n)

„Lietuvos Aidas“
KOWNO,
17
VIII.
Wczorajszy
„Lietuvos Aidas'* zamieszcza artykuł,
w którym wskazuje, że w roku ubieg

łym na podróże

za granicę

wydano

tym

zarzuty

Polski

do Polski

pisma,

„niedają

czasu

że

wycieczki

na

do

zetknięcie

| się ze swymi rodakami“ — „niestety,
wycieczek pozostawiła w

| większość

około 6 i pół mil. litów,
co stanowi
Wilnie takie smutne wrażenie. że są
2,3 proc. litewskiego bilansn płatni | wycieczki, które „Świergocąc narzuczego. Urzędówka wypowiada się za i conym językiem, dają obcym propa
dalszym ograniczeniem wyjazdów za ; gatorom dobrą sposobność do chwa
równo indywidualnych jak i zbioro ; lenia się swymi wpływami kultural
wych. W istocie jednak chodzi nie tyl
nymi* itd

ko o względy

finansowe.

Świadczą

o

300.000 litów na kolej do Swiętej
18 VIII. Rada

uchwaliła uzupełniające
wysokości 300 tys. litów

Ministrów
kredyty w
na budowę

| bian.

Pozwoli to na rychlejsze, niż
i projektowano, zakończenie tych dolitewskiej
| niosłych dla
gospodarki

odnogi kolejowej ze Świętej do Dor- | prac.

Ludność pol ska zabiega
o nabożeństwa w języku polskim

równym

prawom Niemców w Polsce, dowodzą, że
Niemcy po tak silnym rozbudzeniu się poczucia odrębności rasowej, nie będą szczerze uznawali prymatu interesu Rzeczypospolitej

Targów... Królewieckich

Kowna zwracają uwagę
barwne plakaty
27. Niemieckich Targów Wschodnich, któ
re się odbędą w dn. 20—23 gm. w Kró-|

od

tych mniejszości całkowitej lojalnos
ci w stosunku do naszego państwa.
Państwo nie może
ścierpieć
takiej
działalności zarówno mniejszości na
rodowej „jak i Litwinów, która by dą
żyła do wciągnięcia mniej uświadomionych Litwinów do szkodliwej dla

KOWNO,

z chłopem osiadłym od wieków, czy z byłym żołnierzem, który w obronie swej ojczyzny ziemi przelewał krew I który jest
gotów dzisiaj za nią oddać życie. Następnie

wymagania

nasi

rozbijającej

niezadowolony z wycieczex

mistrzem

wskrzeszonego Zakonu

N'emców

litewskego.

do

wymie

przy udziale mniejszości niemieckiej.
Mówi się również o uaktywnieniu się

akcji,

podstawę

oni

cie wzmogli ostatnio znacznie swą de
strukcyjną propagandę, prowadzoną

państwa

ralną

U

u |

podo

niemiecką,

tu

zostali

narodu

ludność

rodzi,

nieni, nikt nie ma tu wątpliwości, iż
chodzi o Niemców, którzy rzeczywiś

KOWNO 17 VILI.
Przemawiając
na uroczystości ,„Tygodnia Morza* w
Jurburku, zamieszkałym w znacznej
przez

jest

zabierzemy”.

ludność do oddawa
agitatorów w ręce

Min. Tamoszajtis ostrzega

Warszawski

Obladowany
dostarczony”.
samolotem
więc niczym muł. czy koń dorożkarski.
wiozący z fasonem pięciogłową rodzinę
na plażę werkowską, owymi periodyczny
mi pismami, wyjeżdżam lub wychodzę bliżej albo dalej. Zmyślny czytelnik domyśli
się zapewne, że najczęściej robię to jakąś
drogą publiczną.
Nie jestem pewien, czy należy to do
„aktualnych zagadnień z życia kultural
„opracowywanych
a zwłaszcza
nego”
przede wszystkim na podstawie periodycz
nych czasopism” i czy wobec tego nie
wystąpi na widownię oko redaktorskie,
ołówek i nożyce sekretarskie i ów groźny
kosz, gdy powiem Wam, że drogi te są
z reguły obsadzone młodziutximi drzewkami. Jak wiadomo drzewka te co roku
się sadzi i co roku niszczy je ciemna ludność na biczyska, laski, czy wprost dla
frajdy. Czytałem o tym nieraz, a nawet
kiedyś sam pisałem, oburzając się na nasz
ludek, biczyska i prymitywną frajdę z połamania drzewek.
Ale teraz oto spostrzegłem nowe zjawisko, doszukałem się owej przyczyny ni.

wśród robotników
5

KOWNO,

17 VIII. Ludność czysto

polskiej parafii dubinkowskiej w nad
granicznym
powiecie wiłkomierskim
zwróciła się ostatnio do biskupa ko
szedarskiego ks. Kuchty z prośbą o
przywrócenie

bożeństw

dawnego

dodatkowych

podziału

„gdyż

na-

obec-

nie są one

odprawiane

w języku

pol

skim

raz

tygodnie,

cho

tylko

ciaż Litwinów

na

trzy

jest w parafii znikomy

odsetek i stanowią oni przeważnie na
pływowy element urzędniczy. Dowie
dziawszy się o tym podaniu,
miej.
scowy proboszcz ks. Żwinis zarządził
śpiewy
, dającą

litewskie w niedzielę, przypa
na nabożeństwa polskie. Wy-

| pełniająca kościół
głuszyła
! sku

jednak

chór.

| odpowiedź

Na

ludność pols: a za
śpiewający po litew

wspomniane

jeszcze

nie

podanie

nadeszła.

„KURIER“ [29943

4

Nożycami przez prasę
„Dziennik

Powszechny*
na

Przy
czują

spofkaniu

się

z Polakami

zażenowani

Włosi

i pocieszają

ra-

cze! siebie fwierdreniem: Oficjalna pofityka przeciwko

nia,

Nawet

cie w

Polsce nie ma

nie wiecie

znacze-

jakich

i iłu ma-

Italii przyjaciół,

Na fle fych nastrojów wiele bardzo
mówi stę w kołach politycznych włoskich

o

demarche

polskiego

ambasa-

dor w Rzymie. Ambasador WieniawaDługoszowski, który dnia 6 sierpnia
stał w mundurze generalskim na Bło, niach Krakowskich i słuchał przemówie
nia Marszałka Rydz-Śmigłego,
który
łącznie z pułkownikiem artylerii Юте
fem Beckiem maszerował w defiladzie
przed Oleandrami
mógł
najbardziej
precyzyjnie

ruszenie

wyfłumaczyć

praw

przez

sprzymierzeńca

wojna

bezapelacyjna,

święta,

która

cięstwem

musi

w

że

wojna
się

milionów

nastroje w sze

Chigł, anfywoienne

Takimi

cić

sie

może

wódz

dr

CZY

„Czas*

wi brak legitymacji zwracania się de
Niemców, motywuje to jego służbą we

flocie angielskiej, która czyniła wielkie

osiągnięciami

proBacanda
Goebbels

rodaków

miocie.

o

Pana

Diatego

opinii

drukuję

w

tym

fisf

przed-

w

tym

К тартеры Р
„KURJER WILEŃSKI"
JESZCZE W SIERPNIU,
DO 1 WRZESNIA PISMO
OTRZYMYWAĆ BĘDZIE

bezpłatnie

Opracowane zostaly dla szeregu państw
interesujące dane, które ilustrują cyfrowo i
wydajność pracy w kopalniach węgla ka- |
miennego. Jak się okazuje,
wydobycie| |
węgla przez jednego robotnika
wynosi|
dziennie, biorąc pod uwagę tylko załogę |

poszczy-

niem'ecka,

i Państwo

dessańtowych.

Nie-

ZSRR

w

sprawie

NA

Apelacyjny

w

Wilnie

ton,

dla

Zniszezone meble i żony
ABC wnosząc swoją cenną cegiełkę
do dyskusji n. t. zadań szłuki pisże:
To zniszczenie olbrzymiego znaczenia
kobiety mebli i żony to przede wszystkim
wynik
działalności tych pism,
książek,
sztuk — które mówiły. o stworzeniu jakie
goś nowego ideału kobiety.
Z tegoż

sarskiej i walki z tołalizmem dały się na:
brać i niektóre organy uczciwe.
Pismu nie przychodzi ńa myśl że jesl

pow. szczuczyńskiego, skazanego na 7
lat więzienia za zabójstwo podczas za

bawy w tej wsi.
Grzegorz

Zacharewicz

przybył

na za:

bawę w towarzystwie znajomego Zachara
Zacharewicza i obaj zaczęli ubiegać się
o względy pewnej wilnianki, która „kró-

podiejszego

Gdy zgłosił się trzeci ptetendent, nie.

przede
urządzają
gwiaździste
Raidy
wszystkim dutomobiliści. Gdzie szukać genezży tej hazwy?
Nazwa pochodza prawdopodobnie od tego
że podczas ewentualnej katastrofy nieszczę

G. Śląska

e

„rowincja
Podczas przedstawienia w pewaym prowincjomałnym teatrzyku nakię spada kurty

“| ha. Dyrektor zjawia się przed publicznością

— Publiczność zechce uprzejmie poczekać

500 zł grzywny za partactwo letarskie!
OSZMIANA. (PAT.| Starosta powiatowy

oszmiański

w

trybie

postępowania

karno-administracyjnego skazał w dniu 16
bm. Czarneckiego Bronisława z kol, Wojgiany, gm. Holszany, na karę grzywny w

cierpliwie „przez kiika minut,

kwocie 500 zł z zamianą na 1 miesiąc
aresžiu oraz na 2 miesiące aresztu bezwzględnego

za

uporczywe

uprawiania

Wilia

partactwa lekarskiego.

Mały Falenciak, kąpiący się na plaży po
czął tonąć. Na ratunek pośpieszył mu znako
Po krótmity plywak Jozef Antokolski.
kim zmagania się z załewającymi

na Wileńszczyźnie
Na

Wileńszczyźnie

powstaje

buduje

się obecnie

pizyjmują: F-ma „SPAUDA“ —
Kaunas, Maironio 5a; Księgarnia „STELLA* — Kaunas Pre:

15 no-

numerata

miesięczna

5

|

Stary Falenciak zdyszany wbiega na plażę
i zwraca się do Józefa Antolkolskiego:
— Pan ratował mojego chłopca?

= A tak.

litów

Kupno

Będziemy mieli dużą rezerwę zbożową
zagranicznych

rynkach

zbo*'tenNad-

ma

innych
stych,
, lepsze,

rynkach

chodzą
wprawdzie
jeszcze wiado- | wyższe, niż przed rokiem.
mości,
że
tu i ówdzie
urodzaj ma |
Ponieważ kredyty zbożowe
mabyć słabszy,
na ogół jednak zbiory / ją być zwiększone
z rozszerzeniem
będą lepsze od przeciętnych, wobec | ich na osoby prawne i fizyczne, któczego
niesprzedane
zapasy
na
1 | re dotychczas z nich niekorzystały,
sierpnia 1940 roku zapewne jeszcze "przeto można się spodziewać, że rezbożowa,
która może nam
się powiększą.
Ponieważ główny.1 | serwa
importerem jest Europa, gdzie niebyć bardżo potrzebna, będzie znaczktóre kraje z dużą wytrwałością dąna. Przy tym reżerwa ta niezawodżą do samowystarczalności
zbożonie utworzyć się nie tylko u rolniwej,
tąpił

przeto należy wątpić, aby
wzrost
zapotrzebowania,

nasW

tych warunkach trudno się też spodziewać wydatniejsze
poprawy.
Sytuacja na rynkach krajowych
również
zapowiada się niepomyšlnie. Urodzaj będzie zapewne mniejszy,
niż
przed rokiem.
Ponieważ
jednak kampania 1938/39 rozpoczęła się bez żadnych zapasów,
a w оbecnej chwili remanent
zwłaszcza
żyta jest jeszcze znaczny, tie dziwnego,
że tegoroczne ceny Są niższe
od
zeszłorocznych.
Nawet
owies,
który dzięki dużemu zapotrzebowania

wewnętrznemu

gi czas na

ostatnio

poziomie

obniżył

trzymał

prawie

się

dłu-

pszenicy

się bardzo

silnie.

Kupcy tłumaczą to osłabieniem tem
pa zakupów rezerwowych. Obecnie
pojawiło się już zboże nowe, z reguły tańsze
od zeszłorocznego.
Ceny

ków, ale i w spółdzielniach

i mły-

nach i u kupeów, itp.
Na rynku zwierząt rzeźnych.
'Tendencja panowała zdecydowa
nie mocna i zwyżkowała. Tłumaczy
się to przede wszystkim małą poda#а podezas pilnych robó:
poinych.
Zwyżka
cen bydła jest umiarkowa-

na, jeśli chodzi o cieięta większa, a
duża
w zakresie trzody
chlewnej,
której ceny są o 20 proc. wyższe od
zeszłorocznych i mają wyraźną ten
dencję
zrównanią się z cenami z
1937 roku, kiedy skutkiem nieacodzaju pasz sztuki dobrze opasione
były wprost
rozchwytywane
przecz

rzźników

i doskonale

płacone.

Za-

znaczyć trzeba, że zboże przerobione
na mięso można otrzymać cenę pra
wie opłacalną. Niestety całej nadwy
żki w ten sposób nie da się zużyć, wo
bec trzego na duże zyski z tego tytułu

liczyć

nie

można,

Iogramy...
— No, to proszę

jakkolwiek

spoży

bieżącym

będzie

prawdopodobnie
znacznie
większe,
niż przed rokiem.
Na rynku nabiału bez zmian.
Ceny masła. mleka i jaj zaledwie
utrzymują się na
dotychczasowym
poziomie. Tłumaczy się to słabszym,
niż przed rokiem, eksportem masła i

jaj.
Rynek

warzywny

bez

większych

Ceny kalafiorów i kapusty są

lepsze skutkiem suszy i upałów, inne natomiast
zniżkują.
Podaż
jest
znaczna. Producenci cebuli narzeka-

ją na bardzo

przysłała

Targi

cie mięsa w roku

zmian.

Mata

niskie ćeny, licząc,

i Sprzedaż
mnie

po kiło

mleka.

'— Mleka, dziecko, nie mierzy się na ki-

rolirych

ziemiopłodów (grochu, ołeikonieżyny)
stosunkowo są
a koniczyny białej
nawei

ja...

— To gdzież pan podział jego kapeluszł

—

Sytuacja

go falami

wydobył chłopca z odmętów Wilii,
O wypadku zawiadomiono ojca chłopca.

W LITWIE zgłoszenia na prenumeratę „Kurį Wileūskiego“

ostatnio

wych suszarni Inu. W puszczy znów Hołubickiej i rudnickiej pa
dwie nowe
suszatnie grzybów.

wileńskiego

uiniera ją

gdyż

cem una scenie rycerzowi zrobiło się nagie
niedobtże. Skoró tyłko przyjdz.e do siebie,
będzie tałej umierał!

Nowe suszarnie

za

Na

postulatami wysuwaovganizacje pod а@te dlatego nazywają
realizowane: dopierc

i ogłasza.

mało dbają o flotę. A jednak nawet
korsarskie krążowniki niemieckie na
obcych morzach odegrały wielką rolę
w wojnie światowej.
L.

żowych
w
tygodniu
ubiegłym
dencja panowała
nadal słaba.

się

3ostulaiv
Stale spotykamy się z
nymi przez te czy inne
resem władz. Żądania
postulatami, że będą
po stu-latachu.

wysp

słowiańskie

widzi

Ww oczach

gwiaździsty...

istny raid

na 7 lat więzienia.
i
Wczoraj Sąd Apelcyjny w Wilnie wy.

*

automobihście

śliwemu

bójka. W wyniku zajścia między nim a
Grzegorzem Zacharewiczem
Wilczyński
został zabity,
Sąd pierwszej instancji uznał winę Za:
charewicza za udowodnioną i skazał go

cza uniewinnił. |;

autoramentu.

Raid swiaździstw

tek pierwszej instancji uchylił i gacharewi

lowała” na zabawie.

„uczA

to naj-lep-szy lep. Wiele organów
ciwych“ łapie czytelników na lep

niemieckiego

Т

samego artykułu:

Na lep walki o wolność twórczości pi-|

2,5, dla Zagłębia Ruhry zaś tylko 2,1 tony.
7

ROLNICZE.

Pół żartem, pół serio

rozpoznał

coraz więcej suszarni dła produktów rolnych i leśnych. Tak np. na terenie woj.

państwa

2,9

NASIO-

ZBÓŻ OZ:MYCH, MASZYN.

I NARZĘDZIA

jaki Wiłczyński, który twierdził, że jest
wczoraj sprawę mieszkańca wsi Wilczuny, | farzeczony uroczej „wilnianki* powstałe
Sąd

Alandzkich.
W odbywającej się obecnie konierencji sztabów Anglii Fianci i ZSRR
w Moskwie biorą udział członkowie
sztabów wojska, marynarki i lofnictwa.
Może w tych naradach ożyje genialny
plan Lorda Fishera: działanie koncentryczne flot angielskiej i rosyjskiej na
<ieśniny Duńskie i desant angielski od
północy w odległości 90 mil ang. od
Berlina. Tak w ubiegłej jak i w przyszłej wojnie plan ten uosiada szanse
realizacji, ale z założeniem, że flota
sowiecka rie pozostanie wielką niewia
domą.

Wszyskie

dla polskiego

nawet

SZTUCZNE,

HURT
DEIAL
Kupuje wszelkie zboża w partiach
wagonowych i drobnicowo

Zamiast7 lat wię zienia — wolność

Według

remilifaryzacji

Przeciętna

wynosi

19

poleca

na dole — w Polsce 2,7 tón, w Holandii
2,5 ton, w Niemczech 1,9, we Francji 1,2.
w Belgii 1,1.

©

doniesień ptasy skandynawskiej, tematem ćwiczeń było wysadzenie desantu
na wyspie, zajęłej przez nieprzyjaciela.
Manewry te prawdopodobnie były w
związku z negatywnym stanowiskiem

spustoszenia w czasie wojny światowe!
pństwom ceniralnym i przyczyniła sic

wydatnie do klęski Rzeszy.
Na list Goebbelsa pełen grubiaństwa King-Hall odpowiedział w sposób następujący:
„Drogi Doktorze Goebbels, na:
pisał mi pan długi i zdumiewający list
W prasie i radiu, Pańscy poplecznicy
skarżą się gorzko, że, prasa brytyjska
nie opublikowała Pańskiej odpowiedzi
Nasza prasa nie jest subsydlowana I nie
może pozwolić sobie na użyczanie miej
sca wszystkim Pańskim wylewnościom
Chciałbym jednak poinformować moich

miesz-

FLOTA Z. S. R. R. WYSTĄPI
DO WALKI NA BAŁ TYKU?

I oddziałów

w arty-

kule wstępnym rejestruje grzechy pro
pagandy niemieckiej. „„Czas* przytacza druzgocącą odpowiedź King-Halla
udzieloną Goebbelsowi:
Stefan King-Hall jest t. zw. człowie:
kiem dobrej woli I usiłuje czytelników
swoich listów, drukowanych w kiłku.
dziesięciu tysiącach, przekonać do pro
stych i łogicznych prawd. Na listy skie
rowane do czytelników
niemieckich
odpowiedział minister propagandy Rze
šžy z niezwykłą perfidią, prymitywnym
i jednostronnym naciąganiem
faktów
historycznych. Zarzucając Komanc4'6

piąta

„ABC“ pisze:
Tegoroczne manewry floty Baityckiej byty zaktojone na wlelką skalę
przy udziale
pa: nikėw,
okrętów.
podwodnych, ścigaczy, loticiwa, floty

SAMOBÓJSTWO PROPAGANDY
NIEMIECKIEJ.

tytułem

jedną

mieckie. które Fryderyk Wielki skazał
na wielkość, a które Hitler ułaskawił..

hutniej panoszą się na ziemi włoskiej,
wszystko to musi działać hamująco ne
dyplomację włoską.
Trzeba i u nas odróżnić przyjazny
stosunek do Italii, który jest wieczny,
od nieprzyjaznego stosunku do džisiejszego kursu dyplomacji włoskiej.
Zresztą w przeciwieństwie do Niemiec
faszyzm
nie jest wyłącznym
panem
Włoch. Dynastia królewska i Watykan
gwarantują raczej, że po najdłuższym
nastąpią
życiu Mussoliniego
nawet
zarówno w polityce
wielkie zmiany
wewnętrznej, jak i zewnętrznej.

takim

oto

jei

rokich kołach społeczeństwa włoskie:
go, wyraźna niechęć, a nawet chwilami
nienawiść do Niemców, którzy coraz

Pod

tj.

kańców qlabu przeciwstawić sta qroźżbie zaałady kultury I cywilizacii.

zwyw

ludzi,

Wilnie. Mickiewicza
teiefon 2-56

NAWÓZY

Polski gornik p racuje najlepiej

Zwarty blok narodów
brytyjskich
słale gotów do walki żeby polęgą 475

to

ambasadora

polskiego

"w

Czy kamorne podstawowe za lo"al w starym
domu może być sątown ё podwyższone?

germanofilėw.

dla Polski

skończyć

poprzedniego

ŻIELNI

„ROLNICZU - H aNELUWYCH

Kwestia powyższa posiada w praktyce
znaczenie doniosłe. W myśl art. 5 ust 2, max
z powykkiódjo Wyńika, właściciel
ustawy o ochronie lokatorów właściciel dodomu może wystąpić do sądu o podwyżkę,
mu winien pobierać za lokal komorne płaściślej mówiąc o nowe określenie komorne.
cone w czerwcu 1914 roku, i ło wyjaśnia
go, a lokator o obniżkę. Podanie rozpałrusyłuację
dosłałecznie,
o ile komome z je sąd na posiedzeniu ż wezwaniem stron;
czerwca 1914 r. jest znane,
po ich wysłuchaniu w rażie braku dowo|
Qile jednak przedmiot najmu (lokal) dów wysokości czynszu z roku 1714 sąd
w czerwcu 1914 raku nie był wynajęty jezarządza wizję przy udziale biegłego
żeli nie można udowodnić ówczesnego koTakie orzeczenie sądowe wydane w
mórnego lub też jeżeli ówczesne komorne
drugiej instancji reguluje ostatecznie wysobyło ze względu na specjalne warunki dakość komornego między właścicielem a lonie.
nego
stosunku
umownego
widocznie
wy»
|
Kkałorem.
Obecnie orzeczenia te wydają
Rzecz prosta list Dr. Goebbelsa wv
sądy grodzkie po zl:kwidowaniu dawnych
warł fatalne wrażenie, mobilizując prze | górowane, to sąd określi podstawowe koówczesnych cen przecięt.
urzędników rozjemczych.
K. Kl.
ciw Niemcom ostatnich nielicznych już . morne według

na-

—

okresie

Wśród bander na pierwszym miejscu
ułrzymuje się nadal bandera szwedzka,
na drugim zaś polska. Pojemność NRT

fp. krąży obecnie po Niemczech. Dlaczego zabronił Pan prasie niemieckiej
wspomnieć o moim Nowiny-Liście Nr 4!
Jego treść jest bardzo prosta, Cytuję
dosłownie oświadczenia urzędowe, któ
re dokumentują jasno, że nie możemy
mieć załania do przyrzeczeń
Nar.Socjalistów.
Opublikowałem
Pański
list fak, że wszyscy mogą gą przeczyfać. Proszę teraz opublikować m$!. ieśli Pan się odważy, Nie poniesie Pan
przy tym żadnych wydatków. ale są
dzę, że to mogłoby pociągnąć inne
|
konsekwencje”.
W rezultacie
efekt
wystąpienia
min. Geobbelsa wypadł wręcz odwrot.

Gdańsku

włoskiego

odpowiednim

roku.
Równocześnie zwiększyła się pojemnošė + NRT z 2.954,622 do 3.288.569.

Nr 4, który mimo wszelkich wysiłków
Gestapo, cenzury, lamp kwarcowych i

sprawiedliwości.

Demarche

pałacu

Duce,

polskich

Gdyni ogółem 3.245 statków, wobec 3.005

w

srÓŁ

słatców polskich wzrosła bardzo powažnie z 375.630 do 444.907 NRT. Dalsz
miejsca
zajmują w kolejności bandery:
finlandzka,
włoska, duńska, angielska,
norweska, itd. Wzrost pojemności notują
bandery: Polski, Anglii, Estonii, Finlandii,
Francji,
Litwy, Łotwy, Norwegii,
Szwecji, Włoch. Największe zmniejszenie
pojemności
nołuje
bandera niemiecka.

W pierwszym półroczu 1939 przybiło do

poglądów i innych przywódców Nar.Socj., niż cokolwiek ja bym napisał...
„d„wydrukowałem w pełni Pański list
Kłamstwa, obelgi, nawet znalazły się
wtym i aluzje nieobyczajne. Czy zechcę Pan wzajemnie opublikować
w
pełni mój Niemiecki Nowiny — Lisi

Polskę.

Nieprzyzwolte ałaki prasy włoskiej
na Polskę wywałują w szerokich, najszerszych kołach społeczeństwa
Italii
skutki wręcz odwrotne do zamierzonych. Opinia publiczna patrzy na te
łokajskie wyskoki poszczególnych korespondentów i pewnych pism z obrzy
dzeniem. Cała brutalna, cyniczna, opar
ta na kłamstwie i nieprawdopodobnej
bucie argumentacja tych niemiłych pro
pagandewych wypocin jest właściwie
oceniana w kołach inteligencji włos
kłej „zarówno względnie
niezależne!
jak i przykutej do regimu,

Port gdyński notuje bezustanny wzrost
zarówno liczby statków, jak i pojemności.

w Wielkiej Erytanii na istotę Pańskich

w artyku.

le wstępnym stwierdza, że społeczeń
stwo włoskie nie podziela ataków pra.

sy faszystowskiej

Polska b: naera na «rugim miejscu za Szwe.zką

pismie własnym kosziem, żeby nadać
rozgłos na jaki Pan zasługuje, To powińno otworzyć więcej oczy ludziom

PRZECIWKO NAGONCE
NA POLSKĘ,

CENYRALA

że

dać

mi

metr

mleku.

Północne

Targi Północne niewątpliwie będą ścią:
gały do Wilna licznych przybyszów,
Czy
znowu mają wyniknąć trudności z kwaterami?

Dbajmy
przemieniły

o to,
się w

Zdala

aby Targi Półn=cne
Skargi Północne!

nie

od zazdrości

Nasi aktorzy po miesięcznych wakacjach
wróciht miedawno do swoich żmudnych za:
jęć w teatrze na Pohułance: po wypoczynku
mają połułankę! A jednak niema czego zaż

droščič...
AAALAAAAAAAAAAAAAAGAAAAAAASAAAAAAAAA
LA,ы

Teatr muzvcznv „LUTNIA“
A
Dziś o godz.

E

8.15 w ecz

może eksport usunie nadwyżkę i po
prawi cenę. Ogórki są tanie, ale ja
kość niezbyt wysoka. Pomidorów, wiOperetka w 4 obrazach,
ž
dzi się dużo przy
cenach
zniżkująCeny letnie
PFYYWYYTYYYYTYYVYYYYYYPYTYTYPYYYYYYYYYYY
cych.
Z. K.
NaiBGZZEPKNENTIN SRESRERECICZREONĆ—=
2 OWOREME TRZY
CZĘCEWREZTZNEYC ZY ZEK

Dzwony z Corneville

vvvvY

SPOŁECZEŃSTWO WŁOSKIE

(oraz więcej statków w porce gdyisk m

"Jak pożyczki rujnują właścicieli
majątków ziems«ich
|
Polska Agencja Informacyjna podaje
ciekawe liczby dotyczące zadłużenia niektórych majątków ziemskich. I tak właściciel pewnego majątku na Wołyniu obciążył w r. 1928 swoją własność 8% pożyczką na sumę zł 110.000, co w przeliczeniu
na
żyło
(cena
żyta
43.77)
wynosiło

spadła słopniowo do zł 13 w 1936 roku,
zadłużenie owego właściciela wynosi w
tej chwili 110.000 zł jako wartość minimal

na pożyczki oraż zaległości do uregulowania 118 zł 95 gr, razem 110.118 zł
95 gr, co w przeliczeniu na żyto, licząc
15 zł za 100 kg wynosi 7347 q. Oto przyczyna „która rujnują właścicieli majątków

q 3540. Z uwagi na to, iż cena żyła, która
przy zaciąganiu pożyczki wynosiła 43.77, ziemskich.

Sowieckie pogrėžki

„KURJER”

[4904]

5

pod adresem Japonii

Francja przestrzega Mussoliniego
PARYŻ,

Mobilizacja sowieckiej floty powietrznej na Dalekim Wschodzie

SZANGHAJ (Obsł. sp.).

Wczoraj

wietami.

sowieckie święto lotnicze miało charakter wybitnie

antyjapoński

ud

W

rejonie osławienego z r.

jeziora

Chasan

przednie

3 statków i przywłaszezeniu na rzecz

straże

' tokijskiego

Naj. | wojsk sowieckich i japońskiea rawią

200 tys. jen.

większa defiłada sił powietrznych ed i zały już bojowy kontakt. Padty sierw

była się w stolicy

Dalekiego

du, Chabarowsku.

Do tej defilady

Wscha

|

zmobilizowana

ceki

|

żo

Ponadto agencja „Tass“ ogłosiła
stała cała zachodnia sowiecka flota | wczoraj komunikat, w którym stwier
powietrzna, która pozostaje nadal w dua, że ostatnio między Japonią i So
gotowości bojowej. Ostatnie żewiem | wietami wynikł nowy zatarg
a ile

tonirsienia świadczą

o dalszym *zro

niedotrzymania

przez

fiemę

Ście naprężenia między Japoniąi So- | ską umowy o dostarczeniu

1 miliona

:

W świetle tych faktów
nabiera
specjalnego znaczenia artykuł napisa
ny przez słynnego fotnika sowieckie
go, Kokinakix, bohatera
przelotu z

| sze strzały i odbyły się pierwsze "tar

!

„połpredstiwać

Moskwy

do Słanów

tęgą lotnictwa sowieckiego.

Mocne stanowisko Anglii i Francji

w odpowiedzi na nowe prowokacje niemiecke
BERLIN. (Obsł. Sp,] Czułość, z którą

reaguje

nuącie

prasa niemiecka

państw

świadczy

o

na každe

pokojowych,

zdenerwowaniu,

Najwięcej sensacyj budzi jednak sta
nowsko Węgier.
Prasa zagraniczna po
twierdza dziś wiadomość, że HR. CSAKI
OFICJALNIE OŚWIADCZYŁ HITLEROWI,

posu-.

wymownie
jakie

ogar

neto kierujące sfery Trzeciej Rzeszy. Zdaniem prasy paryskiej

kryzys

ŻE WĘGRY NIE MAJĄ

europejski,

o ile można tym słowem określić obecny
stan w Europie, będzie nieustannie wzra-

stai až do dnia 27 bm,
wygiosić w Tanenbergu

ZAMIARU

wane, agencja „Reutera” ogłosiła wczo
taj komunikat urzędowy, w którym stwier

dza się, ŻE ANGLIA PEŁNA PODZIWU
DLA STANOWISKA POLSKI
NIE PÓJDZIE NA ŻADNE TEGO RODZAJU DYWERSJE NIEMIECKIE
|
DOTRZYMA
SWYCH
ZOBOWIĄZAŃ
WZGLĘDEM
POLSKI. POD TYM WZGLĘDEM NIEMCY
MOGĄ SIĘ NIE ŁUDZIĆ.

NA

RAZIE PRZYŁĄCZYĆ SIĘ DO. SOJUSZU
WOJENNEGO „OSI”. Niemcy nie zrezyg
nowały jednak na razie z pomocy węgieł
skiej. Obecnie foczą się pertraktacje o za.
warcie układu polityczno-ekonomicznego,
przy czym układ ten ma być zaopatrzony

kiedy Hitler ma
zapówiedzianą

Dzienniki

Już od dwóch tygodni mowę.
Zdaniem berlińskich korespondentów w kłauzułę wojenną.
pism francuskich na razie jeszcze sam HitKorespondent „Daily
ler nie wie jak będzie ostatecznie wyglą- |
dała jego mowa. Zależy to przede wszyst

łearach, z tym, żę flota włoska będzie
korzystała z niej podczas wojny. — —

Mussoliniego, zaś hr. Ciano przybywa po

Niemcy

'

coraz bardziej

0 jesienne

sprawę z tego, że czasy zeszłorocznego sku pośpieszą jej z pomocą.
Monachium minęły dła nich bzepowzoł
Niemiecka prasa ukrywa fę interwennie. W związku z lansowanymi nieoficialcję. Lansuje on nefomiast nadal sugestie
nie przez czynniki propagandowe niemie
że Polska zostanie osamotniona itd, suge
ckie pogłoskami o koferenejach 4 lub 5 | silę, w kłórą przeciąfny czytelnik niemiec
które jednocześnie są oficjalnie demento. ki też już stracił wiarę.

przegranej

Komitet

Uczczenia

narskiego,

bohatera

Pamięci

Szymona

narodowego

Kościele

Katedralnym

w

Wilnie.

Te

emblematy zostaną otozzone wień.
rem dębowym, zaś u dołu będą trzy da
ty: 1808 (rok urodzenia Szymcna
Konar

skiego,

1839 (rok stracenia), i 1939

rok

stulecia (Szymona Konarsk ego,.
Z ehwiłą, kiedy liczba
- dek'aracyj

dzie do stu, Komitet ogłosi terran
nania medalu : zacznie Przyjmrsać

kłarowane

kwoty

doj.
wyko
zade

po 6 złotych za medal

„Skandal"

na plaży

Młoda wilnianka, p. Okuniowa, zam.
przy ul. Rudnickiej 8, złożyła do sądu
skargę przeciwko
pewnemu
lekarzowi,
którego poznała podczs swego pobytu
na letnisku w rejonie Budsławia.
Jak ze wszystkiego widać, między le-

karzem i panią Okuniową panowała wza-

jemna

antypatia,

aż doszło

do

tego,

że

kobieta musiała zaskarżyć lekarza o... obrazę

moralności.

W

oświetleniu

Od

straocae

go w roku 1839 w Wilnie, przyjmuje zgło
szenia na medal brązowy Szymona Konar+.1ego, który wykona
wybitny medalier
polski p. Anton. Peszcz,
Medal przedstawiać będzie portret Szy
mona
Konarskiego i mieć będzie wokoło
napis łaciński: Poloniae Lituanaeque deus
— Szymon Konarski (60 znaczy.
Chwa
ła Polski i Litwy — Szymon Konarski”),
na odwrocie medalu
będą wytyte:
Orzeł
Polski i Pogoń Litewska na łarcza.n herbu
wych, wzorowane
na płaskoszaźbie
une
sźczonej zewnątrz kaplicy
królewskiej w

oskaržy-

ciełki rzecz się miała jak. następuje:

|

Pewnego dnia spotkała się ona z leka.
rzem na miejscowej plaży, Lekarz sez
dał całkiem bezpodsławnie, by opuściła
rzekę. Ponieważ p. Okuniowa uważała,
że wody i słońca wysłarczy dla wszyst.
kich, nie usłuchała jego wezwania. Wów.
Czas |ekarz ku jej zdumieniu i przerażeniu

miał... opuścić majłeczki i w łen sposób

zmusił Okuniową do panicznej ucieczki
z rzeki,
Epilog tej „plażowej historii" rozegra
się w sądzie,
(c)

pod

niedzieli

KPW
W

Niemiec

dnia 20 b. m. o godz. 20 (8-ej) wystąpi
znakomity artysta sceny i ekranu

Kazimierz

gościnnie

w komedii

ską

pływacki

s» /A Z A E $ <<

dniach

Baranowicz

skiego

Ognisko
19—20

bm.

drużyna

KPW

Ognisko

to

jedna

z

Nad Nowogródczyzną przeszła sił
na burza, połączona z piorunami. Od

wymi zbiorami, a na łące
przy wsi
Ogroniki, gm. snowskiej, pow
nieśpiorunów wynikło 22 pożary w tym:
wieskiego, piorun zabił 10 ietniego
„w powiecie nieświeskim — $, słonim
chłopca, Wincentego Hryea, pasyceskim — 6, barunowiekim — 3, stałgo bydło. Padło również
rażonych
peckim — 2, wołożyńskim — 3 i lidz
przez pioruny kilka sztuk bydła na
kim — 1. We wsi Zalesie, sm. žyropolu przy wsi Kopciowszezyzna, pow
wickiej, pow. słonimskiego spłonęło | uieświeskiego oraz
w kol. Cicciero14 zabudowań, w: czym 7 stodół z nowieć, pow. nieświeskiego.

Gži

iii

| mon

0

piłki

nożnej

dła

rozegramia

w

zę

ciekawych

15 bm. zapalił się, z nieustałonej
przyczyny, łas Michała Fiedorowicza
w maj. Włamisa (pow.
dziśnieński,
gm. mikołajewska). Dotychczas spło

nęło około 300 ha lasu. Pożar trwa i
pomimo ogromnych wysiłków akeji

ratunkowej

rozszerza się

szybkością,

zagrażając

z

wielką

już

w

tej

chwili miejscowościom Krasny Ług i

Brasławski

Obręb.

Istnieje obawa,

strawi

Największą przeszkodą dla akcji
ratunkowej jest bierność miejscowej
ludności, która pomaga bardzo niedo
*

który

lasach
maj.
Podolszczyzna
dziśn., gm.
hermanowicka))

jest własnością

Zbigniewa

Gioki (wł. Mirskiego)
pożar strawił
okoto 550 ha karłowatych drzew, ros
nących na mchach i wrzosowiskach.

Ogień

został

zaprószony

przechodnia.

tego

przez po

przez

W

lesie państwowym w pobliżu
kol. Rzeczki (gm. herm.) spłonęło 12
ha młodniaku. Ogień powstał przez
zaprószenie.
›
*

Na

terenie

pow.

braslawskiego

(gm. bohiūska i opeska)
kaleima 4 pożary lasów,

de

wybuchały
należących

maj.

Mikulicz

Sty

ryna i w lasach, należących do folw.

*

że ogień

500 ha lasu i 1000 ha mchów.

chętnie, zmuszana
licję i KOP.

W
(pow.

Belmont

d»

własność

przebywają”y

akcji
Elžbiety

- Radeckiej
*

(Zb)

nabycie

z

impre-

publiczności

biletów,

przedsprzedaż

Werki

20

postaowił
prue.

zniž-

—

Wilno

o godz. 17. Przybycie zawodników do
Wilna spodziewane jest na godz. 18.10

sztafet"
śnie. Takiego dopingu, jaki towarzyszył
temu biegowi nie widzieliśmy jeszcze w
naszym mieście na zawodach pływackich.
Ofiarodawcą puchoru jest prezes
Wil.
OPZP p, Goszczyński.
Początek zawodów o godz. 11.

fotel EUROPEJSKI
WILNIE
Plerwszorzędny
Ceny przysiępne
Telefony w pokojach. Winda osobowa

Z TEKI POLICYJNEJ
NIE UDAŁO SIĘ!
Adela Zaręba (Kijowska. 3) zamieldo+
wała o «redzieży portmonetki z 18 złotymi. Sprwcę policja zatrzymała,
TEGO

ZWYKLE

NAJWIĘCEJ.

Adam Dmowski (Rzeczna 14) zameldował że przy zbiegu ulic Portowej i 3
Maja został pobiły przez Wacł, Tomaszewskiego (J. Jasińskiego 1) i Mik. Balcewicza (3 Mija 3).
kwi
Josel Szejman (Turgiele) został na ryn
ku Drzewnym uderzony w twarz fwardym
przedmiotem przez Abrama Milikowskie| go (Kijowska 56) — wskutek czego ma
złamaną szczękę dolną.
wi
Romuald Borowski (Legionów 127) po
bił Jana Bastyka (Leg. 130).

rów STOMIL:

„Śniegiry* wyrządził strat na około

2000 złotych.
natomiast
Najniebezpieczniejszy
powstał w dniu 16 bm. na terenie leŚniezówki „Ściernieać, w oddziale 58
i 54. Jest to pożar przyziemny, znisz
czył dotychczas 90 ha lasu. Zlokałizować go, niestety
nreszcze się
nie

szerszej

Bilety sprzedawane będą w koska Zw.
Inwalidów . Wojennych,
przy rogu
ulicy
szeplyckiego i Narutowicza,

wszysl

Pierwszy pożar
przyziemny wyrządził
kilkaset
złotych
zaledwie
strat w leśnictwie Romanosówka; dru
gi natomiast pożar w tymże leśnictwie wyrządził strat na 4000 zł. Trzeci wybuchł
w
rejonie
Iešniczowki

udsła

grodzień-

ką.

kie kluby, to też walka zapowiada się
bardzo inieresująco.
Zeszłoroczny zdobywca pucharu AZS dołoży”
niewątpliwie wszelkich
starań
aby
nadal
zatrzymać puchar w swoich rękach, ale prze
de wszystkim starać się będzie wziąć rewanż za mistrzostwa. Konkurencje sztate
łowe już w czasie mistrzostw były naj.
bardziej emocjonującymi biegami. A wat
to przypomnieć sobie walkę w roku ubieg
| łym w szłafecie 10X50 m, kiedy cztery
| sztafety kończyły bieg prawie równocze-

KO P i Policja zmusza ludność
za przesz śody w zbieraniu grzybów ?

Czy to zemsta

będą

mdostępnić

wcześniejsze

imprez

dzieci, puniorów i seniorów.
Impreza ta zgromadzi na sarcie

chcąc

urządzić

W dniu 22 bm. odbędzie się bieg
pływacki Werki — Wilno na dystansie ok,
8 km. Start zawodników z Werek nastąpi

niebe zpieczeństwie.

fatUNKOWE|.

a

na terenie miasta,
organizacyjny powyższą

Komitet,

2-h

Pożaru nie zlokalizowano

miejsc woś:i

w Grodnie po

Strzelcem

„Makabi,

do , sportowych

wileń.

Plonie 500 ha lasu w pow. dziśnieńskim
Dwie

20 bm.

Wilno w Baranowiczach

przyjeżdźa

ca.

Będzie

się w dniu
białostockim

kienik repreżenfować
| tu kuraejusze.

meczów towarzyskich,
W pierwszym dniu Ogisko rozegra spto
kanie z miejscową drużyną ZKS$ „Makabi“
w drugim dniu z miejscową drużyną Strzel

pań,

22 pożary podczas1 burzy

kryzysu europejskie-

w Druskienikach

W niedzielę 2 bm. na basenie Okrę.
gowego Ośrodka WF Wilno przy przy
stani 3 Baonu Saperów zosłaną rozegrane
zawody pływackie pn, „Dzień sztafet”,
Program przewiduje szereg ształet dla

Verneurl'a

obecnego

odbędzie

„Dzień

Junosza-Stepowski

Lorence,

Białymstokiem

między

bieg pływacki

Ko

Percil

pod Białym..

Wkrótce rozegrany zostanie w Drusk'en'kach mecz pływacki pomiędzy reprezentacjami Grodna i Druskienik, Drużynę D:us

Teatr Miejski na Pohulance

sir

mistrzostwo białostockiego okręgu
piłkarskiego

Mecz

Wojenna propaganda w Niemczech na. | w Niemczech wyczuć jednak można, pod. | fetyzmem
natchnione zdania „bojowej:
stawiona jest od kilku dni na najwyższy świadome, ale tym pełniej drgające nuty odezwy wywułuje
wśród ludności nieton. W całym kraju rozrzucane są masowa
defetyzmu. Wspomniana poprzednio ode. mieckiej największe wrażenie,
stawiając
ulotki w których mówi się o „narzuconej:
zwa mówi m. in., że „nowa przegrana to | jej przed oczy z wyrazistością
na jaką na.
Niemcom
wojnie. Wojna fa, stwierdza klęska Niemiec, gorsza od klęski Wersalu, weł propaganda obca
dotychczas się nie
odezwa musi się zakończyć zwycięstwem
newa przegrana to nietylko koniec Nie- zdobyła, skutki nowej przegran
ej wojny,
Niemiec. W buinej frazeologii, w jakie, miec jako Rzeszy, ale to biołogiczne uni.
utrzymane są odezwy wojenne rozrzucane cestwienie narodu niemieckiego”. Te de—о—

Medal 100-lecia
Szymona Konarskiego

odnośnie

go.

W dniu 20 bm. rozpoczną się rozgrywki piłkarskie o jesienne mistrzostwo. białostockiego OZPN.
Pierwszy mecz w cyklu tych rozgrywek

przewidują urzędowe ulotki ili Rzeszy
nowej

ambasador

Zawody
zgromadziły licznych widzów,
stokiem odbyły się propakandowe zawody
która szczególnie
żywo interesowała się
pływackie z udziałem znanych
zawodni- | przebiegierm
meczu piłki wodnej.
Warto
ków polskich, — Kota, Szczepańskiego, Li. | zaznaczyć, że publiczność białostocka poskiego, Wróbłewskiego, Szucha itp.,
oraz , Paz pierwszy oglądała mecz waterpoło
pływaków białostockich.
l

- Koniec narodu niemieckiego
w eazóie

ar qielski

który zapoznał włoskiego ministra spraw
zagranicznych z punktem widzenia Anglii

pływackie

W kąpielisku dojlidzkim

„ła, oświadczyli, że Anglia i Francja na
sobie , wypadek naruszenia praw Polski w
Gdań

zdają

gdyż oznaczać to będzie
powszechną
wojnę europejską.
Jednocześnie ministra Ciano odwiedził

Sportowy

żawody

że Lon.

dyn I Paryż raz jeszcze oficjalnie uprze-

€żnych hr. Csakl dziś wyjedzie do Rzymu
gdzie zosłanie przyjęty osobiście przez

nownie do Niemiec,

ponadto,

Kurjer

dziły Niemcy, że w razie naruszenia praw
Polski w Guańsku, Anglia i Francja niezwiocznie wystąpią w jej obronie.
Posłowie Francji i Anglii w tym celu
zgłosili się wczoraj do urzędu niemieckiego MSZ na Wilhelmstrasse i kolejno
przyjęci przez sekretarza stanu Wrizecker

Telegraph" do
nosi, że węgierski minister spraw zagrani-

kim od tego, czy uda się Ribbentropowi|
ostatecznie uzgodnić stanowisko Niemiec |
z Włochami oraz po części od stanowiska
Węgier, Hiszpanii i Japonii. Sądząc z os.
łafnich depesz „dyplomacja
niemiecko.
włoska przejawia bardzo ożywioną dzia.
łalność, Podobno Włochom udało się nakłonić generała Frado
budowy nowej
nco
_ wielkiej bazy awiacyjno-morskiej na Bo.

donoszą

francuski

LONDYN. (Obsł. Sp.) Wiadomość o | Niemiec dostaw naftowych, stawia Niem.
zarządzeniu rządu rumuńskiego w sprawie
cy w bardzo ciężkim położeniu i unieruwstrzymania dalszych dostaw nafły Niem- | chomi zmotoryzowane oddziały i lotnic.
com, o czym donosimy na innym miejscu, | two niemieckie.
wywołały w stolicy Anglii wielkie wrażenie, Dziennik „Daily Mail" komenfując tę
Podobno rząd rumuński postanowił rów
wiadomość udowadnia na podstawie danież wstrzymać dostawy naffy Włochom.
nych słatystycznych, że Niemcy potrze.
Sprzedaż nafły nadal będzie się odbywała
bują dla armii 7 milionów ton nafły. Same
jedynie za gotówkę i złoto, a nie w dro.
Niemcy produkują jedynie jedną trzecią
dze handlu zemiennego, który przynosił
tej ilości. Resztę dostają ze Słanów Zjed
Niemcom wielkie korzyści, gdyż zamiasi
noczonych, Persji, a szczególnie Rumunii,
naffy Niemcy eksportowały tandetę w naj
To też wstrzy! manie przez Rumunię
dla
gorszym łego słowa znaczeniu.

rym Kokinaki grozi Japończykom po

Sowietom

Sp.j Poseł

Niemcy bez naity rumuńskiej

Zjednoczonych

na samolocie „Moskwa, zamieszczo
nego w dzisiejszej „Prawdzie”, w któ

japeń-

(Obsł.

Francois Poncet, bawiący ostatnio w Paryżu na urlopie, przerwał nagie swój ur
lop i śpiesznie odjechał do Rzymu.
Jak donoszą korespondenci pism ат
glelskich Poncet przestrzeże Mussoliniego
w Imieniu rządu francuskiego, by nie dał
się wciągnąć do wojny przeciw Polsce,
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OPONY

samochodowe, motocyklowe, rowerowe i furgonowe
Przedstawicielstwo i Skład Fabryczny
Wilno, Wileńska 8 (obok Starostwa)

4
Tre

Telefon

75/

Ceny fabryczne.

iii
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„KURJER“

[4904]

Wiadomońci

radiowe

11 П CIĄGNIENIE

261 681 980 43051 157 394 861 44252
671 790 824 866 45080 110 191 288
381 474 504 46105 233 373 489 592
GŁÓWNE WYGRANE
730 794 47585 982 48068 118 790
30.000 zł.: 76238
49507 50121 51059 286 812 52117 231
20.000 zł.: 14712 19614 47486
501 917 53045 134 416 412 546 565
105785 114778
818 54050 099 204 300 469 669 670
851 843 55063 079 453 472 590 775
16.000 zł.: 69134
56282
327 505 556
778 874 957
10.000 zł.:117798
58175 204 490 496 677 994 59546
5.000 zł: 11799
22143
60858 678 767 855 60394 443 718 874 919
68531 85257 114436 123303
61543 781 878 907 914 62612 639
2.000 zł.: 51518
54672
85690 847 860 63183 333 365 604 642 64362
89767 92343 131731 136696 144347 367 382 388 449 521 876
65129 78 294 674 989 66139 492
1.000 zł.: 13822
24332
86280 601 16 67139 216 414 531 984 95
52478 57361 60647
64179
76298| 68098 312 435 656 838 66 72 924
79436 95449 109724 116162 144699 96 69061 119 329
70336 50 65 71 185 234 310 445
152662
598 648 795 855 986 72024 123 208
53 452 890 73114 952 74002 215
WYGRANE
PO 500 ZŁ. 898 75393 528 970 76486 500 6
1330 405 3537 4257 5033 6518 836 654 844 959 17570 606 774 79029
218 54 394 7 648 871 928
8344 983 11258 81 12038 922 18059 17980059
62 256 81251 363 585 984
899 14291 487 590 931 15819 16095 82084 494
83152 84048
17111 18919 19596 21085 886 22267 871 401 697 530728 832
670 709 23049 197 480 24332 831 85222 547 618 89 4785192 4 62975 8608187
25844 26577 672 27057 476 Т 28241
301 19 93 692 87000 128 254 84
29476 586 31673 798 32938
33379 40928 43215331 44595 45610 | 49 599 88154 223 574 637 852 97
818 46489 47826 48910 49454 50421 | 89132 280 6 374 83 886 952 99
90079 192 4 262 435 40 73 509 82
51707 52328 52917 53077 53967 56988 | 729 874 88 91158 607 35 776 92162
57'5 57382 57641 57876 58064 59059 | 693 769 852 973 81 93056 140 691
4
; 117 726 61088 639 62522 63050
94085 429 616 46 703 95222 51 82
241 340
522 57 96017 28 332
99 97976
65468 69992 70457 7 1287
326 98244 89 557 922 99562 616 807

72588 T97 13144 74424 T3 15038 911
507 76128 907 77151 79113 80581
677 81412 931 82658
83055 770
84451 86316 490 744 87723 88944
91919 92046
784 93560
94128
95104 98672 99094 470 757
100080

104029
110277

340

102111

103823

915

52 106647 108354 788 109172
527 620 111150 112179 113245

14107

203

78

236

115217

246

116470

96 117500 118216 120194 254
789
122417 772 123138 126106 127258 78
Kao
217 421 735 132404 184875
135489 784
138880 141840
147101

136235
74
137680
67 144809 140774 862

148162

727

150328

678

151364 153842 154206
155528
627
156121 511 157700 158824 783 159411
85 821 56 907 161878 162328 823 92
163775.
Po 62 zł. 50 gr.

WYGRANE

PO 62,50 ZŁ.

654 719 26 1027 179 91
379 451
719 78 2081 109 83 404 538 3083 285
32 500 719 4033 534 654 5213 671 787
40 857 900 6232 308 444 51 600 738
66 850 7249 367 401 671 772 8256 929
9162 242 742 843 921 10243 64
902
11030 140 407 48 764 924 12380 453
912 13164 308 592 5 835 64 917 14186
310 97 899 973 95 15209 390 453 540
800 16202 422 504 30 634 783 17859
18280 749 891 19086 115 239 414 81
20300 19 439 72 944 21741 22008 41
299 303 64 453 74 877 967 23199 313
477 910 24675 926 25188 369 26021 47
174 312 28 540 806 68 27183 41 219
588 g08 969 28108 21 88 99 250 65
458 566 716 891 968 29512 30184 548
2 721 976 31030 74 961 82114 25 474
33879 538 34888
36265 36808 849
962 38024 016 470
499 242 271 445

"447

698

933
943
558
611

41714

35255 235 684
37080 229 946
611 818 39076
853 872 40422

964 42067

089

100250 386 101010 163 933
36
102085 488 628 64 814 103238 837
104112 288 536 768
105228
483
106379 83 511 639 971 107127 108512
821 74 961 109083 174 278 870 892
110037 467 53 617 993 111522 716 38
829 112214 21 455 527 32 698 705 918
75 113095 371 753 14196 362 262 68
623 94 899 910 115361 498 918 116137
285 435 55 204 980 117520 384 85
99 617 118163 448 96 620 690 119085
126 310 411 568 841 120178 445 503
645 788 90 958 121152 204 358 64
461 75 90 122218 385 644 53 83 868
123107 245 75 94 525 629 728 124482
899 125103 563 717 126301 88 77 422
127022 288 404 609- 849 57 128789
129281 311 74 724 130065 505 78 629
893 951 131576 702 862 132192 387
626 922 133198 291 552 670
931 99
134018 275 345 468 99 771
135165 136046 239 338 475 919
187767 188334 958 139171 210 98 533
774 140161 339 619 962 939 141378
834 142219 143186 94 548 752 144348
562 79 145390 408 566 146775 147374
98 486 625 736 925 74 148318 493 592
149650 84 150236 319 87 406 766 868
74 151057 391 761 921 152120 288
548 756 887 153080 96 186 235 521
819 154004 156
529
156306
910
157185 92 558 93 611 158755 880 938
159232 58 622 873 160084 196 299
586 609 35 726 161092 116 345 705
162023 126 72 639 784
163376
499
164011 251 379 429 802.

GŁÓWNE WYGRANE
Eil CIĄGNIENIE
Stała dzienna wygrana

10.000 zł,

na nr. 120934
15.000 zł, na nr. nr. 17652 135637
20.000 zł, na nr. nr. 14052 130989

15.000 zi. na mk. nr 10153
151930

90140

10.000 zł. na nr. nr. 45365 81295
83818 101759 113264 134242
5.000 zł, па nr. nr. 44903
65314 69984 72000 89924 93361
109477 121251 157370 164347
2.000 zł, na nr. nr. 14492
39425 48548 57123 61401 72331

143867
52997
99778
28698
86048

90975 92890 92248 95957
102368
112669 164577
1.000 zł, na nr. mr. 7452 31906
58512
117820

64407
118691

132455 159098

77875
118859

WYGRANE

PO

94803
122485

114367
128791

500 ZŁ.

92 752 806 3203 976 4246 95 491
788 5200 6 6497 9754 10109 212 62
910 12094 822 967 13613 988 14936
16020 698 17805 18222
19325 811
21013 199 22142
293 834 23245 356
580 24376 847 26225 614 27147 29421
23 54 30294 31787 903 32975 33079
34568 973 35463
36225
37499 571
39069 40047 714 41404 42375 43310
867 45317 501 46734 48520 872 49061
315 555 84 50721 53096 214 403 663
889 64369 572 767 55022
528
820
56073 190 221 454 896 57250 635 730
69772 62813 63640 64762 65297 835
66244
68438
69362
72757
74449
76780 79524
81668 82894 83133 84158 85025 175
372 86359 87547 88278 84 89805 90005
91538 93568 94408 96583 663 98052
71 99931 100018 814 101096 177 912
103992 106805 77 954 107377 108835
111295
917 112828
33 113376
984
116498 117086 686 992 118743 119377
96 965 120460 508 19 910
123045
124748 125995 126299 129345 130806
132813 134256 952 135052 320 506
136247 137195 991 138531 839 139962
141889 143019 188
144225 526 29
146514 147397 491 544 997 148750
150894 151118 154536 63 616 777 936
156815 157033
803
159977 160190
164150 532

WYGRANE

PO 62,50 ZŁ.

4220 546 802 1567 887 2007 991
3200 634 4326 75 725 5375 579 780
963 6252 353 7721 847 996 8143 274
997 9189 300 912 13 90 9041 119 276
316 850 988 94 11242 365 501 87
689 810 12509 13174 492 628 14157
554 752 892 15189 476 586 16145 51
17243 375 411 954 18165 292 489 651
835 910 19359 78 21797 22205 98 332
412 803 23030 423 725 24071 279 88
466 88 739 924 25036 90 148 880
26204 431 699 797
27328 516 857
28175 291 818 70 29260
391 706
30049 66 310 537 31916 32445 619
33105 86 327 694 753 34012 24 190
667 781 35054 98 915 36071 234 301
427 548 612 903 37158 85 601 781
38006 42 259 328 70 543 973 87 39047
105 663 40077 345 531 643 78 929
36 41007 233 75 305 42108 433 587
44263 474 80 547 844 45235 357 717
941 46221 41 68
562 807 57 975
47044 170 394 454 79 695 745 48702
870 971 49030 77 302 423 91 592 684
50602 51222 406 948 52170 504
978 53206 301 447 552 637 55 712
806 54680 882 55338 487 609 24 57
56068 108 328 452 58 509 57321 482
711 58434 622 761 59614 44 79 979
91 60042
133 63
296 301
846 997
61408 602 700 969 62130 249 458 82

904
142517 145642
556 86 684 879 63487 559 64111 29. 140921 141391
146003 147745 148356 150198 152683
59 293/311 675 712 837 90 65026 534
155826 156028 143 94 855 950 157717
617 97 779 801 46 66166 72 428 67127
116 852.70-68348 492 557 707 42 79
158857 162876 163162 164168 636
69763 66 851 70538 626 48 864 71018
250 72170 219 591 73478 579 640 966
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817 2020 .264 738 851 927 39 51 3099
306 80013 16 280 544 630 831 96
224 515 734 49 4021 587 683 987
81484 523 82081 212 48 92 325 32 86
5069 305 36 518 689 6229 92-464 997
651 938 83267 318 60 548 609 26 74
1082 176 202 317 50-61 446 739 8927
828 46 80.907 84521 625 43 888 85205
46 55 9427 48 10238 767 919 11338
68 87 96 994 99 86046 227 50 424 881 -493 547 882 12705 946 13103 42 283
87129 26 613 735 907 88666 89317
365 410 52 626 14352-627 46 141 838
441 512 63 985 90152 91001 16 117
15738 16357 441 76 962 17714 72 919
964 19429.
203 79 98.327 92001 24 647 93110 17
18263 352 '624 733 886
856
885 982 94131 38 95090 330 714 23 20102 9 88 360 552 99 623 27
858 96063 347 69 411 646/873 922 „21560 22081 99 179 855 89 930 23170
208 34 391 406 600 877 24263 646
98388 486 543 669 99958
85
900
893
100236 405 44 593 732 821 101036 25028 221 582 718 25
29036 126 35 219
28941
534
77
26405
65 102483 837 93 103376 418 624 702
312 86 660 30091 249 302 739 31415
104118 105460 768 803 25 106244 339
580 32134 512 679 854 33031 475 596
414 643 59 87 869 107037 188 489 572
701 35
91 864 94 34331 36 81
603
668 989 108026 604 792 935 109501
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111173
97 811
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38085 39723
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917 93 40284 1899 727
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512 52 869 905 42317 570 43007
41146
650 116072 73 168 529
79 611 702
5 157
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49096
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685 126015 430 619 74 753 977 94 95
53030 40 396 445 555 54012 341
127561 973 128065 385 414 674 129002
977
684 921 56067 87 402 4 57796
223 379 805 130184 287 559 131140 58029 166 241 500 59154 263 314 428,
85 534 132291 372 634 78 763 133051
509 93 848 63 60472 891 61113 934
558 134074
525
728
135347
636
62486 671 178 63501 87 64962 65752
136535 613 52 818 137226 810 990 66842
955 67377 563 695 715 68014
138135 47 512 734 139057 535 755
126 251 781 892 69979 83 88_ 70077
79 140334 459 627 65 820 141182 351 564 681 752 817 70 71303 907 72048,
239 488,
87 731 142490 689 143556 735 144312 228 414 552 66 726 73085
42 145488 551 748 938 146017 508 921 74294 422 594 779 895 15244 502
932 147009 109 13 148671
149149
119 65 76682 788 77002 404 40 78184
661 874 150166 265 560 612 151612 266 607 727 88 976 79406 80117 81187
46 152220 28 56 486 961 78 153031 245 420 648 737 982 82209 328 83109
140 430 695 814 25 982 154989 155003
66 84113 813 60 85127 86517 69 813
45 345 89 38 156226 60 990 157078 982 87522 43 621 789 88757 927 89197
211 364 711 60 96 849 158343 64 872 519 699 90160 203 363 551 681 91040
95 934 159045
48 90 103 738
846 255 503 92363 772 93029 155 62 664
160207 33 467 161437 81 983 162418 94284 401 757 66 95225 306 785 96455
505 752
444
163362 422 164318 41 415 75 651 842 646 97718 997 98297
99069 421 578 641 940
51 944 61

| SONATA C-MOLL
YORK BOWENA.
Mało znany utwór na alłów
kę
cenionego
angielskiegokompozytora
współczesnego

WYGRANE PO 62.50 ZŁ.

IV CIĄGNIENIE

WYGRANE

PO

500 ZŁ.

312 790 925 2278 3081
4738 5417
6421 684 995 7341 8471 11825 12045
13587 15780 17446 18133 884 19230
21191 22370 473 588 23280 24816 992
25171 616 26900 28028 191 327 401
29297 30630 770 31907 82077 470
34159 542 35243 36258
935 39962
41322 471 43854 44069 46918 47495
48492 TI5 49434 50717 63017 280
849 52526 894 999 54416 55580 631
872 59342 924 60413 546 970 61505
63931 64739 66063 956 67728 68004
10615 921 71071 941 72376 428 73943
74138 280 75059 76600 77868 78247
79759 80591 871 95 81741 83070
84309 740 87189 253 301
88776 90
89617 90560 91178 559
92027 595
93023 956 95666 97857
98146
397
763 99553 787
100116
101666
106654
197073
108076 109235 110806 113945
95
114949 759 116037 117796
118747
119007 364 123391 484 524, 124521 |
705 125035 185 130326 131552 683
902 134311 668 135012 136096 954 64

York Bowena — Sonalę c-moll
wykona
„w studio
Rozgłośni.
Wileńskiej Mikołaj Doderonek

w sobołę, 19.VIII, o godz. 17
Części sonaty: a) Allegro mob) Romans. Cantabile
dera.
c) Finale.
AUDYCJA

DLA MŁODZIEŻY
WIEJSKIEJ,

W sobotę, 19.VIII, o godz.
20.25 wypełni ją pogadanka
Bernarda Wysłoucha — „Czas
pomyśleć

o szkole rolniczej”

TRANSMISJA KONCERTU
Z WYSTAWY WODNEJ
W LIEGE.
Gra sławny skrzypek
Jacques Thibaud.
Międzynarodowa Wystawa
Wodna w Liege, otwarta jest
podczas miesięcy letnich b. r.
Pięknie założona nad brzegami rzeki, w miejscu gdzie Moz
za tworzy wielkie rozlewisko,

reprezentuje wszystkie działy
życia belgijskiego.
Na brzegach rzeki wznoszą się wspaniałe pałace, rzeźby i maiarsł
wa wodnego, w kt. umieszczo

100046 400 759 908 23 101184 382
635 67 963 102138 491 507 603 103158
13 T1 493 104020 284 455 105993
106056 150 219 995 107606 718 58
108651 109130 646 845 110309 485 96
111130 74 777 968 112337 43 798 864
113074 537 114000 101 16 273 347
693 115018 751 981 86 116159 287 301
12 687 87 880 117050 538 676 981
118059 139 293 702 119083 248 327
74. 445 579 120038 629 TT 819 121190
27 794
320 77 122031 129 296.551
123721 871 78 919 124323 538 125778
598 601 127277
994 126089 283 412
456 943 128098 415 506 129564 919
130224 362 547 131087 210 599 710 95
132102 317 59 133171 531 941 184333
622 135700 186009 146 226 454 137081
538 83 91 86 18141 416 583 863 956
139925 140671 141712 142055 111 848
416
143293 372 532 628 943 144202
516 765 900 145199 383 146129 46
430 147236 542 658 148198 393 551
149587 150164 65 857 474 510 16 54
336
55 672 754 151491 635 152281
459 949 153292 461 154293 300 540
686 772 155194 428 501 156589 157198
58' 1 782 85 158447 582 950 159292 458
160527 161114 739 889 162024 163055
188 676 164676 873 986

no dzieła

wielkich

lony sztuki współczesnej, pałace pracy, inżynierii „handlu
i przemysłu, wiedzy i wszystkich innych dziedzin pracy i
szłuki. Na wystawie nie brak
oczywiście parku rozrywkowe
go i licznych atrakcyj i niespo
dzianek. W otoczeniu ogrodów i pałaców wysławowych
odbywają się koncerły, w któ
rych udział biorą najlepsi artyści o światowej sławie. Polskie Radio organizuję od czasu do czasu transmisje tych
koncertów, Najbliższa transmisja odbędzie się w sobotę, dn.
19.VIII o godz. 21.05. Wystąpią wówczas słynny skrzypek
francuski Jacques Thibaud
i
belgijski dyrygent Franz An-

dró. Obaj artyści znani są polskiej publiczności
ze swych
koncertów w Warszawie,
w

Filharmonii
nem.

MARY

Atherton

68

RECHMONO

MIŁOŚC I PODEJRZENIE
Erzekład autoryzowany
Streszczenie

początku.

(Ciąg

Przeprowadza
jąc śledztwo
sprawie

zamordowawa

Grane

|

porwania

Hardinze

7e

że z szajką

dniarzy
czona,

nieuchvytaycl!

w

dobyć
łych
ru

chc:

kazu
dnakże

w

wy-

pozostaopoj4

aby

na
roZ-

{)

7a-

do 2eznaf.

Je

do

sać

Elžbietą!...

Więc

ona

była

prze-

otwarte?

Elżbiecie udało się wyksaść pod

stępem
Hardinge'owi
rewołwer i próbować ucieczki z aresztu.

go, by się stawił

zaraz

przed

bramą

w

Charlcote. Ubrał się szybko do drogi.
Williams czekał na niego w umówionym miejscu.
— Zuch z pana — pochwalił Hardinge. — Pójdziemy prosto do domu. Czy pan ma przy sobie rewolwer?

— Naturalnie. Nie spotkałby mnie pan tutaj bez
rewolweru. Za dużo się dzieje różnych nadzwyczajności.
:
— Czy udalo się panu odnaležė gospodynię?
— Nie — odrzekł Williams, a lakoniczność odpo-

Auclandu

wiedzi i oschłość tonu
tym

wskazywały,

jak bardzo był

zgnębiony.

szopy

Charlcote pogrążone było w ciemności. Z dalekiej
rozlegało sę wściekłe ujadanie psów.
Minęło

dobrych

pięć minut,

zanim

na gwałtowne

dzwonienie

Hardinge'a odpowiedział Atherton, wysuwając wymęczoną i wybladłą twarz poprzez uchylone drzwi.
— (zy to pan Hardinge? Chwała Bogu! Niech pan
wchodzi!
Co

się stało?

—

zapytał

Nagle

coś

Hardinge,

hallu w towarzystwie Williamsa.

gwałtownie,

— Ty

wieziona do Charlcote?
Gdzież
jednak
mogli być
wszyscy po południu? Dlaczego Miller pozostawił swe
laboratorium

stronę

jakby

pękło

mu

w

mózgu:

zdrową

ręką chwycił Athertona za gardło i zaczął nim potrzą-

sa, wzywając

mają?

sfalszowancg+

drodze

wieka.

z niej

Po-

Wėbec

anesztowania,

dalszy)

jej udziału

areszto7ije

straszyć ! zmusić

Z

się w

— Niestety... ona..: nie żyję!
— Nie żyje! — Hardinge ledwie wymówił
to
słowo. Nie spuszczał oczu z bladego dygocącego czło-

W. M,

TRAGEDIA.

Wypadek...

i obejrzał

paliła się słaba lampka.

— Stało się coś strasznego. _ Doktór Miller jest

Hardinge nie namyślał się ani chwili. Postanowił
pojechać do Charlcote, chociażby nawet czekała nań
tam pułapka. Przez ostrożność zadzwonił do William.

o

wspčinikach.

podstawie

narze

Wreszcie

informacje

Elžbiety

jego

dowody

zbroimach,

zbro

Cowusiauay.

Jeca ją <ledzić.
dostateczne

córki,

s' vi :rdz b,

współdziała

A

drzwi,

wstrząśnięty,
a ja... musiałem się wszystkim zająć!
— (zy pani Courtenay
jest poważnie
ranna?

XVIII

w

Lilian

jej

zgrozą

Elžbieta

z angielskiego

zamknął

bocznego stołu, ną którym
Ręce mu się trzęsły.

wchodząc

do

wiesz

mi
Mógł

jak

rozgniewany

terrier.

łotrze! Coście z nią zrobili? Jeżeli nie odponatychmiast,
rzeczywiście

wytrzęsę
wypełnić

z ciebie życie!
swą
groźbę,

gdyż

Atherton nie bronił się wcale, Ale Williams pošpieszyl
na pomoc i oderwał Hardinge'a od jego ofiary. Atherton oparł się bezwładnie
posiniaczoną szy ję.

o ścianę,

zasłaniając rękami

— Niech pan będzie ostrożny — uspakajał Williams. — Jeszcze pan udusi tego szczura. — Położył
rękę na ramieniu

żeby

Hardinge

szefa,

znowu

chociaż

już

miał rzucić

nie było obawy,

się na Athertona.

Williams spojrzał w górę, na szerokie schody, które
zaledwie zarysowywały się w ciemnościach. Nagle po-

ciągnął nosem i rzekł:
— Tu czuć spalenizną!
Tak — odpowiedział ochryple Atherton. — Paliło
się tu, ale już jest po wszystkim. Pokoje w zachodnim
skrzydle zupełnie zniszczone, o tym właśnie chciałem
panom opowiedzieć...
— No więc! — rzekł rozkazująco.
Hardinge podniósł głowę.
'
— Po aresztowaniu pani Courtenay doktór Miller
postanowił opuścić Charlcote na pewien czas i pojechać na wypoczynek do swego letniego domku niedaleko stąd. Zamknęliśmy więc dom i pojechaliśmy sa-

mochodem, ale gdy stanęliśmy na miejscu, przekonaliśmy się że doktór zapomniał bardzo ważnego aparatu, bez którego nie mógł prowadzić
doświadczeń.

i przed

mikrofo-

M.

©.

HF.

na

oliare

Zióż

mistrzów, z

Rembrandtem na czele, pawi-

Nalegał

więc,

Ja chciałem

żebyśmy

powrócili

poczekać

i zabrali

ten aparat.

aż do jutra. Ale kiedy

doktór

Miller wbije sobie coś w głowę, trudno marzyć, żeby
zmienił zamiar. Tak więc pozostawiliśmy tam Mattie
Morgan z córką doktora, a sami przyjechaliśmy tutaj.
Zastaliśmy panią Courtenay.
Powiedziała nam,
że
mieliście przygodę w drodze, i że ona wymknęła się
wam, podczas gdy pan był zajęty wyciąganiem auta

z błota. Prosiła, żebyśmy ją ukryli. Mówiła, że Charleote jest ostatnim miejscem na ziemi, gdzie by pan
próbował jej szukać po ucieczce. No, oczywiście, postąpiliśmy źle, ale obaj byliśmy wielkimi przyjaciółmi

pani Courtenay.
pomoże

swego
noc,

Więc

i może

pokoju,
i dopiero

doktór Miller obiecał,

nawet

wywiezie

a my

postanowiliśmy

rankiem

ją z kraju.

pojechać

na

pozostać
wieś,

że jej

Poszła do

tu na

zabierając

ją ze sobą. Obuj z doktorem spędziliśmy kiłka godzin
w laboratorium, aż o jedenastej
zaniepokoiło
nas
gwałtowne ujadanie psów. Pobiegliśmy do domu, i ku
naszemu pfźzerażeniu zobaczyliśmy chmury dymu, tłukące się po schodach. Wbiegliśmy na górę i znaleź*

liśmy pokój
w ogniu.
Na

pami
Courtenay i sąsiadujący z nim,.
nieszczęście pani Courtenay zamknęła

swój pokój na klucz. Może nie ufała nam i obawiała
się, że ją zdradzimy. Straciliśmy kilka dobrych minut,

zamim udało się nam wyłamać drzwi. Cały pokój był
w ogniu! Zadzwoniliśmy natychmiast po straż ogniową, a tymczasem robiliśmy wszystko, co było w naszej mocy. Nareszcie udało nam się ugasić płomienie,

i obecnie nie ma
znowu.
—

obawy,

A pani Courtenay?

Atherton
—

już

—

by pożar
zapytał

wybuchnął

Hardinge.

rozłożył ręce bezradnie.

Niestety!

Musiała

się udusić

w

dymie,

gdyż

znaleźliśmy jej szczątki parę kroków od łóżka, Widocznie wstała i chciała dostać się do-dzwi,
lub do
okna.
To straszny
wypadek,
panie Hardinge, ale
myślę,

że bardzo

nie cierpiała

—

zanim jeszcze objęły ją płomienie.
(B: 6 n)

musiała

się udusić
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— Budowa gładkiej jezdni na ul. Za:
i walnej. Onegdaj odbyło się posiedzenie
Zarządu Miejskiego. Na posiedzeniu tym
zdecydowano jeszcze w ciągu bieżącego
miesiąca przysłąpić do budowy gładkiej

ul.

Zawelnej

па

odcinku od Małej do Wielkiej Pohulanki
oraz na odcinku koło hal w kierunku

podaje

Feryjna

Koła

do wiadomości,
do egzaminu

iż

kurs

przygolona

wy

dział Lekarski U.S.B., organizowany przez
Koło Medyków, rozpoczyna się dnia 25
sierpnia

br.

trwa do

15.

września

— Kierownictwo
w Wilnie

Oby-

że: zapisy

do

od godz. 10,

13.
Adres: ul. Bisku. Bandurskiego 4 m. 6.

— Przebił nożem za
Płasznik Mikołaj, mieszk,
biegajło Michał, mieszk.
gm. Darewo rywalizowali
dłuższy czas o względy

— liceum
Gospodarcze
w Wilnie
przyjmuje zapisy na rok szkolny 1939.
Egzaminy wstępne odbędą się dn, 1 wrze-

śnia rb. Zapisy przyjmuje
ceum

Gospodarczego

w

Kancelaria
Wilnie,

ul.

Prywatne

Gimnazjum

Li-

Według

od

godz.

Br.

Zapaśnik

Ba-

Koedukacyjne

10—13.

czami

Dyrektor

uczestniczek

оЧЙ

- BSZMIBŃSKA

żeńskiego
Skrzypkow-

pod kaótówą

wytrawnej

konał kierownik ,
szechnej,

i

4.
—
„Antoni

dziewczynę. —
wsi Końki, i Powsi Waszkowce,
ze sobą przez
pewnej miejsco-

jednak obda-

Józefem,

Wincentym,

Konstantym

i

Janem, również uzbrojonymi w siekiery.
W wyni<u bójki zmasakrowany zosłał sie- godz. 10—12,
kierami na śmierć Szpak Józef, ciężko oka
leczony został w prawą rękę Rokaszewicz
WOJSKOWA
| Władysław, lżej okaleczeni zostali siekie— Rejestracja rocznika 1922.
W najrami Tałarynowicz Józef i Konstanty, któbłższym czasie na murach miasta ukażą
rych przewieziono do szpitala w Baranosię obwieszczenia
o rejestracji
rocznika
wiezach. Podejrzani zaś o dokonanie za1922. Rejestrację poczynając od dnia 1-go
bójswa Szpaka Józefa, Tatarynowicze Win
| września do dnia 1 paźdzsernika przeprocenty i Jan zostali skierowani do dyspowadzać będzie referat Wojskowy Zarządu
zycji sędziego śledczego
w Baranowi"Miejskiego.
czach.
przyjmuje

3

letnich,
da

sielų

wychowaw-

tamtejszej szkoły
“
3
-

ром-

Fabryka Kondratowicza, spłonęła.
Kondratowicz, współwłaściciel ma-

TS
Wybitne, 'niedbalst
Stary

=

«od

Również
w okolic
zn.szczone stare kurhany,

klasztor

Klecha

PO.TAWS

zostały

A

— Pociąg zabił konia. Pociąg towarowy zdążejący z Postw do Woropajewa
zabił konia, pozostawionego na pastwisku
bez dozoru,
'

—

POŻAR

LASU. Na ferenie

powołana

Hufców

Pracy

została

ostatnia

w

do

Jumackich

roku

bieżącym

partia
tegorocznych
absołwentów licealnych. Maturzyści przejdą w Hufcach Pracy

4-tygodniową

wrześniu
szkół

zaś

rb.

zaprawę

fizyczną,

we

mastąpi

wcielenie

do

podchorążych.

"TURYSTYCZNA
=

szą

Wycieczki

niedzielę.

20

turystyczne,

sierpnia

Związku Propagandy
TARGI
PÓŁNOCNE.
łącznie
ze wstępem
gr od osoby,

br.

W najbliż-

wyciczką

Turystycznej zwiedzl
Udzłał w wycieczce
na teren
Targów 40

mc

i

referat

skarbnik

opieki

—

p. Pankowiak,

prasowy

—

Burczewski

—

Michalonek

sekre-

Góra

Edward,

Witold,

referent

Teodor,

„ST. GEORGES"
WILNIBGE

Plerwszorzędny

=

Ceny

przystępne

Telatóny w pokojach

Wczoraj, w Wilnie, o godz. 18.45 zda.
rzył się wypadek motocyklowy ną ulicy
Lidzkiej róg Sfraszuna, który, zawdzięczając tylko
jakiemuś
nadzwyczajnemu
zbiegowi okoliczności, nie pociągnął za
sobą ofiar śmiertelnych,
Na motocyklu jechał 30-letni Stanisław
Biłas, nauczyciel, zamieszkały w Mieżań<u [pow. wil.-trockij — wiem podbieg!
mu pod koła niespodziewanie jakiś prze-

chodzeń,

który chciał się przedosiać

na

Białasa w stanie nieprzytomnym przewięziono dorożką do ambuiatorium Pogo
towia Ratunkowego. Tam przytomniał; po
nałożeniu zaś prowizorycznego oparunku odesłano go karetką Pog. do szpitala

Żydowskiego,

Jest on

silnie potłuczony

i prawdopodobnie
wskutek
wstrząsu stracił przytomność.

mocnego

Potrącany przez motocykl Białasa, jak
się okazało,

Józef

Muler,

stare

Bandurskiego go

66

4.

от

będące

wdopodobnie

podwalinami
zlikwidowanego

b.

buпа-

pra
ros-

tatnim okresie wyświetlono 12 filmów długometrażowych
i 17 krótkometrażowych.
Filmy wyświetlane są o treści krajoznawczej, gospodarczej i kultnralno-narodowej
co dodatnio wpływa
na ludność zaznajosię w

ten

sposób

z

własnym

należy,

że

poza

zbożem,

z zaw.

małarz

pokojowy, Żyd, lat 55 (zam. Węglowa
8 m. 8) — doznał podrapania i połucze-

| drugą stronę ulicy. Białas zahamował, w
fym samym jednak momencie jadące za nia twarzy, Do Pogot. Rat. przyszed sam
ł
nim aufo wojskowe wpadło na niego i ipo nałożeniu opatrunku udał się do dopchnęło go wraz zmotocykiem na owego
mu. Był on w stanie niezupełnie trzeźwym
przechodnia,
[Zb.)

Szkarłatne

kra-

skrzyneczkę

13.25

Artystyczne

17.30

„Go

Połaków

za

wystąpi

po

raz

pierwszy

Pohu-

wieczór

gościnnie

ula

„AZAIS*

Grey,

I. Detkowskiej

—

z

skiej,

A.

udziałem

-

wy

znakomi

Czaplińskiego,

pp:

Jas'ńskiej,
Wł.

Xeni

M.

Sier-

Ilcewicza,

na

Jutro, w nie

20 bm. o godz, 16 ukaże się po
na przedstawieniu
popołudnio

komed'a

RÓŻE".

popołudniówka!

Benedetliego „SZKARŁATNE

Cenv popularne.

Teatr Obiazdowy w Nieświeżu! Dziś, w
sobotę dnia 19 bm., Taetr Objazdowy gra w
Nieśweżu komede Krzemieńskiego .NIEZA
WODNY
SYSTEM" z p. p.: E. Śehborową,
Z, Markowską, A. Daniewiczem i W. Ścibo
rem

w

rolach

głównych.

TEATR MUZYCZNY
„LIJTNIA”
„Dzwony z Corneville",
Dziś ujrzymy
„Dzwony z Corneville". W wykonaniu bie
rze udział cały zespół artystyczny z Nocho
wiczówaą,

Karas'ewiczówną

Dobrzanką,

Winieckim, Folańskimi Koszelą w rolach
głównych.
Ceny letnie. Wycieczki korzystają z ulg
biletowych.

Jutrzejsza popołudniówka

Jutro
każe

na

przedstawieniu

się po

cenach

w „Lutni* —

u

popołudniowym

propagandowych

25 gr) barwna operetka J. Straussa
Cygański" w cysadzie premierowej.
Wycieczki
Ceny propagandowe.
stają z ulg biletowych.

technice.

17.00

Doderonka.

słuchaczy?"

—

pog-

granicą.

20.00

Melodie

z:e

komunikaty.

Za

Niedziela, dma 20 sierpnia 1939 r.
56 Pieśń poranna. 7.00
Program

na

7.05

Wiadomości

rolnicze

dla

Ziem

10.10

Transmisja

nabożeństwa

(od

„Baron
korzy-

z

Ka-

tedry. Poznańskiej.
11.57 Sygnał i hejnał.
12.03 Poranek muzyczny.
13.00 Wyjątki z
Pism Józefa iPłsudsk.ego. 13.05 Wydawniciwa regionalne — oimówi dr Jerzy Orda.
14.15 Muzyka o'iadtwe w wyk. Ork. Rożyi.
Wil. pod dyc. Wsadysława Szo:epańsk «20
i solistów. 14.45 Czytamy Mickiewicza.
15 00
„Z

tajemnic

wnętrza

15.10

„Prasa

ziemi”

pog.

Koncerl

polska

prof.

muzyk

w

Wilnie

E.

ludow

roku

1505“ — pog. F. Olechnowtcza.
15.45 Audy
cja dła wsi.
17.15
Bułga
— felieton.
17.30 Podwieczorek przy mikrofonie. 79 00
Powszechny

Teatr

Wyobraźni:

„Ka

M. Rodz'ewiczówny.
19.35 We.
wyk.
Młodzieży
Wiejskiej z Р.
20.00

Gawęda

aktualna.

20 08

Wilet
1

ne.

3

21.15

„Na

aktach.

Lyczakowie“

23.00

munikaty.

23.05

dniu
kasie

Pohułance.

dzielę dnia
raz osłatni

wym

w
w

w

A.

Łodzińskiego, Wł
Sunzyńskiego, L. Tatar
skiego. Reżyseruje Z. Karpiński. Dekoracje
J. i K. Golusów. Przedsprzedaż biletów w
Biurze oPdróży
„ORBIS*
—
zaś
przedstawienia
od godz. 6 wiecz.

—

23.05

wej. 15.35

na

5°

Mikołaja

statnie wiadomości i
kończenie pregramu.

płyt.

„Szkarłat

Miejskim

14.00

to

mi polskiej — „Tańce Kaszubskie”, 20.25
Audycja dla młodzieży wiejskiej: „Czas po
myśleć o szkołe rolniczej” — pog. B. Wy
słoucha. 20.35 Wileńskie wiadomości sportowe. 20.40 Audycje
informacyjne.
2055
Przerwa. 20.57 Koncert z Międzynarodowej
Wystawy Wodnej
w Liege (Transm
Brukseli). 21.40 W przerwie: Losy geniuszów sierocych* — szkice literacki,
23.00 O

Siępowskiego

nedzielę

wydarzeń

mteresuje

Passendorfera.

Teatrze

mazurki.

muz. A. Wyleżyńskiego.
17.40 Muzyka z
płyt. 18.00 Koncert popularny. 19.00 „Przez
siedem mórz do siedmiu wzgórz” — wesoła
powieść radiowa. Rozdział VI p. Ł. „Sobie
ski i Lwów”. 19.20 Rezerwa. 19.30 Audycja

rzyńskm i Jaśkie iczem. Pocz”tek o godzi
nie 20 punktualnie, Ceny pop. larne,
Wysępy gościnne
Kazimierza
Junoszy
w

i

13.10

Haja,

Płn.
Wschodnich. 7.15 Muzyka
poranna.
7.30 Audycja dla wsi, 8.00 Dziennik poranny. 8.15 Muzyka poranna. 9.00 Muzyka z

każe sę współczesna komedia Benedettiego
„Szkarłałne róże” z pp. Aleksandrowicz, Su

nadchodzącą

dzisiaj,

Ciocia

„Czyje

aliówkowy

dzisiaj.

nt róże”. Dz ś, w sobotę dnia 19 bm. po raz
ostatni na wieczorowym przedstawieniu u

lance! W

walce

14.30

Kronika

Recital

wybudowana

sztuki

na

prowadzi

lekka.

16.44

dla

POHULANCE

przedstawienie

Program

15.15 Muzyka
popularna,
15,45
Reportaż
dwiękowy z V Targów Północnych w Wił
nie prowadzi Lech- eBynar. 16.00 Dziennik
popołudniowy. 16.10 „W Rackim Borze aad
jeziorem — felieton T. Brudnickiego. 16 20
Utwory fortepianowe w wyk.
W. Kędry.

6.

Ostatnie

1939 roku,

speakera. 14,45 Audycja dla dzie
„Koszałki
opałki z radiwoej kobiatki“,

Ci:

Złóż ofiarę na F.O.N.
NA

Ё

w

kwadrans

kapliczka, kosztem około 1000 zł zebranych między kolejarzami i okolicznych
mieszkańców. Kapliczka ta zosłała poświę
cona 15 bm. Na uroczystość tę ściągnęły
liczne rzesze okolicznych mieszkańców.

MIEJSKI

Ё>

róże

19 sierpnia

13,05

Małą

Muzyka

trawami

TEATR i MUZYKA

dnia

i prowincji.

— Kapliczka w Geladni. Na sł. kol.
Gelądnia siraniem zawiadowcy stacji, p.
została

>

6.56 Pieśń poranna, 7.00 Dziennik
porai
ny. 7.15 Muzyka z płyt. 8.15 Z mikrofonem
przez Polskę: „Na odpuście
w
Trokach”
montaž dźwiękowy w opr. T. Łopalewskie
ga. 11,57 Sygnał czasu i hejnał. 12.03
Audy
cja południowa. 13.00 Wiadomości z
miasta

ha.

Pawła,

Ё

5 wiecz.

WILNO

ŚWIĘCIAŃSKA
Romanina

&

Dziś o gouz.

SOBOTA,

oraz okopowymi jedno z najważniejszych
miejsc zajmuje uprawa lnu.
corocznie
Powierzchnia
zastewu
Inu
zwiększa się i w roku 4938 zasiany obszar
wyac si. 5.062

PO HULANCE | Ё

я

RADIO

jem i przejawami życia Narodu. Filmy były wyświetlane w 140 osiedlach wiejskich.
Dobry urodzaj Inu. Na tereni» powiatu
oszmiańskiego od kiłku dni rozpoczął się
sprzęt lnu przy ogólnie dobrym, uradzaja.
Od kilka łat termin wyrywania
Inu stop.
niowo przyśpiesza się
ze względu
na konieczność wcześniejszego zasiewu lnu razem z majwcześniejszymi
jarzynami.
Dodać

aakóańnanaki

GANA

Ceny popuiarne
YYYYY7TYYYYYYVYYYVYYYYYYVYYY
YYYYYVYVYYYY

klasztoru
przez

Stempel
okręgowy

Teatr

jan.
Opodal
na
płacu
poklasztornych
wzn esionu
została
w czasie zaboru cerkiew prawosławna. Dalsze prace przy budo
wie
przyniosą
z pewnością wiele ciekawych szczegółów.
— Kino wędrowne.
Dla
umożliwienia
ludności rolniczej oglądania filmów Wyw Oszmiame uruchomił
dział Powiatowy
na terenie powiatu kino wędrowne. W ost

mającą

iais

fundanie-ty.

Domnikanów,

Teatru

Motocyki pchnięty przez auto
wpadł na przechodnia
|

skupa
р

AKAAAAAA MAMA,

ty artysta sceny i ekranu Kazimierz Juno
sza Stępowski w swej popisowej roli barona
Wiirtza w świetnej komedii Ludwika Verne

WKOTELŁ
w

na

na stare fu.u. per»

TEATR

RÓŻNE

rajszym

la

gminy

— Nowy Zarząd Rezerwistów.
Nowy
Zawząd Pow. Zw. Rezerwistów w Wilejce
został zatdierdzony przez Zarząd Główny
Związku Rezerwistów. w składzie następującym: Prezes — mjr. s.s. Nowakowski Tatarz

Bi

!

W czasie robót przygotowawczych pod
dowę remizy strażackej w Oszmianie

WILEJSKA

viceprezes

Natrafiono

Niedzielna

— Polskie Biuro Podróży „Orbis* organizuje w dn. 16—20 września wycieczkę do Rygi. Koszt udziału zł 58, Zapisy.
do dnia 5 września rb.
— Ostatni turnus maturzystów pomaszerował do Hufeów Pracy. W dniu wczo-

—

woropajewskiej powstałz nieustalonych
przyczyn pożar lasu w 10 kwartałach maj.

deusz,

i
3
&

ė

czyni i kierowniczki ©bozu p. L. Pluciń
skiej Ostrowskiej oraz reszty wychowawców w osobach p. p. Krencyaszowej i pre
zesa komitetu rodzicielskego
Krencyasza,
zakończyło w dniu 12 bm. beztroskie wa
kacje, żegnając „kresy wschodnie”.
W przeddzień zakończenia w godzinach
wieczornych, odbył się przed pałacem w
oświetłeniu
płońącego stosu, wieczór pieś
ni, humoru i tańca w 30 obrazach wyko
nanych przez uczenice.

zać

do kl. ], li, Ill oraz IV (za zezwoleniem
Kuratorium O. S. W.). Egzamina wsiępne
odbędą się dnia1 września.
Uczniowicze, gm. niedźwiedzickiej stała się wi'wie(ce), którzy zdali egzamina w innych
" Gimnazjach i nie zosali przyjęciu z po-| | downią niezwykle krwawych scen. Uzbrowodu braku miejsca, będą przyjmowani| jeni w siekiery z jednej strony Szpakowie
Józef, Jan i Kazimierz oraz Rokaszewicz
bez egzaminu na podsławie zaświadczeń
' odnośnych Gimnazjów. Kancelaria czynna Władysław wszczęli bójkę z Taarynowi-

aodziennie

kołonii

Bodo
przyjmującego

+

W majątku Wiel
odbyło się uroczy

AA

| Ųų zmordowanej,

się z auło-

rzała większą sympatią Pobiegajłę Michała co znowu nie mógł znieść jego rywal
Ptasznik Mikołaj i na tym tle doszło w
osłatnich dniach bm. pomiędzy rywalami
do śmiertelne jrozprawy, w wyniku której
Płasznik przebił nożem
swego rywala.
Rannego
e do szpiłala w Baranowiczach.
— Bratobójcza wałka. Wieś Kurczyno-

„Edukacja“ Wilno, ul. Wielka 47
(tel
28-76) przyjmuje wpisy uczniów (uczenic)

Gimnazjum

Zakończenie wakacji,
ki Dwór koło Horodzieja

Do

по,

*
E

skiej w Łodzi.

rzeczoznawcy

wej. piękności. Dziewczyna

zyliańska 2-19. Tel. 25-97.
—

na tę stronę.

NUMET mIESZKANŻA

ks. kpt. "Aleksandrowiez, Nastepnie odbySikynóć 2 zabytek” dz wiekit XVII-g0
ła. się, „defilada przed Pomnikiem Nieznaznajdujący: się
w odległości 1 klm od
nego Żołnierza i bankiet
w sali Ogniska. * Nieświeża ulega
powolnemu
niszczeniu.
Podczas
bamkietu
wygłostli przemówienie
Kompłetnie nikt się nie interesuje murami
Burmistrz m'iasta inż. Wolnik, gen. w staktóre grożą zawaleniem,
Tymczasem
ludnie spoczynku Karaś, ks. Aleksandrowicz i
ność „zaopatruje się Ww cegłę wyłupywaprzedst. Z.P.Z.Z. Chojnicki.
ną z budynku.

"letniej Szkoły ' Bieliźniarskiej (z prawami.
Szkół Państwowych) są przyjmowane od
dnia 16 do 31 sierpnia wiącznie) Eozeci
wstępny 1 września.
Zapisy przyjmuje i informacyj udziela

per W

ы

głosił |

do Trzyleiniej Szkoły Krawieckiej i Trzy-

kancearia szkoły

mołocyki, zderzył

wi

-

łej cegielni k. Niešwieža, był już parokrotŚwęto.
Żołnierza
Polskiego dnia 16 bm.
ie dachu cegielni
w Baranowiczach zbiegło się z uroczystoś-' nie karany za. mie pokry
'cią poświęcenia sztandaru b, Ocht. Wojsk. materiałem ogniotrwałym
w dniu, 15.VMI
Polskich Uroczystości aw
w fabryczce -wybuchł prożaw. niszcząc całe
R Aa
wiót
urządzenie „z budynkidiia

Prywatnej- Żeńskiej
komunikuje,

i

ste zakończenie

— Nieszczęśliwy wypadek, czy karygodne niedbłastwo! W ub. wtorek wyjeżdżający z ul. Wojewódzkiej na ul, Pił.

sudskiego

1

:

Z
ai

WIESWIESKA

| cena sztandaru b. Ocht. W, P. Tegoroczne

SZKOLNE

Szkoły Zawodowej Stow. „Służba
wafelska

отП lepi

:
!

„KURJER WILEŃSKI
POCZTA:

3
Ž

— Šwicto żołalieża i uroczystość poświę

Śwąeiatekii 2,

SPRAWY

Г

щ

г
el

prywatnego

AARBNOWICKA

onaz zapi

sy w poaiedziałki
od godziny 17—18 w Ю-

‹ ае Ка МОВ

1, 366
Poczta :

alies
а
„|

sea

hr.

| w Informacje w sprawie kursu

i

p. Bartnickiego, hamulec w autobusie mo
Ma
W. K.
cno szwankował.
— Ludność dozbraja armię.
W Nieś„— Okradli wėjia, Przed paru dniami
uroczystość
jacy śzłodzieje zakradli się do hoteliku| wieżu odbyła się
wręczenia
karabinów ręcznych załodze mile jscowego
|w Lubczy, gdzie mieszka
nowoobrany
garnizonu. Aktu wręczenia w imieniu: łudwżjł gminy p. Józef Abrantowicz i skradli
ności i dziatwy szk. pow. ze Sławkowa do
mu rewolwer i klucze od kasy
A:

Medyków.

konkursowego

|

k

Wycieczka odbę-

oświadczenia wezwanego

ul.

ARADFMICKA
Komisja

i

na ztž

Właściciel rozrachunku (nazwa wydawnictwa):

-

*

miejscowość

5

programie wycieczki przewidziane są: plaża, przejażdżki łódkami, spacery. Prow apt

czył również

Kolejowej.

wawczy

Ę

busem. Jadąca ze swoim szwagrem z tyłu
na siodełku motocykla uczenica gimnazjum „Oświata”* Orłowska spadła na bruk
i doznała złamania nogi.
Jadący motocyklem dowodzą, że jechali przypisowo, starając się wyminąć autobus prawą stroną, jednakże autobus zbo

MIEJSKA.

na

5

i 17—19.

Miejska (Wileńska 23); Turgiela L
miecka 15); Wiwulskiego (Wielka 3).
Ponadto stale dyžurują apteki: Paka'
(Aniokolska 42); Szantyra (Legionów 10)
i Zajączkowskiego (Witoldowa 22).

jezdni

SĮ.

| osoby w obie strony. Bilety są do nabycia

teki: Sokolowskiego (Tyzenhauzowska 1);
Chómiczewskiego
(W. Pohulanka 25);

:

PSPAJĄCZ:

| ] amo

| Tuswystycznej organizuje
ZIELONE
JEZIORA.
W

Nr rozrachin
ku

złote słownie

a

nabliższą niedzieję 20 bm. br. Zwią-

Nr rożrachunku

zł.

S | (oażwisko)

;
Kated

uastępujące ap- | w Z. P. T. w dn. 18, 19 bm. w godz. 9—15

wydawnictwa)

:

kiewicza 32 o: godz. 8.30, powrót do Wilna
‚
na godz. 19-tą. Koszt przejazdu
1.60 24 od

WILEŃ .KĄ
Dziś w nocy dyżurują

a

7

Wpłacający:

8]

Związku

o

IN.

(nazwa

dzie się autobusami, które wyruszą z przed
Związku
Propagandy
Turystycznej, Mic-

przelotne opady,

DYŻURY

głównym

Wa

zek Propagandy
wycieczkę
nad
„|

s
о#©
8

ме Ai ME

Kolarska

należy zabrać ze sobą.

Й
Uwagi:

"—

ŻA

W

31
Ё

ОТ›‘ьЁ ślad

nawierzchni

Powrót

:

5

Zbiórka o godz. „Peiej pod Wieżą

2”
najwyższa
И’У х

-!

Iš

„ralną,

E

Wycieczka

KOWSKĄ.

18.VIIL 1939, r.

тетрегы
ТВЮРО" 'и"

XVI-ta

n. 01 |

Zachód słońca

„ postrzeżenia Zakiadu

&
1

'

Zbiórka ° godz, 12-tej przed
wejściem do Bazyliki.

iana W,
LAMA

rozrachunku

(4904)

AkbaAke
e*7

:

Ostatnie

kie

w

nforma“

—

У)

wodewil

w

wiadomośn

Zakończsnie

ko

pzagramu

BARANOWICZE.
SOBOTA, dnia 19 sierpnia 1939 roku.
6.56 Pieśń poranna. 18,00 Wiadomuści z
naszych stron. 13,10 Muzyka ludowa (płyty).
15.55

Nasz

(koncert
Mikołaja
snteresuje

na

program.

z

14,00

płyt). 17.00
Dederonka (z
słuchaczy:*

(z Wulnaj,

Fryderyk

Rectał
Wilna).
—

Uhopim

alilówkowy
17.30 „Co

pogadanka

17.40 Otwarcie

muzycz

Targów

Północ

nych
zdjęcie
dźwiękowe
(z Wilna).
20.25
audycja ua młodzieży wiejski
„Najlepsze

sztuki dla teatrów amatorskich —
ka Krystyny
Monasterskiej, 20.1
mości dla, naszej wsi.

pogadanWiado-

NIEDZIELA, dn. 20 sierpnia 1939 r.
6.56 Pieśń poranna.
7.00 Program na
dzusiaj.

7.05

Wiadomości

rolnicze

dla

Ziem

Północno-Wschodnich
(z . Wilna).
7.15
„Śpiewa
Aniela Szlemińska*
(płyty). 7.20
Porady rolnicze — inż. Anna Renigerówna.
1030 Muzyka z płyt (z Warszawy). 13.05
Nasze

wsie

i miasteczka:

„W

baksztańskiej

puszczy** — pogadanka. 15.00 — „Z tajemnic wnętrza ziemi* — pogadanka (z Wilna). 15.10 Muzyka ludowa (z Wilna). 15.35
Gawęda

awtualna.

19.35

Wieczorynka

w

opracowaniu i wykomaiu zespołu młodzieży z Uniwersytetu Wiejskiego w Prudziszczu k. Wilna (z Wilna. 20.05 Wiadomošai
% naszych stron.

*jaełsopsu gajzq

KAŻDYM

PER

DOMU

ninjki yokotzykiop 'qomozrqsm

qAuwasjd

op aosfajW

Ww

za ZŁ 3.—

(trzy)

Każdy setny nabywca „Krzyżaków* Szyma „bezplatnie (kwarialną, półroczną) pra:

numerałę nąszego pisma: lub w

wydawnictwa

Zakładu

Naro-

dowego im, . Ossolińskich, (Lwów, Ossolińskich 11) za Zł 1,— Adziesięć), ż kata:||
>
logu dołączonego do każdego egzemplarza „Krzyżaków*,

Ważna do 23 września 19:9 r.
GWypełnić 1 wycląć)
+

'

"RB
=

Proszę o nadesłanie __...._ egzempl. „Krzyżaków* Sienkiewicza po Zł 3 —

tejo Kiejdm

"23 Of PgogosSfm a 033M0)
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-ajmez 'efouopuodsa30y 'jsoupo Żjs ejejdm 0%21013; 0р П5ето п59120

fomoyxunqseszoa

EusįdoseZ3

resjdm

„IASNATIM

ewsjdosez> Kzi0jqpo

į

saJ4Q

uzpńmejds

Kytjouinusad

saipy

„„KURJER“ [4904]

tj. razem

ZŁ

Kwotę

przekazuję czekiem

P. K. O. Nr 141.599,

Imię i nazwisko

:
Początek

:
2-ej

o g,

realizowane
francuskiej,
kinematografii
dzieło
Najpotężniejsze
pod protektoratem Rządu Republiki Francuskiej dla upamiętnienia
150-lecia Zburzenia Bastylii

Marsylianka
Jean

Renoir.

KINO
Rodziny

Dziś..

Potężny

dramat

Historia

Kolejowej

ZNICZ
Wiwulskiego

Film wyproduk.
sensacyjny

kosztem

jednej

nocy
o 4-ej

Potężny

film

polski

PISMO

TYGODNIK W POLSCE

GAZETA

s

ec;

Owies
х

1
u

Gryka

17.25

17.75

„16.25:

1675

*
^

16.25
15.—

16.75
15.50

Gua

2150

22—

21.—

21.50

0-—30%

28.50

29.—

0—55%

2450

25—

0—95%
0—50%

19. 33.50

0—65% 3750
5060932

19,50
:9-50

:825
33—

dl

60-65

20%

2%—

Ill

65—70%

1950

20.50

Ц
wyciąg.

»

„

‹А

„
[azowa
pszen. gat.

‚
2
„L

о„

ee,

ca
к

LA

„

pastewna

—

ziemniacz.

„Superior“
„Prima*
żytnie przem. stand.
_DIrZeN, śred. przem. st,

^
*

s
2

wołożyn
Traby

»

„

„ Мюгу

—
9.—
10.40
=
9.—
—
38.—

—
—
9.50)
11 —
10.—
—
39.—

4, tel. 3-40.

у
grodzieńska
Targaniec moczony

ż

—
—

Wołożyn

że

Skarbu
dzie

na

pokrycie

Państwa

się

w

dniu

należności

i innych
30

na

rzecz

wierzycieli

odbę-

sierpnia

198%

r. o

DR

snopach

33:kopy

i 51

snop

na sumę 628 złotych.
Wymenione ruchomości
w

dnim

gu

—

licytacji,

we

oszacowane

możia

tj. 30 sierpnia

rb.

ogłądzć
na

miejs

ordynator
Przyjmuje

| GASECKIEGO |

+AGEPIN>
2 KOGUTRIEM)

vsuwo

doja

ogrodniiwo,

jątków
pozycję.

jera

—

gwarantuje

przyjmie
Zgłoszenia

Wileńskiego*

poprawę

ma-

lub

dys-

do

stracji

pod

się

vżycio

w zarząd
Adnun

MURZYN
W rolach głównych

Wiszniewska,

usunąć

pod

„Kur-

Sumienny.

POTRZEBNA młoda dziewczyna do pomocy w domu. Zgłaszać się godz. 5 a 6 w
Redakcji „K. W.*
DOŚWIADCZONA PIELĘGNIARKA poszu
kuje pracy przy chorym. Może wyjechać
Ofertę do administracji „K. W.* dla N. D

AKUSZERKA
Maria Laknerowa
przyjmuje od godz. 9 rano do godz.
— ul Jakuba Jasińskiego I a—3
3-go Maja obok Sądu.

ЧА

M.

Wielki

ul.

Nowogrodzka

Chrześcijańskie
CZA

ka

kino „ŚWIATOWID
„produkcji polskiej.

27

Handel

Ul.

Grodz-

(Zwierzyniec).

Posezonowa

Smiaiowska

i Przemysł
ZNIŻKA

bieliznę,

NOWICKI

CEN

galanterię

Wilno,

na
i

koszule,

letnie

ul. Wielka

obu-

30.

oraz
cery,

Gabinet
usuwanie

Kosmetyczny,
zmarszczek,

Praia

odmładzanie
wągrów, pie-

gów, brodawek, łupieżu, usuwanie tłuszczu
z bioder i brzucha,
kremy odmł tzające,
wanny elektryczne, elektryzacja. Ceny przy-

25 gr

parter od 40 gr,

Mickiewicza

złamanycn

9

9-

serc i zdeptanej

powieści

miłości

H. Mniszek,

W: rol. gł.

Wysocka, Benita, Samborski, Zacharewicz, Fertner, Orwid i inni

35

i
aa
od sadach
BKupno
r isprzedaż
m
(| OKAZYJNIE sprzedam samowar b. tanio.
Adres: Feliks Rozewicz, Wilno, ul. Starogno
dzieńska 5—2.

miasta
Wiina
ul. Adama Mickiewicza 11. .
we

Przyjmuje
poczynając

wkłady oszczędnościo:
od 1 zł.

DOM z dużym ogrodem

Udzielą taniego kredytu.
Każdy
posiadacz
książeczki
może

brać

w KONKURSIE p. h,

żawę z powodu wyjazdu
Redakcji „K. W.*

udział

Každ, z «siążeczką KKO.
Konkurs

„daje możność

oddam

z Wiloa.

w dzier/.dres

w

SAMOCHÓD osobowy. „Fiat 505'5 w. bardzo dobrym stan.e do sprzedania. Informa-

wygrania:

cje: Warsztaty
ryjska Nr 6,

samochodu, trzytygodniowej wycieczki
zagranicznej, lub jednej z wielu cennych nagród.
Szczegóły w lokalu Kasy.

Samochodowe,

ul. Kalwa-

SPRZEDAJĄ s'ę psy myśliwskie, młode
wyżły - pontery krwi angielskiej. Wiadomość: Wilno, ul. Chocimska 14—1,

bez ograniczenia kwoty od godz. t-ej
rano do /.30 wiecz. bez przerwy.

zaaadaianaknanaka nne na

Pozostałe działy czynne do g. 3-ej

Kino-Teatr

„PA N" į

w Baranowiczach
Dziś

LOKALE
w

Wileńska

32

m.

2.

POSZUKUJĘ pokoju z całkowitym utrzy
maniem dla jednej osoby. Oferty do Administracji „Kurjera Wileńskiego* pod „Po-

POSZUKUJĘ
necznego,

v

pokoju

cenir.

z

. miasta,

wygodami,
z

film sezonu.

„Linia Maginota”

odstąpienia

do

śródmieściu

Wiadomość:

najakualn.ejszy

Wspaniałe arcydzieło z niezrównanym
Vietor Francen i Vera Korene

kėj“,

AKŲSZERKA

„MARAŁAAAAAŁA.

W,

Nr.

i elektryzacjn

balkon

W rolach atėwnych: ulubieniec Clark Gabie, Myrna Loy
i Spencer Tracy.
Nadprogram : DODATKI.

8

telefon 21-67

"LOKAL

7 wiecz
róg ul

Orwid,

„BRAWURA“

wzruszający

film o niebywałej
emocji p. t.

od zaraz.

AKUSZERKA
śrzezina

leczniczy

masaż

Baśka

Dziś po cenach zniżonych:

Dział wkładów -przyjmuje i wypłaca

Biumowicz

niu.

DORAŽNA naprawa motocykli i samochodów. Spawanie i garażowanie.
Wileńska 8 w podwórzu wprost bramy.

wie.

7 wiecz.

choroby weneryczue, зКогие 1 шосгор!еЮю ‚ ©
ul. Wielka 21, tel. 921. Przyjmuje od godz
9—1 po poł. i 3—7 wiecz.

Priepis

"URÓŻNE

krawaty,

6 do

DJAh:ORB

noweł

no oBokow

Sawicz.

weneryczne i kobiece
16 m. 6, tel. 18-66,

od

Ćwiklińska,

Pichelski, Żabczyński, Węgrzyn i in.

„AKUSZERKI.

pieczenie,

pąznokclem.

PAAAADAAAAAADAŁADAAAADAAA.

zna

Dol.

acbFzmienie nóg, zmiękcza
odciski, które po tej kąpieli

RZĄDCA - ROLNIK po szkole i praktyce,
dobry hodowca i organizator gospodarstw,

JANINA

szpitala

Choroby skórne,
ul Jagiellońską

wsi.Zahorce i Zapolce.
Za Naczelnka Urzędu
P. SOKOŁOWSKI

"WY

MED.

Piotrow.Cz Jurczenkowa

godz.

10 rano we wsi Zahorce i Zapolce, gmina
Traby, powiat Wołożyn, sprzedaż z licytacji
następujących ruchomości,
należących : do
Ciechanowskiej Marii, a mianowicie: żyta
w

BIAŁY

oszceędiiościo+ej

Urząd Skarbowy w Wołożynie na podstawie par. 83 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25. VI. 1932 r, (Dz. U. R. P, Nr
62, poz. 580) podaje do publicznej wiadomości,

LEKARZE

BALSAMIC ZNA

wg. scenar, T. DÓŁĘGI+ MOSTOWICZA

—

JAAAAAAADADAAADAAAAACAAŁDAD ANADAAAAAAŁAAA

Ogłoszenie

film polski

66

Kądziei horodziejska

Len czesany Horodziej

Dziś rewelacyjny

—

Len. niestandaryzowany:
Len trzepany. Horodziej

Wychodzi w każdą niedzielę.
Daje popularny przegląd wiadomości
politycznych, społecznych i gospodarczych z całego tygodnia oraz
artykuły fachowo-rolnicze,
Cena egzemplarza 10 gr.
Prenumerata roczna 3 zł.

Początek o godz. 2-ej.

=

»

Otręby
»
Wyka
Lubin niebleski
Łubin żólty
|
Siemię Iniane bez worka

GŁOS ZIEMI
Bisk. Bandurskiego

1 standart

„

TYGODNIOWA

Redakcja i Administracja: Wilno,

13.25
12.75
2025
19.0
2050
20.—

11

Mąka

bieżąca

12:75

.

w

MIESZKAŃ.Ow WSI

za 1000 kg f-co
Dostawa

I standart

Mąka

średnie

n
5
12.25
biala ozima
19.75
czerw. (miejscowa)
19.—
jara jednolita ‚ 5% _ ‹20.—
„ zbierana Il „
19 —

Jęczmień

DLA

lub

hurtowym, pa-

taryfa przewozowa,

е
Pszenica
Pszenica
ži

.

(Kurjer Wilenski) |

1939 r.

st. Wilno. (Len

st, zaiadowania).

Mąka żytnia

W rolach głównych:
St Wysocka, Ina Benita, Jur Pichelski, Aleksander Zelwerow cz i in
Nadprogram UROZMAICONE DODATKI.
Pocz. senus. O g. 6, a w niedz. i święta o 4.

NAJTAŃSZY

rytet wagon

A

p. t.

Wilnie

za (owar staddartowy

Żyto

| LUDZIE WISŁY
Dziś,

Ceny

w

18 sierpnia

akości za 100 kg w handlu

normalna

W rolach głównych:
Charles Boyer
Jean Arthur
Nadprogram: DODATKI.
Początek .o godz. 6-e:, w niedziele

2

z dnia

-

adres,

zbcżowo-towarowa

j Iniarska

wagon

wielu milionów

p. t.

Giełda

EFA

Reżyseria:

Dokładny

p

НЕНЕ

LAU)

Kino Reprozentacyjm С @/ЛМ © |

==

В1

.

sło-

umeblowa

niem, na dwie osoby. Pożądane obiady na
miejscu. Oferty zgłaszać
do Adm suacj.
„Kurjera Wileńskiego* pod Pukój do dnia
20 „Sierpnia rb.
POSZUKUJĘ 3—4-pokojowego mieszkania z kuchnią, łazienką1 wygodami w dobrej dzielnicy. Zgłoszenia do eton
pod

AS

rower

a Sand

DRUKARNIA i INTROLIGATOANIA°
ZZ
|
WILNO,

BISKUPIA 4, TEL. 3-40

Wykonuje
roboty

wszelkiego rodzaju

w zakresie

PUNKTUALNIE —

drukarstwa

fANIO

— SOLIDNIE; |

„dyrektor P. Ż. P."

REDAKTORZY DZIAŁÓW:
Władysław Abramowicz — sprawy kulturalne litewskie i wiadomości z m. Lidy; Zbigniew Cieślik — kronika zamiejscowa; Włodzimierz Hotubowicz. - sprawozdania sądowe.
| reportaż"
Witold Kiszkis == wiad. gospodarcze. 1 polityczne (depeszowe | teleł.; Eugenia Masiejewska-Kobylińska — dział p. t. „Ze świata kobiecego"; Kazimierz Leczycki = przegląd prasyj |
„specjalnego wysłannika*;
Swianiewicz =» kronika wileńskać.
>
Józef Maśliński — recenzje teatralne; Anatol Mikułko == felieton literacki, humor, sprawy kulturalne; Jarosław Nieciecki = sport; Helena Romer = recenzje książek;

Józef Święcicki — artykuły polityczne, społeczne i gospodarcze,

REDAKCJA

i ADMINISTRACJA

Konto P.K.O. 700.312. Konto rozrach. 1, Wilno 1
Centrala.
Wilno, al, Biskupa Bandurskiego 4
Redakcja: tel. 79. Godziny przyjęć 1—3 po południu
Administracja:
Drukarnia:

tel. 99—czynna

tel. 3-40,

Wydawnictwo

miesięcznie: z odnoszeniem do
domu w kraju —3 żŁ., za grani.

Nieśwież, Kleck, Słonim,
Stołpce, Szczuczyn, Wołożyn, Wilejka, Głębo=
kie, Grodno, Pińsk, Wołkowysk, Brześć n/B.

. scowościach, gdzie nie ma urzędu
"pocztowego ani agencji zł, 2,50

Przedstawicielstwa:

od godz. 9.30—15.30

Redakcja rękopisów nie zwraca.

„Kurjer

Wileński*

СЕМА PRENUMERATY

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

Sp. z 0. ©,

cą 6 zł., s odbiorem w admini-

stracji zł. 2.50, ma wsi, w miej-

CENY

OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem 75 gr., w tekście 60 gr. za tekstem.
za 10 słów. „ Wyrazy
rt za wyraz,
Najmniesze
ogłoszenie drobne licz,
tłus:
drukiem liczymy pPodzójie. Zastrzeżeń miejsca dła „drobninych* nie pu ać pa
PYCHA! ogloszeń do odpowiednich rubryk zależny jest tylko od "Administracji, Kronika
jomunikaty 60 gr za,wiersz jednoszpaltowy. Do tych cen dolicza się za ogłoszęe
redakc.
nia cyfrowe Lito avienos 500/,, Układ ogłoszeń w tekście 5-iamowy, za tekstem 10-łamo

-

, drobne 10

Za treść ogłoszeń i rubrykę „nadesłane* redakcja nie odpowiada. Administracja rastregi
sobie ać
ye termiriu druku ogłoszeń: i nie przyjmujć zastrzeżeń a.
są przyjmowane w godz, 9.30
“
(
— 46.30. 17 — 20.

i

Bandurskiego 4, tel, 3-40 wosa, u B, Kotiarewskiogo, Wiletsko M

©
2

