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Akty agresji Niemiec mie ustają 
Europa najeżona bagnetami 

Druni ist prez. Roosevelta do H'tlera 
WARSZAWA, (Tel. wł.). Wczoraj prez. Roosevelt przesłał do kane 

clerza Hitlera drugą depeszę. Komunikując mu w niej tekst odpowiedzsł 
Prezydenta Mościckiego, swierdza, że odpowiedź ta jest zadawałająca i 0ś- 
wiadcza, że czeka na odpowiedź kanclerza. 

Ambasacor Henderson 
przywiózł propozycie Hit'era 

LONDYN (Pat). Ambasador Henderson wylądował w Croydon o go- 

Norymberga odwołana 
BERLIN, (-a'). Urzędowo komun kują, że zjazd partii 

narodowo-soc al stycznej w Norymberdze został odwołany. 

Dalszy pobór w Niemczech 
EERLIN (Pat) — W ciągu nocy odbył się w Berlinie 

potór rezerwistów. ` 

Reichstag zadecyduje? 
BRLIN (Pat). Havas dowiaduje się, iż wszyscy gauleiterzy i dep'ito- 

wani reichstagu znajdują się w Berlinie do dyspozycji rządu. Wydano .a- 
rządzenia w operze Krolla w przewi dywaniu ewenilanego posiedzenia „ reichstagu. у : 

W sali sąsiadującej z salą posie dzeń reichstagu, 
szwadron kawalerii. 

Polska krew na szali 

zakwaterowano 

Dwaj żołnierze polscy oddali życie w obronie 
granic przed agresją prusactwa 

Wczorajsze depesze zmowu przym.osły liczne wiadomości o aktach ag 
resji niemieckiej na terytorium Polski. Ważniejsze z nich są następujące: 

› WARSZAWA, (Pat). W nocy w godzinach między 22 a 6 rano w rejonie 
Mosty Śląskie zaznaczyła się działalność niemieckiej bandy dywersyjnej, w liczbie 
około 50 osób, uzbrojonej w broń maszynową. Banda ta pzzedostaia się na słroną 
polską I dokonała NAPADU NA ST.CJĘ KOLEJOWĄ I POSTERUNEK P. P. CZOR- 
NE. Banda, ostrzelana przez broniący się posterunek, wycofała się, Dwóch dywer- 
sanótw zostało ranionych. 

WARSZAWA, (Pat). O godz. 4,45 BUDYNEK PLACÓWKI STRAŻY GRANICZ. 
NEJ CZARNE BESKIDZKIE ZOSTAŁ OSTRZELANY PRZEZ CIĘŻKIE KARABINY MA- 
SZYNOWE trzema krótkimi seriami ze wzgórza od strony słowackiej z odległości 
ponad 700 m od naszej placówki. Prócz tego OSTRZELANO DWOMA SERIAMI 
Z CIĘŻKICH KARABINÓW MASZYNOWYCH BUDYNEK STACJI KOLEJOWEJ 
CZARNE BESKIDZKIE. Kule wybiły szereg szyb i dachówek. Ofiar w ludziach nie 
było. : 

WARSZAWA, (Pat). O godz. 6 rano w pow. mławskim naprzeciw słupa gra- 
nicznego 004 ZOSTAŁ ZABITY PODCZAS PEŁNIENIA SŁUŻBY GRANICZNEJ KA. 
PRAL GRABOWSKI FELIKS oraz ranny w głowę I brzuch strażnik Wiśniewski Woj- 
ciech. Wypadek miał miejsce 200 m od granicy po stronie polskiej. ZABÓJSTWA 
DOKONALI ŻOŁNIERZE NIEMIECCY, KTÓRZY STRZELALI Z UKRYCIA z lasu 
Gruenfluess w Niemczech, poprzez granicę polską. Ranny umieszczony został w 
szpitalu w Mławie. 

и 

WARSZAWA, (Pat). W związku z zajściem granicznym na terenie pow. 
mławskiego, urząd wojewódzki warszawski donosi, że RANNY STRAŻNIK  WIŚ- 
NIEWSKI WOJCIECH ZMARŁ po operacji w szpitalu powszechnym w Mławie. 

WARSZAWA, (Pat). Wczoraj o g 8,20 rano niemiecki konny artylerzy. 
"sta przekroczył granicę polską w pobliżu miejscowości Dzwierznia na terenie ko- 
misariatu Działdowo. W wyniku strzałów, oddanych przez polski patrol wojskowy, 
ARTYLERZYSTA NIEMIECKI ZOSTAŁ NA TERYTORIUM POLSKI ZABITY. $ 

WARSZAWA, (Pat). Naruszenia granicy polsko-niemieckiej i polsko-gdań- 
skiej ze strony samolotów niemieckich stają się coraz częstsze. W ciągu dnia 29 
1 26 miało to miejsce w 34 WYPADKACH. Największe nasilenie fych naruszeń było 
w rejonie Gdyni — 16 wypadków oraz na Śląsku. W większości wypadków pod- 
czas przelofu nad strefami zakazanymi MUSIAŁA  INTEDWENIOWAĆ POLSKA 
ARTYLERIA PRZECIWLOTNICZA. 

  

48 godzin wytchnienia 
BERLIN (Pat). Nastroje w ebBrli 

nie są bardzo nerwowe. Opinia nie 
miecka żyje pod wrażeniem zapowie 
dzianego na dziś rano posiedzenia ga 
binetu brytyjskiego. Na kolejach 
wzmożony ruch, co czwarty, piąty sa 
mochód ną ulicach Berlina obsadzo 
ny jest przez wojsko. Sklepy żywnoś 
ciowe przepełnione są publicznością. 
inne natomiast zupełnie puste. Obser 
watorzy zagraniezni określają bieżą- 
ce godziny nei tyle jako okres odprę 
żenia, ile jako zatrzymanie na 48 to 
ku wypadków. 

Przyrzeczenia 
bez pokrycia 

HAGA (Pat). Królowa przyjęła w obec 
ności ministra spraw zagr. posła niemieck.e 
go w Holandii von: Burkersroda. Poseł nie- 
mieck., precyzując stanowisko Niemiez wo 
bee Holandii w razie konfliktu w Eurooe 
oświadczył, uż Niemcy pod żadnym pretek 
stem n.e naruszą integralności terytoralzej 
Holandii i uszanują jej granice, jeżen Ha 
landia zachowa 4stanqwisko ścisłej nieural 

BRUKSELA (Pat). Przyjęty na audene ji 
przez. króla Leopolda ambasador niem.ecki 
vom Buelow Schwante, oświadczył, że w ra 
zie konfliktu w Europie Niemcy dotrzvina 
ja zobowiązań powz.ętych w stosunku do 
Belgii w nocie z 13 października 1937 r. am 
basador ponowił zapewnienia, że Niemcy n e 
naruszą integralności Belgii, jeżeli zachowa 
neutralność 

PARYŻ (Pat). Havas donosi z Berna, iż 
szef departamentu politycznego Motta przy 
jął posła niemieckiego, który ponowił zape 
wniemia, że Niemcy uszanują neutralność 
Szwajcarii. 

Zakaz zbliżania się 
do wybrzeży Normandii 

PARYŻ, (Pat). Francuski urząd morski 
ogłosił zarządzenie na mocy którego żad 
nym statkom nie wolno zbliżać się do wy 
brzeża Normandii nocą na odległość 
mniejszą od 6 mil, a w dzień na odległość 
3 mil, pod groźbą nafychmiastowego zni 
szczenia. 

Szturmowcy gdańscy 
strzelają do bab 
GDAŃSK, (Pat). Członkowie SS. sta- 

cjonujący bezprawnie w poczekalnich i in 
nych pomieszczeniach dla publiczności na 
dworcu w Szamonowie, ranili wysfrzałem 
z karabinu pracownicę PKP. sprzątaczkę 
dworcową Karczewską. Kula karabinowa 
utkwiła w plecach. Karczewskiej udzel:li 
pomocy kol. jarze, 

„ Członkowie SS wycofali się z terenu 
dworca. Nd ranem przybyli: z Gdańska   fungcjonariusze policji i Karczewską aresz 

| towali. 
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Kuma proponuje Węgrom paki niezgrajj 
Węgry odrzucają propozycje 

BUKARESZT (Pat). Wobec tego, 
iż rząd węgierski, jak donosi Havas, 
zwrócił się do Bukaresztu w zwiazku 
z zarządzeniami natury wojskowej, 
powziętymi przez Rumunię, rząd ru- | 
muński oświadczył, iż chodzi tu 0 || 
koncentrację w celu przeszkolenia je | jak 
dnostek wojskowych, biorących u- | tych propozycyj. 
dział w dorocznych manewrach je- 
siennych i że ząrządzenia te nie po- 
siadają żadnego charakteru agresyw- 

„rząd Rumunii wyraził gotowość za- 

Rumunią a Węgrami. 

munikują, że rząd węgierski w odpo 
wiedzi na propozycję rumuńską zmie 

| nego. Zresztą by uwidocznić te zamia 
"ty pokojowe w stosunku do Węgrów, 

warcia paktu o nieagresji pomiędzy 

Rząd węgierski odpowiedział — 
donoszą — iż nie może przyjąć |. 

I BUDAPESZT (Pat). Ofiejalnie ko 

rzającą do zawarcia paktu 0 nieagre 
„ sji zaproponował zawarcie układu o 
i mniejszościach. 

- Co myślą Węgdry? 
BUDAPESZT (Pat); W sobotę od 

było się posiedzenie węgierskiej rady 
ministrów, które trwało 3 godziny. 
Obrady dotyczyły obecnej sytuacji 
międzynarodowej. 

  

  

dzinie 12,15. Ambasador był nieba wem przyjęty przez króla. 

hitler konferowa! z amnasaderem rancustm 
PARYŻ (Pat). Rząd francuski p rzesłał instrukcje ambasadorowi Cou 

londrowi po rozmowie, jaką ambasador Francji odbył wczoraj popołud 
niu z kancjerzem Hitlerem. 

Instrukcje te ustalone zostały podczas rozmowy, jaką minister Bon 
net odbył rano'z premierem Daladiec. 

Da.sze powoian a do szeregów we Fravcji 
PARYŻ (Pat). Agencja Havasa do | powołane zostały do szeregów dalsze 

nosi, że na całym obszarze Francji | kontyngenty wojskowe, 

Żasieki kolczaste na dro:ach do Niem ec 
WARSZAWA, |Patj. Niemieckie wia 

dze graniczne zamkrięły przejście granicz 
ne Zbąszyń — Rogatka — Grossaammer 
Szosa zaiarasowana jest kozłami z drutu 
koiczasiego. 

WARSZAWA, (Pat). Rano  wszysikie 
przejścia graniczne na terenie komisariatu 
Wronki zosłały zamknięte przez niemiec- 
kie zwładze celne. 

POZNAŃ, (Patj. W województwie po. 
znańskim zamknięto dalszych osiem 
przejść granicznych ze strony niemieckiej, 

j Przy czym przeważnie wszystkie te przejś 
cia zosiaiy uioriyiskowane drutami kolcza- 
siymi i koziami stalowymi. 

WARSZAWA, |Patj. Straż graniczna 
j na odcinku powiatu częstochowskiego i na 
rzeczce granicznej pomiędzy Kam.enien 

| 88—89, na tzw. dawnej drodze celnej, da 
nosi, że został wybudowany przez Niem 
ców 26 bm. w nocy most, szerokości 1,80, 
długości 5 m. z okrąglaków. Naprzeciwko 

| mostu ustawiony został przez Niemców je 
den c. k. m. z obsługą. 

  

Zarządzenia bezpieczeństwa 
w Litwie 

KOWNO, (Pat). W piątek odbyło się 
posiedzenia litewskiej rady ministrów. O 
wyniku obrad nie wydano komunikatu. 
Jak się dowiaduje korespondent ak. Ha- 
vasa, dotyczyły one zarządzeń bezpie- 

czeńsiwa, jakie mają być podjęte w razie 
potrzeby. 

Prem. Czernius złożył prez. Smetonie 
sprawozdanie z obrad gabinetu, 

  

wojsko niemieckie obsadziło 
granicę holendersicq 

AMSTERDAM, (Pat). Holeuderska ag. 
tel. donosi: w m. Kerkrade ubiegłej nocy 
urzędnicy niemieccy, pelniący służbę na 
granicy niemiecko-holenderskiej, zastąpie 
ni zosfali przez żołnierzy niemieckich. 

Drogi prowadzące przez granicę zo- 

stały zabarykadowane zasiekami z drutu 
kolczastego. 

Dyrekcja kolei holenderskich została 
zawiadomiona przez władze niemieckie, 
sa komunikacja na linii Winterswijk — 
Borken została przerwana. 

Autonomiczny banat Chorwacji 
Do rządu jugosłowiańskiego 

weszło 5 Cho. watów 
BIAŁOGRÓD (Pat). Wieczorem 0- 

głoszono dekret regencji, stwarzający 
nowy autonomiczny banat Chorwacji. 
Banat ten powstał ze złączenia do- 
tychczasowych banatów Sawy i wy- 
brzeża, miasta Dubrownika wraz z 0- 
kręgiem i siedmiu innych okręgów. 

Władze centralne w. Białogrodzie 
będą nadal decydowały w sprawach 
polityki zagraniczn:j, obrony ‘паго- 
dowej, finansów, handul zagraniczne 
go, komunikacji, górnictwa oraz bez- 
"pieczeństwa wewnętrznego i zewnę- 
trznego państwa i spraw religijnych. 

Władza w Chorwacji będzie spra 
wowana w imieniu króla przez bana 

i zgromadzenie reprezentantów lud- 
ności, wybrane na podstawie powsze 

z Maczkiem na czele 
chnego, bezpośredniego i tajnego gło 
sowania. 

BIAŁOGRÓD (Pat). Nowy gabi- 
net, w skład którego weszli również 
Chorwaci, został ukonstytuowany, 4 

ministrowie złożyli o godz. 16 przy 
sięgę. W skład gabinetu wchodzą: pre 
mierem Dragisza Ovetkowicz, prezes 
unii radykalnej, wicepremier — дг 
Maczek, «prezes chorwackiego stron- 

nictwa włościańskiego i demokraty- 
cznej koalicji chłopskiej, 

Nowy gabinet składa się z 11 Ser 
bów i 5 Chorwatów z partii Naczka. 

Jednym z pierwszych aktów nowe 
go rządu będzie prawdopodobnie roz   wiązanie parlamentu.
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Własna obsługa telefoniczna z Warszawy 

Mazurzy z Prus Wschodnich 
wywożeni są do Niemiec 

Z Chojnic donoszą, że przejeżdżał tamtędy pociąg tranzytowy, wio- 
zący 700 mazurów z Prus Wschodnich do Niemiec. Po żniwach zatrzymano 
ich dla przewiezienia do obozów pracy wewnątrz Niemiec. Każdy wagon 
pociągu był pilnowany przez silną eskortę, złożoną ze szturmowców. 

Obergreiser a la Goering 
W Gdańsku zwracają uwagę, że tzw, obergreiser tj, Foerster urzą- 

dził zwyczajny „Bierabend* po swojej nominacji i ukazał się na tym przy- 
jęciu w nowym mundurze z nowymi orderami. 

Wczoraj w Gdańsku ukazała się w dużej ilości nowa ulotka, podpi- 
sana „K-tet wykonawczy gdańskiego frontu pokoju”. Ulotka ma duży tytuł 
po niemiecku: „Nie chcemy powrotu do Rzeszy”. W ulotce powiedziano 
m. in.: „My gdańszczanie, oświadczamy w ostatniej godzinie całemu światu, 

że potępiamy jak najostrzej lekkomyślne igraszki czynników odpowie- 

dzialnych za losy Gdańska'. 

Aresztowania Niemców 
za wykupywanie bilonu 

Z Inowrocławia donoszą, że zostali tam aresztowani prezes miejsco- 
wego oddziału „Jundeutsche Partei* Dargel z żoną i dwojgiem pomocni- 

ków. Zajmowali się oni skupowaniem bilonu srebrnego. Znaleziono u Dargla 

i jego skarbniczki bilonu srebrnego n kilkadziesiąt tys. zł. 

|) O O Mi INNA m 

NAD NIEMNEM 

Państwowy Zakład Zdrojowy 
SO LANKA 

BOROWINA 

INHALATORIUM 

SOLARIUM 
Sezon od 15 maja do 1 październ. 

   
     

Informacje: 
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Komisja Zdrojowa w Druskienikach 

Zw. Uzdrowisk Polskich w Warszawie    
NAJPOPULARNIEJSZE 

MOTOCYKLE 
обесп. зегопи 150 €/€ Miaiki „Podaowa' 

  

A i 
  

oraz światowych znanych marek 

„Royał-Enfield*, „Norton“, 

„kudge“, „Puch“, „TRIUMPMH“ 

i innych, 

SAMOCHODY -« „Skoda“ 
OPONY krajowe „$eiberiing* i zagraniczie „Duniop” 

do nabycia na dogodnych warunkach spłaty 

„ESBROCK-MOTOR" 
Wiino, Mickiewicza 24, tei. 16-06 

Skład części bogato zaopatrzony 

    

Słodkie słówka mie zwiodły Turcji 
Turcja po stronie frontu pokoju 

STAMBUŁ (Pat). Dzisiejsza prasa 
turecka zamieszcza artykuły, podkre 
ślające, iż Turcja stoi niewzruszenie 
przy swych sojusznikach — W. Bry 
tanii i Francji, przeciwstawi się z ea 

    

  

łą stanowczością wszelkim aktom ag 
resji aa półwyspie bałkańskim i na 
morzu Śródziemnym. W obliczu kon 
fliktu Turcja stoi w szeregach frontu 
pokoju. 

„KURJER“ (4912) 

Pełnomocnictwa | 
„w Belgii “ 

BRUKSELA (Pat). Rano po zakończeniu 

nadzwyczajnego posiedzenia rady ministrów 

wydane komunikat, w którym czytamy: 

Premier przedłożył radzie ministrów pro 

jekt ustawy © specjalnych  pełnomocnict- 

wach dła króla na okres wojny, pozwalają 

cych mu wydawać pilne zarządzenia z dzie 

dziny bezpieczeństwa i obrony kraju. Pre- 

mier przedłożył radzie ministrów projekt 

uchwuły © mobilizacji armii. 

Złoty krzyż zasługi 
na crobie wojskowego pilota 

WARSZAWA, (Pat). Kpt. pilotowi ś. p 
Andrzejowi Włodarkiewiczowi nadany 
został złoty krzyż zasługi za zasługi w 
służbie wojskowej. 

  

  

  
ge 

Wincenty Cjunel 
Opatrzony ś. ś. Sakramentami zmarł dnia 26 sieronia w Lecznicy św. Józefa 

w Wilnie w wieku lat 65, 

Pogrzeb odbędzie się dnia 28 sierpnia r. b, * 

O czym zawiadamiają pogrążone w głębokim smutku 

  

Kronika telegraficzna 
— W Gdyni przystąp:omo do kopania r 

wów przeciwlotniczych. 

— założono w Gdyni komitet niesieni: 
pomocy uchodźcom polskim z terenu Wo 

nego Miasta Gdańska. 
— Na murach Krakowa rozplakatewana 

zost”ła odezwa prezydenta miasta dr Czu- 
chajkowskiego, wzywająca ogół obywateli 

do wzięcia udziału w akcji kopania rowów 
przeciwiotniczych na plantach, płacacu, og 

rodach itd. 

— Roboty przy kop*niu rowów przeciw 
lotniczych prowadzone w Krakowie były 

przez całą noc. Również przez dzień niedziel 

ny 27 bm. roboty będą kontynuowane nie 

przerwanie, Książęco-metropolikalna Kuria 

Arcybiskupia uprzednio o to zapytana — z 

   
    

     
. CÓRKI. 

    

iwagi na wyjątkowość chwili — wdzieliła 

wej aprobaty, zaznaczając jednak, że wszy 
jikóch katolików obowiązuje wysłuchanie 

nszy święej. 
— Zostały odesłane do miejsca odosoh- 

lenia w Berezie Kartuskiej 3 osoby z War 

>zawy za chowanie artykułów w celach pas 

karskich. 

Są to wyjątki w ogólnym patriotyzcznym 

nastroju całego społeczeństwa . 

— Bank gdański wydał okólnik, w któ 

rym wzywa gdańskie banki dewizowe — 96 

niesprzedawania aż do odwołania dewiz w 

tym i złotych z t. zw. kont „daki” oraz wa 
lutę polską, o ile chodzi o uregulowame na 
leżności w Posce. 

— Przelot samołotów nad terytorium Ma 

roka został zakazany aż do odwołamia z wy 

jatkiem francuskich i samołotów rudzoziem 

skich pasażerskich, obsługujących regular 

ne limie powietrzne. 

— Wszystkie statki niemieckie, znajdu- 

jące się w Envers, otrzymały polecenie nie 

zwłocznego przerwania rozpoczęych praz 

nad załadowywaniem lub wyładowywaniem 

i powrotu do portów niemieckich, Rozkaz 
został niezwłocznie wykonany. 

— Mfrsz. Balbo odbył naradę z dowód 
cami wojskowymi w Libii, po czym przepro 

wadził inspekcję zmobiłizowanych od lzia- 

łów. »   
  

Japonia zajmie się Sowietami 
musiała absorbować sił na D. Wschodzie Anglia nie będzie 

TOKIO (Pat). Prasa japońska, m 
in. „Asahi Szibun* komentująe zawar 
cie paktu © nieagresji pomiędzy So- 
wietami a Niemeami, przewiduje mo 
żliwość działań wojennych pomiędzy 
aponią a Sowietami. Oznacza to, iż 
ineydent chiński zbliża się do sta- 

dium krytycznego. 
Przedstawiciel ministerstwa spraw 

zagranicznych oświadczył na konie- 
rencji prasowej, iż sytuacja, jaka pow 
stała po zawarciu paktu o nieagresji 
pomiędzy Sowietami a Niemeami. nie 
wpłynie na zmianę stanowiska Japo 

ni: wobee Chin. Co się tyczy słann"i 
| ska Japonii wobec mocarstw europej 
skieh, dr"-! iż RZĄD TOKISKI POD) 
DAŁ REWIZJI SWC POLITYKĘ. 
Skieruje się ona odtąd ku zunełnemu 
desinteresement Japonii sprawami 
europejskimi. 

Pożary wybuchły za wcześnie... 
Prowokacyjne podpaienia majątków niemieckich w Pols:.e 

TORUŃ (Pat). W nocy z piątku na so 

botę w dwuch majątkach ziemskich w Czaj 

czy i Falnierowie, powiat wyrzyski, wybuch 

ły pożary. Ogień ukązał się jednocześnie w 

stodolach, w. spichrzach i innych zabudowa 

niach gospodarczych. Oba majątki stano- 

wią własność obywateli polskich narodowoś 

ei niemieckiej. Majątek Czajcza stanowi wła 

sność znanega z antypolskich wystąpień ba 

rona Goltza, który w okresie ostatnich wybo 

czym nawoływał iudność niemiecką do nie 

brania udziału w głosowaniu. 

Majątek w Falnierowie jest własnością 

Niemca Raabego „którego widziano bezpoś 

rednio przed wybuchem pożaru jak palił na 

podwórzu jakieś apiery. Po wybuchu poza 

ru Raabe wraz z eałą rodziną uciekł do Nie 

miec. 

Jest rzeczą eharakterystyczną, że radio 

niemieckie już w dniu wczorajszym t. j. 

rów samerządowych przed lokalem wybor- | 25 bm. na kilkanaście godzin przed poża- 

Monety 50 i 20 gr. ze stali 
WARSZAWA (Pat). W Dzienniku 

Ustaw z dnia 26 sierpnia r. b. ukazał 
się / kret Prezydentą R. P. o mone 
tach ze stali. 

Osaawiany dekret postanawia, że 
obok środków płatniczych  wybija- 
nych dotychczas przez skarb państ- 
wa, puszezane będą w obieg monety 
ze stali po 50 i 20 gr., które to mone 

ty mogą być niklowane. Monety że 
stali wybijane będą wyłącznie na ra   chunek skarbu państwa. 

Wilno wczoraj 
Ulica każdego miasta to coś w rodzaju 

zbiorowej twarzy ludzkiej. Wszystkie ce. 

chy indywidualne składają się na wizeru- 

nex wspólny. Jak że wygląda ulica wileń- 

ska w dniach „wojny nerwów”? 

Wydałną cechą Wilna jest jak wiado- 

mo spóźnianie się. W całej Polsce dawno 

już wykopano rowy obrony przeciwlołni 

czej, tak samo w Paryżu I Londynie, a w 

Wilnie kopanie rozpocznie się dopiero w 

poniedziałek. Dlaczego nie w niedzelę, a 

w poniedziałek? Widocznie, żeby nie 

wyjść z praktyki spóźniania się naweł w 

„okresie tzw. chwil historycznych. 
Od paru tygodni prasa doradzała ro- 

bić zapasy. Wilnianie wzięli się do tego 
przedwczoraj, połem ostygli. Zabiorą się 
w dwa tygodnie po zawarciu jakiegoś 
Wersalu Nr 2, który znowu zagwarantuje 
pokój na lat 30. 

BILON! BILONI 

W małym sklepiku panuje radość! Zja 
wiły się drobne pieniądze papierowe po 2 
15 złociszów. Jest cznm wydawać resztę. 
Sklepikarki oglądają banknoty, zerkając 
ku drzwiom. Młoda dziewczyna i młody 
żołnierz, zapomnieli o soli, pamidorach i 
drobnych. Pamiętają tylko o sobie i... o 
ilocie angielskiej. 

Znaczy sie, jak pan Franex mówi ich- 
nia flofa w kacieqacie-   

Tak sobie gwarzą, bo zapomnieli już, 
że były niedawno jakieś trudności z wy- 
dawaniem reszty, 

Posiadacze nowych banknotów po 5 i 
2 złote demonstrują je swym znajomym. 
Zwraca uwagę fakt, że na banknotach fi- 
gurują daty 1930 lub 1936 i podpis byłe 
go szeła OZN p. płk Koca, który — jak 
wiadomo — był swego czasu prezesem 
Banku Polskiego. Ktoś zauważa, że widocz 

nie w latach 1930 lub 1936 projektowano 
zwiększenie obiegu banknotów, może na 
weł inflację(?). 

Toczą się dyskusje czyje oblicza figu 
rują na banknołach. Jedni mówią Dąbrow 
ka, inni Bona, i 

ARBONY POWRÓCIŁY. 

Wiadomo, że starych znajomych wi- 
łamy z największą serdecznością. Tylko 
dwa dni nie było widać naszych, tak bar. 
dzo często krytykowanych, autobusów, 
aby wzbudzić do nich szczerą tęsknotę. 

Wydają się nam dzisiaj luksusowymi auto 
karami. 

Rychły powrót aułobusów jest najlep 
szym dowodem znakomitego funkcjono- 
wania aparału, 

OSTRZEŻENIE DLA KUPIECTWA, 
Społeczeństwo daje dowody spokoju   

I patriotyzmu. Wszędzie jednak znajdują 
się jednostki warcholsko nastrojone. Nie- 
których dosięgła zasłużona kara. Oto je- 
den z nierzetelnych kupców wileńskich po 
jechał już na wycieczkę do... Berezy. 

Niejaki Świrski zaklinał się, że nie po 
siada tłuszczu na sprzedaż, ukrywając pod 
słomą 200 kg słoniny. Przestępstwo ujaw 
niono i szkodnika wysłano na właściwe 
miejsce. Pożyteczne memento dla nieso- 
lidnych kupców. 

Kary administracyjne spadły na paru 
innych niesolidnych kupców. ® 

OSŁODA ŻYCIA. 

Histeryczńe paniusie, które przez parę 
dni ostatnich nałarczywie domagały się 
cukru, miały wczoraj zupełną satysfakcję. 
Znów jest cukru pod dosłatkiem. Wczoraj 
nadeszły w południe znaczne transporty, 
a następnie przyjdą w poniedziałek. Ży- 
cie zostało osłodzone. 

Społeczeństwo powinno samo czuwać 
aby jakieś hisłeryczki nie robiły zamie- 
szania wykupując fantastyczne ilości cu- 
kru bez żadnej racjonalnej potrzeby. 

Wilnianie byli wczoraj w dobrych hu- 
j morach. Przyczyny są trzy: Bilon, Cukier, 
Arbony. No, także przyczyną czwartą i 
widoczna z depesz, dezorientacja Adolfa 

Hitler 3 266 

  

  

W dalszym ciągu dekret głosi, że 
wzory monet ze stali ustala minister 
skarbu w drodze rozporządzeń. 

Dekret ten wszedł w życie z dniem 
ogłoszenia. 

WARSZAWA (Pat). 26 sierpnia 

dyrektor gabinetu ministra skarbu p. 
Janusz Rakowski omówił w radio pol 
skim emisję nowych banknotów w 
małych odcinkach oraz nowych mo- 
net ze stali. 
.—==—- E: "r 

  

Wszelkie uiuki i podręczniki poirzeb- 
ne do zało.enia i prowadzenia Spół 

dzielni Spożywców dostarcza 

„Społom” Zw а:ок Spółdzieln 
Wilno, Zaułek Rossi 3 

Tel. 56 1 30 6›       

Zauieszenie „Humanite“ 
^ ; 

i „Če Soir“ 
PARYŻ (Pat). Na zasadzie decyzji mini 

stra spr. wewn. ! w wykonaniu dekretu, któ 

ry dziś raon ukazał s.ę w dzienniku urzędo 

wym czasopisma „Humanite”* i „Ce Soir“, 

zostały z dmiem dzis.ejszym zawieszone, Pre 

mier Daladier przyjął © godz. 12,40 minist 

ra spr. wewn. Sarraut, który zawiadomił go 
o decyzji zamknięcia tych dwóch dzienni- 
ków. 

Rewizja i ares-towania 
w czeskie: agenci telegr. 

PARYŻ (Pat). Havas donosi z Zurichu, 
iż od soboty wieczorem komunikacja telefo 
niezna z Pragą jest przerwana. 

Żołnierze armii niemieckiej zajęli lokal 
czeskiej agencji telegraficznej. Z bronią w rę 
ku żołnierze niemiecey wkroczyli do poko 
jów korespondentów zagranicznych, rozkazu 

jąc im pozostać na miejscu. W tym czasle 

odbyła się rewizja w całym budynku. Rewi 
zja trwała eałą noe „liczba aresztowanych 
nė jest ustalona. 

rem podałe wiadomość, że na Pomorz: (4 

, pograniczu polsko - niemieckim palą się ma 

i jątki niemieckie. Radio podało lę wadomošė 

wówezas, gdy żadnych pożarów na Poma 

rzu nie było. Wybuehiy one dopiero po og 

łoszeniu niemieckiego komunikatu radiow: 

go © pożarach. Wynika z tego, že albo ka 

munikat nadano przedwcześnie, albo pożar 

nastąpił z opóźnieniem. Policja państwoaw 

w Wyrzysku posiada niezhite dowody, że 

pożar wynikł na skutek podpalenia. 

Prelegent podkreślił, że nowe te 
emisje w najmniejszej mierze nie oz 
nacz. ją jakiejkolwiek zmiany obowią 
zującego w Polsce ustroju pieniężne 

go, gdyż dokonane zostały na zasa- 
dach, którym podlegały dotychczasa 
we emisje pieniądza. 

Wprowadzenie do obiegu nowych 
banknotów dziesięcio, pięcio i dwuzło 
towych uzasadnione jest aktaulnymi 
potrzebami obrotu gospodarczego i 
dążeniem do ułatwienia społeczeńst 
wu jego normalnych czynności i za 
jęć, hamowanych częstokroć w nie- 
których okolicach kraju przez brak 
drobnych. 

Nowe banknoty wchodzą do ogól. 
nej emis;. banknotów banku polskie 
go i podlegają tym samym zasadom 
pokrycia, którym podlegają wszyst- 
kie kursujące w obiegu banknoty. 

: Fzakt-eznie wypuszczanie nowych 
banknetów odbywa się drogą wymia 
ny odcinków oviewaiacych na wick 
sze kwoty na odcinki drobne. 

Niezależnie od zaopatrzenia ryn- 
ku w nowe banknoty i w najbliższych 
dniach na razie — w 50- -groszowy bi 
lon stalowy—miennica paūstwowa w 
dalszym ciągu wybija i wybijać bę- 
dzie monety srebrne. 

WARSZAWA (Pat). W Monitorze Pol. 
skim Nr 195 z dnia 26 sierpnia ogłoszona 
wzory nowych banknotów dziesięcio, piecio 
i dwnuzłotowych. Banknoty dziesięeio-złoto- 
we są identyczne z tymi, jakie były kiedyś 
w obiegu, a następnie zostały wycofane. O- 
becnie wprowadzono je ponownie do obie- 
gu. 

WARSZAWA (Pat). Bank Polski urucho 

mił w Warszawie 12 kas wymiany bankno 

tów. opiewających na większe. sumy na od 

cimki dztesięcio, p.ęcio i dwuzłotowe, Lud 

mość zgłaszała sę masowo do tych kas. Ban 

knoty wymieniane są również we wszyst- 

kich działach Banku Polskiego na prowin 

cji.   

  

 



  

Mimochodem 

słowacki 
W dniach 8, 4 i 6-go wrześniu w 

Krzemieńcu zakończy się cykl obcho 
dów ku czci Słowackiego. Mają one 
olbrzymie znaczenie dla regionu, w 
którym budzą poczucie własnej war- 
tości, a znączenie to podkreśla i oma 
wia w obszernym artykule drukowa 
nym w „Polityce“ Stefan Kołaczkow- 
ski, Można rzec = nieco przejaskra- 
wiając — że artykuł ten jest strzałem 

przeciw centralizacji życia literackie- 
go w Warszawie, a koncepcja Kołacz 
kowskiego jest biegunowo sprzeczna 
z koncepcją Akropolu wowalskiego. 
Czytamy u Kołaczkowskiego: 

„Słowacki w naszej wyobraźni weląž 

przebywa w błękitach, w oderwanej tra 

gieznej sferze emigracji i zaprawdę da- 

,  ehowi jego należy się jeszcze w jednym 

sensie „powrót” do kraju. Zapominamy, 

Ik że ten żyjący w krainie snów poeta zdu 

miewał zarazem ostrością swego przeni- 

kliwego krytycyzmu i nieoczekiwaną nie 
kiedy irzeźwością zwraczjąc się przeciw 

lekceważeniu ""mskieh sił. Ale czy to 

zspomnienie nie jest zarazem dowodem 

jednostronnego wypaczenia jakiemu u- | 
legł w 5 50, wyeiwaźni „oderwany“ ой 

wszystkiego Słowacki? Czy aby nie 0- 

| derwaliśmy go sami w znacznie więk- 

szym stopniu niż był nim w istocie? Py 

tanie, nad którym warte się zastanowić, 

tymbardziej, że poczja i rzeczywistość, 

marzenie i czyny, ściślej są związane niż 

sądzą ludzie 1 _ający pełno realizma.. w 

ustach, 

Są to słowa niewątpliwie słuszne. 
„Powrót do kraju* Słowackiego to 
przede wszystkim powrót do Krze 
mieńca, ale przecie również powrót 
do Wilna. Na czarnej płycie granito- 
wej na Rossie czytamy wyryty cztero 
wiersz Słowackiego. Jak powiada Ko 
faczkowski: 

„Nie brak świadectw na to, że Marszał 

kowi Piłsudskiemu Słowacki był bardzo 

potrzebny, skoro go z takim zamitowa 

niem czytywał i tak wysokie miejsce w 

panteonie narodowym Mu wyznaczył, I 

nie wadził Marszałkowi Słowacki w rea 

Iiźmie politycznym — widocznie pomo- 

gał. A więc nie jest sprawa oderwania 

Słowackiego ,ani taką prostą, ani litera 

eką tylko sprawą”. 

Oczywiście, że dla nas wszystkich 
Słowcki nie jest tytko literacką spra 
wą. Ałe jednocześnie czyż nie jest to 
faki dziwny i znamienny, że właśnie 
w Wilnie postać Słowackiego jest ma 
ło popularna. Myślimy o Maryli, a za 
pominamy o Ludce. Dzielimy się Mie 
kiewiczem z Nowogródkiem, a Słowa 
ckiego oddajemy Krzemieńcowi całko 
wicie. Owszem, Wilno na Adamie za 
ciążyło silniej, niż na Juliuszu, lecz 
przecie... mamy do Słowackiego pra 
wa. I rzetelne, nie fikcyjne. 

Oczywiście nie myślę o humorystu 
cznych planach w rodzaju jeszcze jed 
nego mitu, a więc pomnika! Nie, dość 
mamy jednego pielgrzyma, dla które 
go w końcu zburzy się pół miasta i 
wytnie wszystkie drzewa, by postawić 
go wreszcie na Karolinkach. Niemniej 
kult Słowackiego trzeba w Wilnie roz 
żarzyć a pomnik poety leży już na Ros 

sie. 
Kto się tym rozdmuchiwaniem 

iskry w ognisko ma zająć? Widzę w 
Wilnie trzy powołane do tego instytu- 
cje: Uniwersytet, Związek Literatów 
Teatr. 

  

Sklepy spożywcze 
otwarte do godz. 22 
Starosta Grodzki w Wiinie komi 

nikuje, że na podstawie zarządzeni: 
Starosty Grodzkiego Wileńsk. sklepy 
spożywcze na terenie m. Wilna ot. 
warte będą do godz. 22 poczynając 
od dnia 26 bm. do odwołania. 

Z Tegorocznych 
Targów Północnych 
Jak się dowiadujemy ogłoszony 

został przez znaną lwowską fabrykę 
czekolady BRANKA konkurs targo- 
wy z nagrodami w postaci 50 luksu- 
sowych bombonier, zawierających 
czekoladki. Nagrody uzyskać można 

„za trafne odpowiedzi na dwa pyta- 
nia, zawarte w karnecie, rozdawa- 

nym bezpłatnie przy stoisku BRAN- 

___. Delegaci 
na uroczystości 

KOWNO, 26 VIII (n). Został już ustalo- 

my skład delegacji Litewskiego Związku 
Pisarzy na uroczystość ku czei Słowackiego 
w Krzemięńcu. wesził de niej: prezes Związ 
p- Ludwik Gira oraz pp. Zofia Czurlonisuwa 
Salomea Neris, Kazimierz Boruta, Kazimierz 
Inczura i Stanisław Santwaras. 

W Pojsce ma się przyłączyć do niej Wi 

Spłonęło miasteczko 
W ub. środę spaliło się miastecz- ; 

ko Mikołajewo, pow. wołożyńskiego. | 
Ogień powstał w domu miejscowego | 
ks, prawosławnego i momentalnie 
przerzucił się na sąsiednie zabudo- 
wania. Wysuszone długotrwałym u- 
pałem drewniane domki kryte strze- 
chą łatwo uległy ogniu. Dopiero gdy 

Nowy gmach poczty 
za 2 miliony złotych 

Budowa gmachu pocztowego przy ul. ' 
Kolejowej idzie obecnie „pelną parą“. | 

Będzie to gmach bardzo dużych roz- | 
miarów. Kubatura jego wynosi 45.000 m | 
sześc. konstrukcja szkieletowa żełazo- | 

Wynik auścyj na 
Mimo napięcia syłuacji poliłycznej w ! 

Wilnie odbyły się Aukcje na futra sowiec- 
kie, dostarczone przez sowieckie towa- 
rzystwo „Sojuzpusznina* w Leningradzie. | 

Aukcje trwały 2 dni. Ogólny obrót 
wyniósł 72.610 zł, z czego zakupiono *a- 
rakułów surowych na sumę 39.100 złotych I 

Otwarcie wystawy Dro. arskiej w Wilnie 
W soboię, 26 sierpnia, br. została ot- 

iwarła w Wilnie Ogólnopolska Wystawa 
Drobiu, Psów Rasowych, Gołębi Poczło- 
wych i Rasowych, Królików i Zwierząt Fu- 

terkowych, organizowana na terenie i w 
ramach V Targów Północnych. 3 

Otwarcia Wystawy dokonał p. prof. 
Maurycy Trybulski, prezes Komitetu Wy- 
stawy. 

„ Na Wystawie zostały pokazane setk: 
okazów hodowlanych różnych ras, jaki 

- Przygo 

  

Dnia 25 bm. został w Wume zor- 
ganzuwany  Ubywaielski Komitet 
krzysposowienia Wina do obrony 
przceawiouuczej. krezesem Komuiteut 
został wybrany Prezydent miasta dr 
Wiktor Maieszewski. 

Zadaniem nomuieiu, jak wskazuje 
jego nazwa, jest przysposobienie m.a 
sta do obrony przeeswioiniezej z uw- 
zgięumeniem potrzeb szerszyca mas. 
Zasadniczo obroną przec:wiotniczą 
i, przeciwgazową kieruje LUPP, roz- 
porządzająca kadrami iachowych in 
strukiorów, niezbędnym maieriatem 
i odpowiednią organizacją służby roz 
poznawczej i ratowniezej. Scieśtejsza 
organizacja obejmuje poszczególne 
bloki domów i kieruje akcją obronną 
na terenie budynków mieszkalnych 

Obywatelski Komitet Przysposo- 
bienia Wilna do obrony przeciwlot- 
niczej ma na uwadze przede wszyst- 
kim interesa szerszych mas ludzi, któ 
*zy w momencie krytycznym z tych 
iub innyeh powodów mogą znaleźc 
się bez opieki i uwzględnia niebezpic 
czeństwo, grożące od nieprzy jaciels 
sich samolotów. 

W wypadku nalotu nieprzyjaciel 
skich samolotów wszysty mieszkań 
ty miasta, zachowując należyty spo 

óji zimną krew (warunek nieodzo 
ny), muszą zabezpieczyć Się w spo- 6b ustalony i praktycznie wypróbo- vany przez LOPP. Trzeba więc pa- miętać o konieczności zachowywania jak największego spokoju, a zarazem jak najsnrowszej dyscypliny, 

Kto podczas ataku lotniczego znajdzie się w domu, szczególnie je- żeli ma do dyspozycji schron i posia- da maskę — może być spokojny. W najgorszej sytuacji znajdą się prze- chodnie, których atak złapie w dro- dze. Co wtedy ma robić? Gdzie się schować? Na te pytania Obywatelski Komitet zwie Wilna do obrony przeciw. leze, Rey: jį odpowiadc 

CHOWAĆ SIĘ DO ROWÓW. 
PRZECIWLOTNICZYCH!... -   ° КТ na Tar*«ch Północnych. 

panem. 

|| „KURJER* (4812) 

litewscy 
krzemienieckie 

told Sirijos-Głra (syn), który bawi już tam 

w związku ze sprawą ekshumacji zwłok Bi- 

lunasa, wyznaczonej na dzień 8 września. 

Wraz z delegacją wyjeżdżają: wdowa po J. 
Bilunasie, p.  Bilunasowa-Mattoszajtisowa, 

p. prezesowa Girowa oraz dr Garmus, przed 
stawieieł Komitetu sprowadzenia zwłok Bi- 
lunasa, który wiosną br. bawił już w Zako- 

przybyła z motopompą ochotnicza 
straż pożarna ze Wsielubia na czele z 
wójtem p. Michalskim udało się oca- 
lić kilka domów. W ogólnej paniee i 
ratowania dobytku zginęło jedno dzie 
eko, a kilka osóh zostało poparzonych 

W akeji ratowniczej wyróżnił się 
strażak ze Wsiełubia Michał Kudzia. 

betonowa uzupełniona jest murem. Koszt 
budowy wyniesie około 2.000.000 złotych. 
Zakończenie budowy i oddanie gmachu 
do użytku nasłąpi w roku 1940. 

futra sowieckie 
i Isėw srebrnych na sumę 33.500 zł. 

Niesprzedany towar  „Sojuzpusznina“ 
pozostawiła do dyspozycji Towarzystwa 
Wileńskich Aukcyj i Targów Futrzarskich 
z tym, że będzie mógł być on sprzeda- 
wany. 

kury, kaczki, indyki, perlice, gołębie, kró- 
liki, kanarki, lisy srebrzyste, szopy, świnki 
morskie, szczury białe i psy myśliwskie, 
policyjne, pokojowe itp. 

Między innymi wystawiono psy służ- 
bowe straży kolejowej i Dyrekcji Okręg. 
P. Kolej Państw. w Wilnie. 

Wystawę zwiedzili p. Marszałek Alek- 
sander Prysior, Dyrektor Kolei p. inż. Wac 
ław Glazek, p. Kurator Marian Godacki 
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NOWE ODBIORNIKI ССНО NA SEZON 1939/40 

3i4 LAMPOWE APARATY O ZASIĘGU EUROPEJSKIM 
(NA PRĄD ZMIENNY I BATERYJNE) 

WYPOSAŻONE W NOWOCZESNE ZDOBYCZE RADIOTECHNIK) 

OD Zł 130 ZA GOTÓWKĘ. SPŁATY DO 15 MIESIĘCY 
Śprzedaż w czołowych sklepach radiowych 

        

  

poniedziałek, godz. 18 na dziedzińcu 
Piotra Skargi. 

Ubiór cywilny. 

KOMENDANT WILEŃSKIEJ LEGII AKADEMICKIEJ. 

tujemy Wilno do obrony 
przeciwiotniczej 

Wszyscy do kopania rowów?! 
Są to rowy głębokości prawie do 2-ch 
meirów, szerokości przeszło metr, 
aiugości dowoiiej, zależnie od tere- 
nu, a mające kształt zygzaku, czyli 
wielokrotnie powtórzonej liiery „w. 
Z obu końców rowu oraz w pewnych 
odsiępach z boków są wygodne scho- 
dki. towy są nakryte dachem z gru- 
bych belek i papy, zabezpieczającą 
przed wilgocią, a na tym mają pra- 
wie metrową warstwę ziemi. 

Rowy przeciwlotnicze przypomi- 
nają dohre rowy strzeleckie na stałej 
linii obronnej. Zabezpieczają one 
przed odłamkami pocisków i mniiej- 
szymi pociskami, a przy pociskach 

ją skutki działania, gdyż zygzakowa- 
ta ich linia chroni od niebezpieczeń- 
stwa sąsiednie odcinki. 

Rowy przeciwlotnicze mogą na 
małej względnie przestrzeni zmieścić 
maczną ilość ludzi. Tak np. na prze 
strzeni 40 metrów w prostej linii, 
przy ośmiometrowej długości poszcze 
%ólnych odcinków zygzaku, w rowach 
przeciwlotniczych może się ukryć 
ki] 

stwa ewemualnej wojny przyjmiemy 

dła przechodniów. 

Pracomi będą kierowali specjalni 
szym okresie będą: plac Katedralny, 
Piłsudskiego. Czas rozpoczęcia dnia 

<   CO TO SĄ ZA ROWY? 

wiełkieh rozmiarów dobrze Iokalizu- | 

przeszło 200 osób. 

Rowy są przeznaczone dla ludzi, 
którzy, znajdując się zdała od swego | 
domu, zostaną zaskoczeni atakiem 
lotniczym, a więc będą s.ę ezuli szcze 

, golnie bezradnie, W rowach przeciw 
loiniczych znajdą oni dobre schro- 

| nienie. Z rowów będą mogli też sko- 
, rzystać ludzie, którzy nie mają przy 

, mieszkaniach nawet prowizoryczne- 
! go schronu. 
| GDZIE BĘDĄ ROWY 
i PRZECIWLOTNICZE? 
Projekt uwzgłędnia tymcazsem około 
30 rowów, ale ta liczba oczywiście 
wzrośnie znacznie. Siłą konieczności 

„Powy będą musiały znajdować się 
| przy ogrodach, skwerach, na ulicach 

i nieposiadających trwałej nawierzch 
ni placykach. Przewidziane są takie 
punkty: Arsenalska, Bonifraterska, 
Królewska, pl. Orzeszkowej, I Bate- 
rii, Jagiellońska, pl. Ratuszowy, aku 
ba Jasińskiego, 3 Maja, pl. Bosaczko 
wy, Kościuszki, Rynek Kalwaryjski, 
Piaski na Antokolu, Zawalna, Dobrej 
Rady, Kowieńska, zauł. Rybny, Wi- 

Obywatele miasta Wilna 
Zgodnie z żołnierskimi tradycjami naszego miasta — niebezpieczeń- 

z męstwem i wiarą w zwycięstwo. 
Ta nasza wiara opiera się na wielkiej sile naszej świetnej armii. Jednak: 
obowiązeń przygotowania się do wojny obejmuje nie tylko żołnierzy lecz 
* ludność cywilną W związku z możliwością ataków lotniczych nalezyk 
zau'czasu przygotować w różnych częściach miasta ROWY - SCHRONY 

Do kopania tych rowów niech staną ci wszyscy obywatele i obywatelki 
m. Wilna. którzy są wolni od prac niezbędnych Kto nie będzie mógł pra- 
cować długo, niech popracuje kilka godzin, nawet godzinę. 

technicy. Miejscem zbiórki w pierw- 
plac Orzeszkowej i plac Marszałka 

: 28 sierpnia 1939 r. o godz. 8 rano 
Pożądane jest stawanie do pracy z własnymi łopatami, : 

DR W. MALESZEWSK. 
Prezydent m. Wilna, 

Przewodniczący Obywatelskiego 
Komitetu Przysposobienia Wilna 

| tebska, Zwierzyniec (w parku), Dziel 
| na, Fabryczna i inne, 
| Każdy, kto dobrze zna Wilno, łat 
| wo ulokaje rowy na właściwym od- 
| cinku. 

KTO MA KOPAĆ ROWY 
PRZECIWLOTNICZE? 

Wszyscy, którzy są bezpośrednie za- 
| interesowani w ich prędkim wyko- 
naniu! A więe wszyscy mieszkańcy 
Wilna! Każdemu z nas może się przy 
dać taki rów — każdego z nas może 
uratować przed niebezpieczeńtswem, 
— więe każdy z nas musi przyczynić 
się do jaknajrychlejszego wykonania 
planu, przewidującego liczne rowy 
przeciwłotnicze w Wilnie. 

Nie. bezrobotni, zatrudniani przez 
Fundusz Pracy, nie sami tylko robot- 
niey! Rów przeciwlotniczy, to jak rów 
strzelecki — wymaga nic 'ylko sil- 
nej dłoni, mocno trzymającej łopatę. 
ale i troskliwej dłoni, która działa 
tym pewniej, im silniejsze jest poczu 
cie odpowiedzialności i większa świa 
domość, że taka praca nubticzna jed- 
nocześnie jest pracą dla samego sie- 
bie. 

Praca będzie się odbywała pod 
kierownietwem specjalistów - inży- 
nierów i techników. Do roboty są 
wzywani przez Komitet 

WSZYSCY OBYWATELE WILNA 
NA OCHOTNIKA! 

Pożądane jest stawienie się z własną 
łopatą, ale oczywiście Komitet dos- 
tarezy znaczną ilość łopat dla osób, 
które nie mogą przynieść łopaty wła- 
snej. 

W Wilnie PRACE NAD KOPA-   NIEM ROWÓW ROZPOCZYNAJĄ 
£'F ". PONIEDZIAŁEK 28 bm. O 
GODZ. 8-ej RANO. Wszyscy zdolni 
do pracy z łopatą w ręku zechcą się 
sławić na jeden z trzech narazie pun- 
któw zbornych: 1) na pl. Katedral- 
nym, 2) na pl. Orzeszkowej i 3) na 
pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego (da 
wniej Łukiski). Wówezas zostanie do- 
konany podział pracy i zaleźnie od 
ilości osób, które się zgłoszą, rozpo 
cznie się praco w kiłku punktach od   Do Obrony Przeciwlotniczej, razu. 

 



Nožycami przez prasę 
WOJNA, CZY POKOJ? 

P. M. Niedzialkowski zastanawia 
się w „Robotniku* nad zagadnieniem 
„co zrobi Hitler“? 

Co w tych warunkach zrobi kanclerz 
Hitleri Co mu doradzą jego doradcył 

Hitler musi, oczywiście, zanalizować 
najdokładniej wszystkie „za” | wszyst 
kie „przeciw” rozstrzygnięcia na rzecz 

wolny. 

Pozycje „za”* są dla Hitlera niemiłe. 
„prestige“ systemu rządzenia, — ргезй- 

ge' osobisty, rosnące znużenie mas 
niemieckich, kolosalne trudności gor- 
podarcze w tej „wojnie nerwów”, ko- 
nieczność sukcesów, by opanowywać 
nadal położen'e wewnętrzne... 

Ale pozycje „przeciw”* są również 
oczywiste; wyliczę główne: 

1) niewątpliwa przewaga gospodar- 
cza mocarstw „frontu wolności”, prze- 

waga, która w razie dolścia do kon 

fiktu będzie wsparta odrazu czy fro- 

chę później całą potęgą Stanów Zjed- 
noczonych Ameryki Północnej; 

2) niewątpliwa już dzisiaj przewaga 

militarna „frontu wolności”, wzmocnio. 

na przez fakt, .że flota Wielkiej Brytanii 
opanuje z pewnością Morze Północne; 

3) niepewność położenia wewnętrz- 

nego na złemłach „Protekforafu” | w 

„op'ekowanej” Słowacji; 
4) własna niemiecka robota podzie- 

mna; 
5) przekreśienie poprzez pakt o 

nieagresji ze Związkem Republik S9- 
wieck'ch rach"b na dvwersję części spo 
łeczeństwa ukraińskiego. 

| wreszcie wartość o znaczeniu pierw 

szorzędnym — dla Hiilera niezmiernie 
negatywna — jednolity front opinii 
polskiej, opinii brytyjskiej, opinii fran. 
€uskie! — front, jednolity dobrowolnie 

Historia chciała, że od wyników fa- 
kiej analizy, dokonywanej w umyśle 
jednego człowieka, zależą losy wojny 
I pokoju, a również I losy narodu nie- 

m'eckiego. 

Obowiazek „frontu Jednošei“ 
nader prosty: 

nie może zajść absolutnie nic, coby 

mogło podniecić wiarę Hitlera, że 
„blułf” i „propaganda okropności” po- 
płacają nadal w polityce międzynaro- 
dowej. 

Syfuacja jest jasna. Niech pozosta- 
nie jasna: to szansa ostatnia ocalenia 

pokoju. 

Jest 

Spokój, solidarność i odwaga spo 
łeczeństwa polskiego to najlepszy spo- 
sób na wygranie „wojny nerwów*. 
Uwagi Niedziałkowskiego b. słuszne z 
wyjątkiem jednej.. W ustrojach total. 
nych prestiż robi się sztucznie, przy 
pomocy prasy i radia. Mieliśmy naj 
lepszy dowód z paktem niemiecko. 
sowieckim. Trzecia Rzesza nigdy nie 
przyzna się do porażki. I nie będzie 
to z pewnością największym nieszczę 
ściem dla ludzkości. 

GŁÓD W ARMII NIEMIECKIEJ. 

„W. Dz. Narodowy* przynosi wia- 
domość o krytycznym stanie aprowi- 
zacji wojsk niemieckich. 

Do niedawna jeszcze dzienna racja 
żywności dla żołnierza wynosiła w Nie 
mczech 750 gr chleba lub 500 gr su- 
chara („cwibaku”), 375 gr mięsa świe- 
żego lub solonego, albo 200 gr mięsa 

wędzonego (wędliny), słoniny lub kon- 

serwy mięsnej; 125 gr ryżu, krup, ka- 

szy albo 250 gr jarzyn (groch, fasola, 

soczewicaj lub mąki, albo 1.500 gr 

ziemniaków, albo 150 gr suchej jarzy- 

ny; 25 gr kawy palonej lub 3 gr her- 

baty; 17 gr cukru, 25 gr soli. Racja żyw 

ności dla konia wynosiła dziennie: 

6.000 gr owsa; 1.500 gr slana i 1.500 gr 

słomy (podściółk). Kawa, herbata cu- 

kier już dawno znikły z żołnierskiego 

„Verpflegszeftlu". W ciągu zaś rządów 

kanclerza Hiflera zostały już racje po- 

wyższe trzykrotnie pod rozmaltymi po- 

zorami zredukowane. 

Teraźniejsza transza redukcyjna, to 

nowy zamach na niemiecki wikt kosza- 

rowy, który I tak' jest już niezwykle 

głodowy I suchy. 

ul. Adama Mickiewicza 11 

Przy!mue wkłady oszczędnościo: 
we poczyraąc Od 1 zł. 

Udzielą taniego kredytu. 

Każdy posiadacz książeczki 
oszczędnościo ej może brać udział 

w KONKURSIE p. h. 

Każdy z książeczką KKO. 
Konkurs daje możność wygrasla: 

samochodu. trzytygodn'owej wycieczki 
zagranicznej, lub jednej z wielu cen- 
nych nagród. 

Szczegóły w lokalu Kasy. 
Dział wkładów przyjmuje i wypłaca 

bez ograniczenia kwoty od godz. ć-ej 
rano do 7.30 wiecz. bez przerwy, 

Pozosałe dzały czynne do g. 3-ej 

    

Drogo kosztuje Niemcy zabawka 
w „wojnę nerwów”. . 

GŁOSY PRASY ZAGRANICZNEJ. 

„Dziennik Poznański* cytuje w 
artykule wstępnym głosy prasy zagra 
nicznej o sytuacji międzynarodowej 

„Niemcy, odrzucając możliwość u- 
kładów, zatrzasnęli za sobą drzwi — 
pisze paryska „La Croix", — Wydaje 
się, że konflikt, który zawisł nad Euro- 
pa, nie da się już rozstrzygnąć na po- 

sledzeniach | rozprawach konferencyj 
pokojowych. Cóż pozostaje! Czy tylko 
głos armat | huk bomb gazowych! Ale 
wtedy Europa stanie nad przepaścią"! 

„Europa ma jeszcze 5 minut czasu 

— pisze „L'Avvenire d'ltalia", — Je. 

dyna jej nadzieła leży obecnie jeszcze 
w kałolickim Rzym'e. Oczy św'ata za- 
czynalą spoglądać z coraz wiekszvm 
utesknieniem w stronę Castelqandolfo, 
grzie rezvdulje okecnie ten, który wstą 
pił na Stolicę Apostolską z hasłem: 
„Dziełem sprawiedliwości — pokój” 

Jako epoka nlewzruszona stol dziś 

Rzym katolicki ponad konfliktami I nie 
zgodą, Rzym katol'cki, który przyciąga 
dziś powszechną uwadę i stanowi źród 
ło powszechnej nadziei... Najwieksi 
mężowie stanu odnoszą ostatnio wra*e- 

nie. że Watvkan stale się ośrodk'em, 
wokoło któreao skupi s'e odpowiedź 
na naltraolcznielsze w nasrych czasach 

pyłan'e: Czy da się jeszcze uniknąć 
wolny?"   Redaktor dyplomatyczny paryskiego | 
„L'Intrans'aearf“ p. Sckacre pisze: 

„Rez wafnienia wolna nerwów rwa 

datej. N'e zmniejszała sie prowokowa- 

ne mrzez N'emcy incydentv na aranicy 
polskie!, Re'estrowany Iest ruch woisk | 
zarówno na wschodzie jak I zachodniej 
granicy Niem'ec. Ludność polska za. 
chowule niezamącony niczym spokój 

O Ile sytuacja jest poważna — kończy 

publicysta — to nie jest jeszcze bez- 
nadzielna". 

WIARA ZAWSZE ZWYCIĘŻA. 

„ABC“ podkrešla siłę i odporność 
nastrojów polskich w „wojnie ner 

wow“. 
Ješli się obserwuje zachowanie spo- 

łeczeństwa polskiego w dzisiejszych 
trudnych czasach, fo można z dumą 
stwierdzić, że społeczeństwo polskie 
zdaje w całej pełni egzamin. Czeka 
ono bowiem ze spokojem na nadcho- 
dzące wypadki, niezłomnie wierząc w 
to, że zdoła wyjść zwycięsko z wszel- 
kich choćby najcięższych prób. 

Nastrój obecny społecz»ństwa pol- 
skiego to wcale nie jakiś niefrasobl'wy 
optymizm, który nie chce dostrzegać 

przeszkód stolących na drodze, który 
lekceważy sobie nadchodzące wypad: 
ki. Nie fest fo w najmniejszym stopniu 
postawa polegająca na przekonaniu, że 
zwycięstwo nad wrogiem może być 
łatwe. 

Nie jest to tym bardziej postawa 
jakiegoś pesymizmu, niewiary w nad. 

chodzące jutro. 
Społeczeństwo polskie jest prze- 

pojone wiarą, że zwycięstwo przyjść 

musi, chociaż będzie okupione wiel. 
kimi, może nawet bardzo wielkimi ofia- 
rami. Społeczeństwo polskie z zacię- 
tymi ustami czeka na wypadki, które 
idą, gotowe do największych ofłar | 
poświęceń. 

Każdy bojaźliwiec powinien wie- 
dzieć, że bojąc się kopie grób dla po- 
koju siebie i swoich bliskich powoła- 
nych do szeregów. Żyć życiem zwyk- 
łym oto hasło chwili. 1. 

eno000000000€ 

| REL0MA 7   
6 oddz. szkoły powszechnej, wiek od 

3 do 17 lat. Eqzamn wsiępny 1.1X. 
z jązyka polskiego, arytmetyki z geo= 
metrią, historii, geografii, przyrody 

Zgłoszenia kierować pod adresem 
torska 12!, telefon 17. 

Zarząd Okręgowy 
Polskiej Macierzy Szkolnej 

w Baranowicz.ch 

ogłasza zapisy na > szkolny 1939/40 

Gimnazjum Kupieckiego i 
Warunki przyjęcia: 

„KURJER“ (4912) 

„Głupi Jakub" 
i jego autor 

Dziś wieczorem mamy w Teatrze | naprawdę wielki mistrz sceny! O je- 
na Pohulance premierę „Głupiego Ja 
kuba“. Jest to jedna z najlepszych 
sztuk Tadeusza Rittnera, niestety 
rzadko granego dramaturga, (wiosną 
ub. roku wielkim powodzeniem cie- 
szyły się w Wilnie jego „Wilki wśród 
nocy" z Celiną Niedźwiedzką i Da- 
czyńskim w rolach głównych), które- 
go nie tylko sława ale i faktyczny za- 
sięg sceniczny przekraczał daleko gra 
nice polskie. Syn Niemca, profesora 
uniwersytetu lwowskiego, a potem 
polityka, oraz matki — Polki, wycho 
wanek wiedeńskiego Theresianum, 
potem urzędnik austriackiego mini- 
sterstwa oświaty, Rittner zawsze czuł 
się Polakiem. Pisał w dwóch języ- 
kach felietony i nowele — dla prasy 
niemieckiej i dia pism polskich ta- 
kich jak „Życie'* lub „Czas*, w któ- 
rym zdobył nagrodę konkursową za 
nowelę. Później, gdy uświadomił so- 
bie swoje prawdziwe powołanie — 
twórczość sceniczną, powtarzało się 
to samo; jedne sztuki (ja np. „W ma- 
łym domku') ukazywały się naprzód 
na scenie polskiej, skąd wędrowały 
do teatrów niemieckich, z innymi 
znów (jak np. z „Latem, które wy- 
stawił pierwszy Bunghteater) było od 
wrotnie. W początkach wojny Świa- 
towej reżyserował Rittner w Wied- 
niu zespół aktorów polskich; w Pols- 
ce niepodległej proponowano mu ob- 
jęcie kierownictwa sceny lwowskiej. 
Wielki, wrażliwy artysta zmarł w ro- 
ku 1921, niewątpliwie z poczuciem 
pewnego rozdarcia wewnętrznego — 
nie czuł przecież w sobie nie z czło- 
wieka chwili, z literata w służbi: ha- 
seł; liczył się z tym, że łatwo może 
znaleźć się na marginesie zaintereso- 
wań, w zapomnieniu. Tak się 20 częś 
ci i stało. A jednak otrzyma'iśmy w 
tym pisarzu znakomitego  reprezen- 
tanta polskiej twórczości teatralnej, 
otrzymaliśmy pisarza, który właśnie 
dlatego, że przejęty nie aktualnością 
ale sprawami ogėlnoludzkimi, nale- 
żał do tych nielicznych naszych pisa 
rzy, którz yzdolni byli prawdziwie 
zainteresować publiczność  zachod- 
niej Europy. Tymbardziej, że był to 

  

PRYWĄTNE 

GIMNAZJUM ŻEŃSKIE 
Janiny Arturoweij Górskiej 

: ulica Trocka 13 

Kancelaria urzęduie w lokau szkolnym codziennie 
w godzinach: od 1l do 15. 

w Wilnie, 

  
  

go ukochaniu teatru krążą liczne wie 
sci i anegdoty. Podobno pisząc swe 
sztuki wypróbowywał je na malen- 
kiej scenie marionetek, które mu wy- 
cinała jego siostra; „grali* razem po 
żytkując w ten sposób dziecięcą za- 
bawę dla bezbłędności dojrzałego 
dzieła. We wspomnieniach Iucyny 
Kotarbińskiej, żony Józefa, słynnego 
dyrektora sceny krakowskiej czyta- 
my taką anegdotę: 

„Po premierze sztuki zaprosiliś- 

my Rittnera z żoną do Grand Iłotelu 
na kolację. Józef szedł z p. Rittnero- 
wą. Rittner szedł ze mną. Poczuwa- 
łam się do obowiązku bawienia go, 
więc mówię o wrażeniach ze sztuki, 
Rittner milczy. Powtarzam zasłysza- 

ne zdania cudze, milczy. Omawiam 
kolejno role, ich wykonanie, znów 
milczy. Prorokuję wielkie powodze- 
nie, co u Boga, znów milczy? Aż pod 
samym hotelem staje i, rozkładając 
bezradnie ręce, mówi: „Poco ona u- 
marła w drugim akcie?". 

Tak to Rittner żył w zamkniętym 
kręgu swej twórczości, swej filozofii. 
fii, swej etyki. Nic dziwnego, że stwo 
rzone przez niego postacie pułsują 
jego krwią. Nie zestarzały się, zwłasz 
cza ta ze sztuk realistycznych, jak np. 
z „Głupiego Jakuba, którego dziś zo 
baczymy na Pohułance, a o którym 
dawno już pisano, że powinien wejść 
do żelaznego repertuaru scen pols- 
kich. 

Widziałem „Głupiego Jakuba* pa 
rę lat temu w Warszawie. W roli 
szambelana występował wówczas po 
raz pierwszy (po Mieczysławie Fren 
klu i Kazin4'rzu Kamińskim!) Kazi 
mierz Junosza - Stempowski. Hanię 
grała Romanówna Jakuba — Hnvy- 
dziński, Teofila — Maszyński. Reży- 
serował E. Wierciński. Było to pra 
wdziwie świetne przedstawienie. Do 
teatru ledwie można było się dostać. 
— Dziś zobaczymy Junoszę - Stempo- 
wskiego w tej samej roli, a obok nie- 
go parę aktorską nową, z zespołu za- 
angażowanego na przyszły sezon. 

jim. 

     

  

Uwaga na tyfus! 
Druga połowa sierpnia i wrzesień 

to zazwyczaj okres największego na 
silenia duru (tyfusu) brzusznego. 

I w tym roku jest tak samo jak 
lat ubiegłych. Liczba zachorowań 
znacznie się ostatnio zwiększyła. 

Trzeba bardzo uważać, by ustrzec 
się od tej choroby, zawsze ciężkiej 
w przebiegu i trudnej do wyleczenia. 

Na szczęście ustrzec się łatwo, sto- 
sując zasady higieny i środki ostroż- 
ności. 

Francuzi nazywają dur brzuszny 
„chorobą brudnych rąk*. Myjmy ręce 
nie tylko przed jedzeniem, ale po 
zetknięciu poręczy schodów, klamek 

drzwi, drążków tramwajów, słuchawek 
telefonu itp. 

Najwazniejsze przy leczeniu duru 

Gimnazjum Drogowego 

6 oddz. szkoły powszechnej, wiek od 
1: do 17 lat. Egzamin wstępny 4., 
z polsk'e oi aryime yki 4 geometr ą. 
geografil, przy:ody, historił, rysusków, 

Gimnazjów w Baranowiczach, u. Sena- 

  

    wo I według przepisów po cenach 

Koncesjonow. biuro 
elekiro - techniczne   

ZABEZPIECZAJCIE BUDYNKI 
PŁORUNOCHRONEM 

Wykonujemy piorunochrony w domach m e,skich i posesjach wiejskich facho- 

„EL- 
niskich. Oferty : porady bezolatnie. 

= GG Wilno, Niemlecka 3 
Telefon 11-11     

  

brzusznego jest jego wczesne rozpo- 
znanie. Choroba ta, rozpoznana 
wcześnie, jest w 90 proc. uleczaina, 
rozpoznana późno — daje ledwie 10 
proc. szans na wyleczenie. 

Nie należy więc bagatelizować lek- 
kich pozornie zachorowań. Gdy cho- 
ry uskarża się na bóle głowy, wy- 
soką gorączkę, zwłaszcza połączoną 
z majaczeniem, nie nazywajmy tego 
grypą. W sierpniu nie dostaje się 
grypy, która szaleje przeważnie w 
marcu i kwietniu. 

Należy w kazdym razie bardzo 
wcześnie wezwać lekarza i broń Boże 
nie ukrywać chorego w domu, bo 
może się od niego zarazić cała ro- 
dzina, zwłaszcza jeśli wypadek cho- 
roby ma miejsce w domu nieskana- 
lizowanym. : 

Wažnym šrodkiem zapobiegania cho- 
robie jest bezwzględne gotowanie wo- 
dy i mleka oraz dokładne mycie o- 
woców i jarzyn. 

Tak samo ważne jest tępienie 
much, które często przenoszą na iap- 
kach zarazki choroby i zostąwiają je 
na produktach spożywczych, 

Wreszcie najważniejszą jest 
walka z nosicielami duru. Pamię- 
tajmy, że człowiek, który chorowa' 
na dur brzuszny, może b,ć przez 4 
do 5 lat bezwiednym nosicielem tej 
choroby. 

Bywały w tej dziedzinie wypadki 
straszliwe. Np. w Montrealu pewien 
mleczarz zaraził, 2.000 osób przy 
czym 400 osób zmario. 

W Polsce statystyki duru brzusz- 
nego notują około 17000 zachoro- 
„wań rocznie, w tym 2..0) zgonów. 
a w samej Warszawie — około 1.800 
zachorowań rocznie, w tym około 
10 proc. zgonów.   

KAKAO 
WEDLA 
posilne — wydajne 

120 filiżanek z 1 kilograma 

TEATR i MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. 

— Jedyna popołudniówka z występem 

Kazimierza Junoszy - Stempowskiego. Dziś, 

w m.edzielę, dnia 27 bm. o godz. 16 po polu- 

dmiu w Teatrze Miejskim na Pohulance tyl- 

ko jedyny raz wystąpi gościnnie Kazimierz 

Jumosza - Stempowski w świetnej komedii 

Verneuil'a „AZAIS“ dając prawdziwy 
koncert gry aktorskiej w popisowej roli ba- 

rona Wuertza. 

— Premiera z występem Kazimierza Juna 
szy - Stempowskiego. Dziś, w niedzielę, o g. 

20-ej premiera znakomntej sztuki Tądeusza 

Rittnera — „GŁUPI JAKUB". Będzie to 
druga z kolei i ostatnia premiera, w której 
wystąpi znakomity gość Kaz.mierz Junosza 

Stempowski w roli Szambelana, którą tafk 

uedawno kreował na scenie Teatru Naro- 

lov :go w Warszawie przez szereg miesięcy. 

Rolę tę zalicza mistrz sceny i ekranu do 

iednej z najznakomitszych swych kreacji w 

statnich latach, to też niewątpliwie całe 

xultunalne Wilno pośpieszy zobaczyć geni- 
"lnego artystę w tej niesłychanie interesu- 

jącej rol. Jedmocześme w dzisiejszej pre- 

mierze zapreezntują się nowozaangażowani 

na sezom 1939-40 pp.: Halina Jasnorzewska 

(z Teatru Miejskiego w Grodnie) i p. Leon 

Pietraszkiewicz (z Teatru Miejskiego w Ło- 

dzi) w rolach Hami i Jakuba. W pozosta- 

łych rolach: pp.: Detkowska- Jasińska, Naw 

rodka, Szczepańska, Blichewicz, Łodziński, 

Iicew.cz, Wońłejko. Reżysema — dyr. Leo- 

polda Pobóg - Kielanowskiego. Oprawa de- 

koracyjna J. i K. Goluswie. . 

  

  

  

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA”. 

— „LALKA*., Dziś, o godz. 8 m. 15 w. 
grana będzie po raz drugi świetna operetka 

E. Audran'a „Lalka”, W roli tytułowej uj- 
rzymy Hankę Dobrzamkę, której dzueln'e se- 

kunduje świetnie zgrany zespół z Karasie- 

wiczówną, Wimieckim, Folańskim i Koszelą 
na czele. Tańce „lalek* według układu Sa- 

w.my Dolskvej. Kierownictwo muzyczne Ig- 

nacy Stołw. Ceny letnie, 

— Dzisiejsza popołudniówka w „Lutni”, 
Dziś ukaże się po cenach propagandowych 

na przedstawieniu popołudniowym wsipanig 

ła operetka R. Planquett'a „Dzwony z Cor 

neville**. Obsada premierowa. Ceny propa. 

gamdawe (od 25 gr.). 

Ceny nabiału i jaj 
Związek Spółdzielni Mieczarskiej 

i Jajczarskiej Oddział w Wilnie no- 
tował w dniu 25 bm. następujące ce- 
ny nabiału i jaj w złotych za 1 kg: 

" hurt detal 
Masło wyborowe 3.20 3.50 
Masło siołowe 3.10 3.40 
Masło solone 2.60 2.80 
Sery edamskie eksport. 2.05 2.40 
Sery edamskie 1.75 2.10 
Sery litewskie 1.65 1.90 
Jaja (na wagę) 1.20 1.30 

  

Horyniec-Zdrój 
$+zon całoroczny 

Leczy reumatyzm, artretyzm. wszelkie 

schorzenia stawowe, gośćcowe, scho- 

rzenia nerwów oraz wszelkie stany po 

zapalne, choroby kobiece, stany po 

tapalne przymacicza, choroby górnych 

dróg oddechowych — nie gruźlicze 

1anie ryczałty — w sezonie Il od zł. 

164 — 21 dni, mieszkanie, utrzymanie 

4 razy dziennie, kąpiele siarczane i 

borowinowe, opieka lekarska, podatek | 

hotelowy, pościel, bielizna kąpiek wa 

Stacja kolejowa w miejscu. pow. Lu 

baczów, woj lwowskie Na linii koj. * 

Jarosław — Rawa Ruska. 

   

      
Panie, używające sportów, 
powinnysp:cialnie dbaćocerel 

Bardzo mało sporismenek ma już w mło 
dym wieku skórę zniszczoną. Aby ochronić 

twarz przed szkodliwymi wpływami zmiea- 
nej temperatury, wiatru, deszczu i pyfu, 
szczególnie niebezpiecznych dła skóry roz- 
grzanej fizycznym wysiłkrem, należy przy- 
kładać tym więcej uwagi do racjonalnej pie 
lęgnacji. 

Myjąc się tyłko w ciepłej wodzie Mydła- 
mi Przetłuszczonymi M. Malinowskiego, na 
noc masując twarz Kremem. Lanolinowym, 
nie wychodząc nigdy na powietrze bez wtar 
cia w skórę twarzy „Kremu Sportowego” M. 
Mallnowskiego i pudrując się wyłącznie Pu- 
drami Higienicznym M. MALINOWSKIEGO, 
można nawet przy najforsowniejszym try 
bie życia zachować na długie lata młodzień 
ста świeżość cery. 

Warszawa, Chmielna 4. 
Lab. Chem. Farm. 

 



  

- emi lista paskarzy 
panikarzy 

*W dn. 24 bm. o godz. 19 Józef Żyliń- 
ski, właściciel sklepu spożywczego przy 
ul. Zakretowej 9, odmawiał sprzedaży cu 
kru. Podczas rewizji u wymienionego Ży 
lińskiego, znaleziono 350 kg cukru, Żyliń 

skiego i jego ekspedientkę Annę Siemasz 

kównę zatrzymano i przekazano do dy- | 

spozycji prokuratora. 
Н oPh ОАН kkk 

W dniu 25 bm. zostala dokonana re- 

wizja u Arkadiusza Ignatiewa, wlašciciela. 

sklepu spożywczego przy ul. Wielkiej 29, 

który odmawiał sprzedaży mąki, cukru, so 
li i innych artykułów pierwszej. potrzeby, 

Ąlumaczac się brakiem tych artykułów lub 
eż brakiem bilonu na wydawanie reszty 
z banknotów. W trakcie rewizji u lgnatie- 

wa znaleziono zapasy cukru, mąki i soli w 
Ilości około 400 kg oraz 500 zł w mone- 
tach srebrnych i 435 rubli rosyjskich w zło 
cie. Zapasy żywnościowe i pieniądze za- 
kwesłionowano do dyspozycji wiadh są- 
dowych, lgnatiewa zaś osadzono w. aresz- 
cie bo porozumieniu się z prokuratorem. 

J Kk 

* Władysław Mieflewicz, m-c wsi Ku- 
prianiszki (teren Wilno) zameldował, że w 
dniu 25 bm. okołó godz. 10 kupując druf |. * 
w sklepie żelaza Eliasza Bieniakowskiego 
(ul. Zawalna 43), zapłacił ' należność 20. 
złotowym banknotem, którego jednak nie 
przyjęto, tłumacząc się brakiem reszty. Po 
sprawdzeniu stwierdzono, że Bieniakowski 
posiadał 71 zł 23 gr w bilonie, które za- 
kwestionowano. i 

i wk ' 

Witkowska Janina (zauł. Szkaplerny 4) 
zameldowała, że w dniu 25 bm. o godz. 

10,30, będąc + Eleonorą Trokėwną (Szka 
plerna 52) w Kasie Pożyczkowo-Oszczęd- 
nościowej Żyd. przy - ul. Rudnickiej 7, 
chciały zmienić 2 banknoty 20 złołowe | 
lecz im w tej Kasie odmówiono. Na pole 
cenie wiceprokuratora została dokonana 
łam rewizja, podczas której znaleziono 
1157 zł w bilonie. a ' 

Napad nożow ików 
w Mar.uciach 

- Dziś rano, w Markuciu, koło ma- 
jatku Puszkinowej zostął ciężko po- 
raniony 19-letni Kazimierz Jabioński 
z Kropiwnicy. Jabłoński pilnował sa- 

„du w majątku. Nad ranem, kiedy wy-. 
szedł na ulicę, został znienacka na- 
padnięty przez.dwóch osobników, któ. 
rzy ciężko poranili go nożami. j 

W stanie ciężkim przewieziono go 
do szpitala, : 

Sprawców poszukuje policja (c). 

250.000 zł strat 
Prze dkilku dniami donosiliśmy o du- 

żym pożarze, jaki nawiedził miejscowość 
Derewna, potv. baranowickiego. Obecnie 
dowiadujemy się, że pożar wyrządził szko 
dy 89 gospodarzom na łączną sumę prze 
szło 250.000 zł. 

Koń zabił kobietę 
W kol. Zubki, gm. kleckiej, pow. nie 

świeskiego, pasąca się klacz kopnęła w 
pierś wyciągającą wodę ze studni Olgą 
Maniewicz, zabijając ją na miejscu. 

Hotel EUROPEJSKI 
WILNIE 

Pierwszorzędny — Ceny przystępne 

| Telefony w pokojach. Winda osobowe 

2) 

    
    

  

WILNO. Został tutaj aresztowany 
stały mieszkaniec naszego miasta, 
pracownik firmy „Moser“, Reinhardt 
Wemmer, pozostający pod zarzutem 
'uprawiania agitacji. przeciwpaństwo-. 
wej on S a 4 

* Wemmer w ciągu ostatnich kilku 

dni, w godzinach, kiedy niemieckie. 

    

   
(Dziś: Józefa Kalas 

Jutro: Rugustyna 
SIERPIEŃ 

27 Wschód słońca — 4. 4 m. 16 

Niedziela |] zachód słońca — g. 6 m. 25 
| — mm 

sposuzezeria Zakładu Meteorologii us: 

w Wilnie ż dn. 26.VIII. 1939 r. 

Ciśnienie 767 
Temperatura średnia + 23 
Temperatura najwyższa + 3! 
Temperatura najniższa -+ 1 

Opad — 3 gi 2% 

Wiatr północno-wschodni 
Tend.: spadek ciśnienia 
Uwagi: chmurno.. * 

  

  

  WILEŃZKA 
SPRAWY SZKOLNE 

atownictwo Prywainej Żeńskiej 
Sznoiy Zawodowej - Stow. „Służba Oby- 
waielska w Wilnie komunikuje, że zapisy 
do Trzyletniej Szkoły Krawieckiej i irzy- 
letniej Szkoły Bieliźniarskiej (z prawami 
Szkół Państwowych) są przyjmowane od 
dnia 16 do 31 sierpnia włącznie) Egzamin 
wstępny 1 września. * 

„Zapisy 'przyjmuje i informacyj udziela 
kancelaria szkoty. codziennie od: godż. 10 
do 1341 : 

Adres: ul. Bisk. Bandurskiego 4 m. 6. 
— Męskie Gimnazjum Kup.eckie Siow. 

Kupców ul. Jagieilońska 2. Zawiadamia, 
że egzaminy wstępne rozpoczną się 31 
sierpnia rb, 

— Prywatna Szkoła Powszechna, stop 
nia IM'(z prawami) „Promień” — Wiwul- 

skiego 4, przyjmuje zapisy na rok szkol- 
ny 1939—40. Wysoki poziom naukowy i 
wychowawczy. Opłaiy przystępne. Bez- 
płatne komplety francuskiego i niemiec- 
kiego. Kancelaria czynna: poniedziałki, 
środy i piątki w godz. 10—12. : 

— Roczne Kursy Handłowe M. Prze- 
włockiej w Wilnie, ul. Mickiewicza 22 
m. 5. Program obejmuje dział handlowy 
oraz administracyjny. Zapisy w kancelarii 
kursów: codziennie w godz. 5—7. Osoby 
niezamożne mogą uzyskać zniżkę. 

— Prywatna Koedukacyjna Vl-lasowa 
Szkoła Po.rszechna im. E. Orzeszkowej z 
polskim i francuskim językiem nauczania 
z uprawnieniami Szkół Państwowych 
przyjmuje zapisy codzień od godz. 10— 
12 i od 17—19, Zarzecze, zauł. Ponomar 
ski 2, dom własny; boisko, w zimie spor- 
ty, duży ogród szkolny. Przy szkole in- 
ternat. Konwersacja francuska, pomoc w 
naukach. 

— Prywatna 6-klasowa Koedukacyjna 
Szkoła Powszechna Stow. „Rodzina Woj- 
skowa” w Wilnie z prawami publicznych     | szkół powszechnych przyjmuje zapisy „wstępujących i 

„KURJER“ (4912) 

Aresztowanie Niemca w Wilnie 
radio w Wrocławiu, nadaje audycje | skąd te audycje pochodzą. 

antypolskie, stawiał posiadany przez Reinhardta Wemmera skierowano 
niego aparat radiowy w oknie swego | do dyspozycji władz prokuratorskich. 
mieszkania przy ul. Niedźwiedziej 16, 

nadając. te audycje « dla. szerszego: 

grona sąsiadów'i przechodniów, któ- 
rzy mogli łatwo być wprowadzeni w, 

błąd, nie orientując się naturalnie, 

  

dzieci od 28 sierpnia codziennie od 11— 
13, Mickiewicza 13. Opłaty niskie. Szkoła 
przyjmuje i dzieci osób cywilnych. Zniżka 
ta drugie dziecko. ||| 

— Męska Szkoła Krawiecka Instytutu 
Rzemieślniczego w Wilnie, z prawami 
szkół państwów., ul. Żeligowskiego 1—20, 
przyjmuje zapisy i udziela informacyj w. 
godz. 10—12. Program trzyletni obejmuje 
naukę łeoretyczną i praktyczną szycia i 
kroju. Kandydaci w wieku lat 14—17 z 
cenzusem 4 i 6 oddz. szk. powsz. 

— Prywatne Gimnazjum Żeńskie I Pry 
watne Liceum Handłowe Żeńskie im. Filo 
matów w Wilnie przyjmuje zapisy kandy 
datek codziennie od godz. 10—14 w Kan 
celarii Szkoły, ul. Żeligowskiego 1 m. 2. 

— Kursy Koedukacyjne Zawodowe 
Stenografii im. Komisji Edukacji Narodo- 
wej w Wilnie, Wielka 47 przyjmują wpisy 
na rok 1939/40. Kurs trwa 10 miesięcy 
szkolnych. Słuchacze (czki) korzysłają ze 
zniżek kolejowych. Kancelaria czynna co 
dziennie od 10 — 13 i 16 — 19. 
— Kursy Koedukacyjne Dokszłałcające 

„Edukacja”, dawniej im. Komisji Narodo- 
wej, Wilno, Wielka 47 przyjmuje wpisy 
na rok szkolny 1939/40 do wszystkich klas 
Gimnzjum nowego "ustroju. Kancelaria 
czynna codziennie od 10—13 i od 17—19, 

*tel. 26-78. 
— 4-letnia Koed. Szkoła Handlowa 

w Wołkowysku z prawami śzkół pańsiwo- 
wych przyjmuje' w drugim terminie ро- 
wakacyjnym wpisy do Il i: IV «lasy daw- 
nego typu. Absolwentom przysługuje pra. 
wo do skróconej służby wojskowej i Il kał. 
w służbie państwowej. . _ __ Dyrekcja, 

— Konserwatorium Muzyczne im. M. 
"Karłowicza w Wilnie podaje do wiado- 
mości, że nowy rok szkolny rozpocznie 
«ię w dniu 4 września 1939 r. Zapisy no 
wowstępujących słuchaczy oraz udziela- 
nie informacyj w sekretariacie Konserwa 
torium (Wielka 8, tel. 14-38) codziennie w 
godz. 17—19). ; 

— 6-cio Klasowa Koedukacyjna Szko 
ła Powszechna Stowarzyszenia „Rodzina 
Kolejowa” w Wilnie z uprawnieniami pu- 
plicznych szkół powszechnych (ul. Kole 
jowa 21) przyjmuje od dnia 25 sierpnia 
1939 r. zapisy uczniów i uczennic na rok 
szkolny 1939-40 w godz. od 15 do 1830 
w lokalu szkoły. Bezpłatne nauczanie ię- 
zyka niemieckiego i modelarstwa samolo- 
towego. Zniżki za drugie dziecko z jed- 
nej rodziny i kl. I. : 

Szkoła prowadzi Jednocześnie przed 
szkole dla dzieci od lat 4 do 7. Ceny przy 
stępne. ` 

— Szkoła Dokształcająca Zawodowa 
Męska I Żeńska Wileńsko-Nowogródzkie. 
go Instytutu Rzemieślniczego w Wilnie, 
ul. Św. Filipa 3, ogłasza, że zapisy nowo- 

zeszłorocznych / ucz- 
Ko A iu Sui 

  
  

  

;Ponadto, jak się dowiadujemy, na 
terenie 3 komisariatu P. P. zatrzyma 

no Niemkę: również: pod zarzutem 

szerzenia agitacji hitlerowskiej. (c). 

niów(nic) są przyjmowane w Sekretaria ie 
Szkoły od dnia 21 sierpnia do dnia 1 w*ze 

śnia br. codziennie oprócz świąt w godz. 
9—12 i 17—19. у 

Dyrekcja Szkoły prosi o przytrzymy- 
wanie się terminu zapisów, po kiorym 
uczniowie mogą być nie przyjęci do Szko 
ły z powodu braku miejsc. 
— Prywatne Gimnazjum Koedukacyjne 

„Edukacja* Wilno, ul. Wielka 47 (tel 

28-76) przyjmuje wpisy uczniów (uczenic) 
do kl, I, II, Ill oraż IV (za zezwoleniem 
Kuratorium O. 5. W.). Egzamina wstępne 
odbędą się dnia 1 września.  Ucznio- 
wie(ce), którzy zdali egzamina w innych 
Gimnazjum i nie zostali przyjęci z po 
wodu braku miejsca, będą przyjmowani 
bez egzaminu na podstawie zaświadczeń 
odnośnych Gimnazjów, Kancelaria czyn 
na codziennie od godz. 10—13. Dyrektor 
Gimnazjum Br. Zapaśnik przyjmuje od 
10—12. 

‘ 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Walne Zebranie Cztonkin i Sympa. 
tyczek Z. P. O. K. Dnia 28 bm. (ponie- 
działek) odbędzie się w związku z obec- 
ną syłuacją Walne eZbranie Członkiń Z. 
P. O. K. oraz wprowadzonych i bardzo 
pożądanych gości spomiędzy niezorgan - 
zowanych a chętnych do pracy kobiet 
Ze względu na ważne sprawy obecność 
Członkiń konieczna. 

RADIO 
WILNO 

NIEDZIELA, dnia 27 s.erpnia 1939 r. 

6,566 Pieśń poranną. 7,00 Program na 
dzisiaj, 7,05, Wiadomości rojuicze dla Z.em 
Północno - Wschodnich. 7,15 Muzyka po 
ramna, 7,80 Audycja dla wsi. 8,00 Dziennik 
poranny, 8,15 Koncert puramny, Vraustu.s ja 

ze studha ll Dorocznej Wystawy Radio sej 
9,00, Iransinisja nabozeńsiwa z kościoła 
N. M. P. w Uriowej na Siąsku. 10,30 Милука 

z płyt. 11,40 Repowiaż dźwiękuwy z Muszvny 
i Zeg.estowa. 11,57 Sygnał czasu i hejnał. 
12,05 Poranek muzyczny, 13,00 Wyjąski z 
Pism Józefa Piłsudskiego. 15,00 Szłuka w 
obrzędach i zwyczajach ludowych w euls 

Północno - Wschodniej — felieton M Zna- 
mierowskiej-Pruetterowej. 13,15 Muzysa «- 

piadowa. 14,45 Czytamy Mickiewicza. 15,00 
Sprawy wiejskie: Reperiuar teatrów iudc 
wych — pogadanka Z. Kopalko. 15,10 „Nad 
rzeką Aa" — reporlaż z piyt w opracowa 
niu J. Jastewiczówny. 15,35 Arcydzieła lite- 
rałury polskiej: „Lałka** Bolesława Prusa 

— felieton wygłos E. Krassowska. 15.45 Au 
dycja dja wsi. 16,30 Vincent d'Indy: (r.a 
na foriapian, klarnet i wiolonczelę. 17,13 
Kto odpowie? 17,30 Podwieczorek przy mi 
krofonie. 19.00 Powszechny Teatr Wyobruś- 
m: „Karol Maronkowski“. 19,30 „Każdy 
dom daje złom* — wieczorynka. 20,00 (3я- 
węda aktualna. 20,10 Wileńskie wiaa uności 
sportowe. 20.15 Muzyka lekka. 20,30 Audy 
cje informacyjne. 21,10 Transmisja frah- 
mentu międzypaństwowego meczu piłxars 

kiego Polska — Węgry. 2135 Maska do 
tańca. 22,15 W przerwie: „Dobry żart tyn- 
fa wart”, audycja konkursowa. 23,00. Ostat- 
„tie wiadomości i komunikaty. 23,05 Zakoń- 
czenie programu. 

  

    

  
    

    
      

   
    

    

ariretycznych, poda- 
grze inerwobėlach sio- 
suje się tabletki Togal. 
Togal uśmierza bóle. 

HOTEL 

„ST. GEORGES" 
w WILNIE 

Pierwszorzędny = Ceny przystępne 

Telefony w pokojach 

  

PONIEDZIAŁEK, 28 sierpnia 1939 r. 

6.56 Pieśń poranna. 7.00 Dzennik poran 
ny. 7.15 Muzyka z płyt. 2      

       prowincji. 13.05 Program na dzisiaj. 13. 
Z muzyki skandynawskiej.. 14.00 oPwraca- 
my do zdrowia — aud, w opr. Dr M. Kola 

kiej. 14.15 Muzyka lekka. 14.40 Echa 
з 5 Z rejsów Zawi 

: dla młodz. 
Muzyka popularna. 15.45 Wiadomośc 
podarcze. 16.00 Dziennik 
16.01 Pogadanka aktualna. 16.20 

śpiewaczy Heleny Lipowskiej. 16.45 Kr 
ka naukowa „ 17.00 Rec'tal fortepia 
nowy Wladvstawa Burkatha. 1730 „Z oba 

zem wędrownym po. Wileńszczyźni 
ton W. Hodziewicza. 17.40 P 
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: „Juž od rana roz 
m na dzsiaj. 704 

dia ziem Póinocno- 

      

    

  

   
    
   

  

Benzgeró w! 
13,05 , 

4 powieści ,, 

wa. Woykow. 
15,00 Sprawy w 

udowych — pe 

szawy. 

reportąż z piyt 
siewiczówny, z V 
ratury polskiej: , 

telieton w 
Wilna. 19,30 „Wesele p. 

wamiu Hanny Kuroczyc 
„ykowskiej w wyk 

wa. — transm 

    Ё @ ме 

Bolesława Prusa 
Krassowska z 

izieła 

      
   

      

    

PONIEDZIAŁEK, dnia 28: sierpnia 1939 r. 

6,56 Pieśń poranna. 1360) Wiadomości 4 

  

naszych suren. 131U Muzy» ohiz 
koncert z płyt, 13,35 Nasz p 
„Klasycy“ — koncert z pły: 
popularny — plyt“ z W 

drownym po. Wileńszczy 
turystyczno - knajoz 
drownym po Wile. 

adowa — 

gram. 14.00 
+ 17,00) Koncert 

17.30. Felieton 

e", wygłosi Wi. 
Z obozem wę 

, wygłosi Wi 

     
     

    
    

  

czyźnie 
Юа Rodzewiez z Wilna. 17,40 Pieśn. St 

  

   
sława Monimszki w wykonaniu Jana Mar- 
k'ewicza — baryton z Wilna. 20.23 Andvvia 
dła kobiet wiejskich: „Gospodyni - Maika”/ 
pogadanika Ireny Durejkowej. 20,35 Wiado- 
mości dła naszej wsi. 2200 Gawęda muzy- 
cma opracowańiu mgr. Bożemy Czyży- 

2.15 Recita] śpiewaczy Czesława 
skiego — piosenki włoskie — tenor. 

22,30 Recital skrzypcowy Jadwigi Drage. 

  

     
   
     

MSARY RICHHMONBD 

MIŁOŚC 
T 

I PODEJRZENIE 
Erzekład autoryzowany z angielskiego W. M, 

Streszczenie początku. 

Przeprowadzając śledztwo w 

sprawie zamordowau * Lilian 

Grane porwania jej córki, 

Hardinze 7e zgrozą s *:'rdzł 

że z szajką nieuchvviavci: zbro 

dn'arzy współdziała jego narze 

czona, Elżbieta Co7-:= av. Po- 

leca ją *'edzić. Wresecie mają? 

dostateczne dowody je: udziału 

w zbroiniach, che» z nież wy- 

dobyć informacje 0 požos'a- 

łych wspćlnikach. W-'bec opo- 

ru Elżbiety arest'0'*ije j+ na 

podstawie sfałszowaseź- Tuz: 

kazu aresztowania, aby j3 "a 

straszyć ' zmusić da zeznań Je 

dnakże w drodze do Auclanda 

Elżbiecie udało się wyk. asc pud 

stępem  Hardinge'owi  rewol- 

wer i próbować ucieczki z are- 

sztu. ы 
"o.   

(Ciąg dalszy) 

— Fleurette ma się doskonale! — odpowiedział 
szybko Hardinge. — Dlaczego mi nie wierzysz? Za- 
brałbym ją natychmiast, gdybym nie był tego pewien. 
Potrzymaj mi chwileczkę ten worek: muszę wydostać 
narzędzia. Chwała Bogu, że ramię już mi się wygoiło, 
bo nie mógłbym sobie dać rady. 

Wybrał drzwi oszklone i zabrał się do roboty. 
— Naprawdę doskonale nadaję się do tego fachu! 

— mruczał. — Terminowałem u pewnego specjalisty, 
który chwalił się, że wyłamał więcej zamków, niż 
ktokolwiek innv w całym Londynie! Dałem mu swego 
czasu pięć lat więzienia, ale nie był to człowiek mści- 
wy: po odbyciu kary zjawił się u mnie, pożyczył ode 
mnie dwa funty i wzamian zmusił mnie, żebym wziął 
jego narzędzia... Ciekawy typ... Obecnie jest w Ko- 
łumhii Brvtyjskiei, pracuje na farmie w lasach. 
-* Zamek nstąpił wreszcie i Hardinge vpchnał ostroż 

nie drzwi. Weszli na palcach do małego pokoju. Za- 
newne był to gab'net, nmeblowany bardzo elegancku. 
-Naokoło stały półki z książkami. 

— Bądź ostrożny! — przestrzegał.Piotr — Lepiej 
ja pójdę przodem. Mam pewne pojęcie o rozkładzie 
nakoi. -- Skierowął światło latarki elektrycznej na 
drzwi do hallu. Były otwarte. — Crodź! — szepnął. 

W domu panowała idealna cisza, przerywana   

jedynie odgłosem ich ostrożnych kroków i oddechu. 
Od czasu do czasu szczur przemknął się wzdłuż boa- 
żerii, co budziło w Jimmy'm dreszcz przerażenia 
Weszli na schody omijając zniszczone przez ogień 
miejsca Dotychczas jeszcze czuć było dym i spale- 
niznę. Hardinge wszedł pierwszy do dużej sypialni 

— Tu będzie nam najlepiej, jak się zdaje! — zau 
ważył Hardinge. — Patrz, Jimmy, widzisz tę duża 
szafę do ubrań? Schowasz się tam i będziesz uważał 
na wszystko, oo się tu dziać będzie. I cokolwiek się 
zdarzy, nie strzelaj! 

— A jeżeli jakiś łotr otworzy drzwi i staniemy oko 
w oko? 

— Zrób wtedy piekielny hałas; a ja znajdę się 
natychmiast przy tobie. 

— Więc odchodzisz stąd? 
— Do drugiego pokoju tylko. Nie wiem, który 

pokój oni wybiorą. No, Jimmy, nie zwlekajmy dłnżei. 
nie mamy wiele czasu. Spodziewam się ich lada 
moment. 

Jimmy wszedł do dużej ciemnei szafv dębowej 
— Pfui, jak tu enchnięt... Nic, nie, Piotrze, czego 

się nie zrobi dla dobrej sprawy! ? i 
Uletow * cia wysndn*a i >-mknal drzwi 
— (»v będziesz coś widział? — zapytał Piotr 
— Tak, przez. dzuirkę od klucza... Bądź dobrej 

myśli. stary! A : : 
Pamietam o tym, że nie mam strzelać. 

Hardinge wyszedł z pokoju i przez chwilę stychać 
było jego ostrożne kroki, Potem zapadła cisza. 

XX. . 

: ELŽBIETA. że A 

Elżbieta otworzyła oczy. Jakże słaba i chora się 
czuła! A gdy spróbowała podnieść głowę od poduszki,   

ostry ból przeszył jej skronie. Zagryzła usta, żeby po- 
wstrzymać jęk. Gdzie była? Co się stało? O ile mogła 
się zorietować, leżała na stosie jakichś worków na 
podłodze, jak gdyby w chacie drwala kanadyjskiego. 
Widziała stół nakryty do kolacji, parę drewnianych 
krzeseł i dogorywający ogień na kominku. Naprze- 
ciwko było okno, zbyt wysoko, aby mogła zobaczyć 

przez nie cokolwiek. Ręce i nogi miała zupełnie zdręt- 
wiałe, a rzuciwszy okiem po sobie, zobaczyła, że była 
skrępowana moeno sznurami i opasana łańcuchem, 
który przymocowany był do żelaznej sztaby, przybitej 
do ściany. Dlaczego była uwiązana, jak dzikie zwie- 
rzę? Odrętwiałość całego ciała padła również na mózg, 
czuła, że nie jest zdoliia powiązać myśli. Co się z nią 
działo? Zamknęła oczy, dwie łzy wydostały się spod 
powiek i popłynęły po policzkach. Po pewnym czasie 
posłyszała. że drzwi się otwierają i znów się zamykają. 
Ciche kroki zbliżyły się do niej, i dobrze znany głos 
rzekł: „Już obuziła się* 

Podniosła oczy i zobaczyła Athertona i Oswałda. 
— Jerzy — szepnęła osłabiona. 
Pochylił się i zaczął niezgrabnie szarpać łańcuch, 

którym bvła opasana. 
— Zdejmę to. jeżeli obiecasz zachowywać się spo- 

kojnie. Oswaldzie, idź, zobacz, czy nie zostało coś 
w spiżarni Ona musi być bardzo głodna. 

Elżbieta nie powiedziała ani słowa, podezas gdy 
zdejmował łańcuch i rozcinał sznury, którymi miała 
związane ręce i nogi. Pomógł jej wstać i poprowadził 
do krzesła. Całe jej ciało było tak zesztywniałe, że 
z największym trudem mogła się poruszać. 

— Jest tylko chleb'i ser, i pół butełki piwa -* 
oświadczył Oswald. 

— To wystarczy. 
(D. c. n.)



A REUMATYCZNYCH, 
ariretycznych, 
odagrze iner- 

8 \%оЪо']пЧсЬ siosuje 

się žabletki Togal. 
4 Togal uśmierza bóle. 
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Prywatne Dokształcające 
KURSY 

„WIEDZA“ 
KRAKÓW, UL. PIERACKIEGO 14 

przyjmują wpisy na nowy rok szkolny 
1939.40. 

Kursy przygotowują na lekcjach zbloro- 
wych w Krakowie, oraz w drodze korespon- 

dencji, za pomocą nowo opracowanych 

skryptów, programów i miesięcznych tema- 

tów: 
1) do licealnego egzaminu dojrzałości 

wydziałów matem. fiz. i humanist, 
2) do egzaminu dojrzałości gimn. sta- 

rego typu 

3) do egzaminu z 4-ch klas gimn. ogól- 
nokształcącego now. ustr., 

4 do egzaminu z 4-ch klas gimnazjum 

  

Kupieckiego, 
5 do egzaminu z 6-ciu klas gimn. sta- 

rego tvpu 

f) z zakresu Ii II kl. gimn. ogólnokszał- 

сдсеро, 

7 do egzaminu z 7-miu kl. szkoty pow- 
szechnej. 

Wykładają wybitne siły fachowe. 

  

ОМ Teńrów 0, Moria 
Baranowicze, Wileńska 24 

urucnomiła już lekcje tańców dla 
dzeci od 10 do 14 lat. Lekcje odby« 
wają się trzy razy tygodn'owo od 

godz. 4 do 5 pp 

Iniormacje ua miejscu       
Kzżuy z książeczką 

Kku w baranuw iczacń 
Fezwątpienia jedną z najpopuiarnie;szych 

instytucyj na terenie pow. i miasta Bara 

nowicz jest Komunalna Kasa Oszczędności 

powiatu Baranawickiego. 

K.K.O przyjmuje wkłady na książeczki 

oszczędnościowe i rachunki czekowe. 

Wkłady oszczędnoścowe są zabezpieczo- 

ne całym majątkiem i dochodami pow, Ba- 

runowickiego łącznie z miastami. 

K. K. O. wypłaca wkłady oszczędnościo- 

we terminowo i na każde żądanie bez wzglę 

du na wysokość sumy. Dlatego też wkładcy 

mają zaufanie do tej instylucji. 

Wkłady i lokaty w K. K. O. pow. Bara- 

nowickiego przekroczyły obecnie sumę 600 

tysięcy złotych. Przy tej okazji przypom na 

się czytelnikom, że termin konkursu pod 

hasłem'* „Każdy z książeczką K. K. O.*, kto- 

ry przewiduje wiele cennych nagród został 

przedłużony. Każdy więc może wziąć jesz- 

cze udział w konkursie. 

O szczegółowe informacje należy się 

zwracać do K. K. 0. w Baranowiczach przy 

ul. Wiłeńskiej 16. 

Btorący udz.ał w konkursie nie ponoszą 

żadnych kosztów. 

  

BALSAMICZNA 

   
      

A KOGUTKIEM) 

usuwQ bół, pieczenie, 

nobfzmienie nóg, zmiękcza 
odciski, które po tej kąpieli 
doją się usunąć nawet 

paznokciem. Przepis 
wżycio no obokowaniu, 

      

  

     

  

  

Sygnatura: Km, 990/38 r. 

Obwieszczenie 
0. ŁICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądu u:cdzkiego w Nieświęża 
Stazustaw Sienkiewicz mający kancelarię w 
Nieśwueżu, ul. Albiańska Nr 22 na podsia- 

wie art, 676 i 679 k. p. ć. podaje dv publiź 
cznej wiadomości, że unia £; wcześuu 1950 
coku o godz. 10 w Nieświezu odbędz.e się 
sprzedaż w drodze publicznego przetargu na 
leżącej do dłużniczki Wandy Rajcew.czowej 
nieruchomość wiejska,. skiadająca. się & 
8,2917 ha gruntu ornegu położonej przy WS 
Jaołowszczyzna w urocz. „Płaniowka”, gm. 
Horodziejskiej pow. N eświesk m, woj. No 
nowogródzkim. 

Nieruchomosć ła we rzęiecną ks ęgę 
hipoteczną w Wydziale H potocznym Sadu 
Okręgowego w Now :grót<u Nr niopt. 3087. 

Nieruohomność oszacowana została na su 
mę zł 7.000 cena zaś wywołania wymosi m 
5.260. 

Przystępujący do przetargu obowiązany 

jest złożyć rękojmię w wysokości zł 700 i 
zezwolenie Wojewody Nowogródzkiego na 
nabycie tej nieruchomości. 

Rękojmię należy złożyć w gotowiznie al 
bo w takich papierach wartościowych bądź 
ks.ążeczkach wkładowych instytucy; w któ 
rych wolno umieszczać fundusz:  małolet- 
nich. Papiery wartościowe przyjęte będą w 
wartości trzech czwartych części ceny gieł- 
dowej. 

Przy licytacji będą zachowane ustawowe 

warumki łcytacyjne, o ile dodatkowym pu- 
blicznym obwieszczenim nie będą podane do 
wiadomości warunki odmienne. 

Prawa osób trzech nie będą przeszko 
dą do: licytacji 1 przesądzenia wlasonšci па 
rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżekń osoby te 
przed rozpoczęciem przetargu nie złożą do- 
wodu, że wniosły powództwo o zwołn'enie 
nieruchomości lub jej części od egzekucji, że 
uzyskały postanowienie właściwego sądu, na 
kazniąc zawieszenie egzekucji. 

W ciągu ostatnich dwóch tygodni przed 
licytacją wolno ogladać nieruchomość w dni 

powszednie od godzimy 8 do 18, akta zaś po- 
stępwania egzekucyjnego można przeglądać 
w sądzie grodzkim w Nieświeżu, ul. Albiań 
ska Nr 22, sala Nr 3. 

Dnia 10 sierpnia 1939 r. 
Komornik St. Słenkiewiez. 

ЗАаа ау < да ле 

Kino-Teatr „PAN“ 

i 

Dziś! Najlepsza komedia polska 

Film naładowany humorem p. t 

„Pan Red»ktor szaleje” 
W roli głównej Adam Brodzisz, Maria + 

Bogda, Sielański i inni 
PPYYYYYVYYYYYYY"VYYYYYYYYYYYYYYWYVYYYVY! 

LEKARZE 
DR. MEDYCYNY 

Miki taj Biuch 
Ghoroby kobiece 

POWRÓCIŁ. 

Przyjmuje od godz. 10—11 i 4—0. 
Teatralna 3, tel. 7-85. 

NEA 

Ur Jauraw 
Choroby wewnętrzne i dzieci 

r Ja-rowa 
Choroby kobiece 

POWRÓCILI 

Wileńska 32, tel. 12-38. 
Godziny pnzyjęć: 9-12 i 4—7. 

  

  

  

Di MED, JANINA 

Piotrowicz surczenkowa 
ordynator szpitala daw.cz. 

Choroby skurue, weneryczne i kobiece 
ul. Jagielionską 16 m. 6, tel. 18-66. 

Przyjmuje od b do 7 wiecz. 

  

DOK TOR 

żelańowiczowa 
Choroby kobiece, skórne, weneryczne, narżą 
dów moczowych od godz. 12—2 1 4—7, ul 

Wileńska Nr 28 m. 8, tel. 277, 
  

  

DOKTOR : 
R. Lewim 

UROLOG 
choroby nerek, pęcherzu, prostaty i dróg 

moczowych. Dlatermia, 
Godz. przyjęć: 1—2 i 4 -7, Tel. 25-69, 

Wileńska 32 (Jagiellońska 8). 

DOKTOR 

M. Zaurman 
Chor. weneryczne skórne i moczopłciowe 

Buck'y 
Szopena 3, tei. 20.74. 

Przyjmuje 12—2 i 4—8. 

    
  

  

DOETC *. MSL 

J. Anforowicz-Szczepanowa 
choroby skórne, weneryczne, ko" 'ece. 
Przyjmuje w go 8—9. 12 —1 i 4—7. 

Zamkowa 8 m. 9. 

IBSKkkwadkeewdHBEE 

Popieraieie Przemysł Krajowy! 

„KURJER* (4912) 

Kino Peprezen'acyjna ca I ING | 31 
  

  

Największy film egzotyczny. —  Porywarące przygody w dżungli 

TRADER HORŃ 
Arcydzieło reżyserii Van Dyke 

  

Pocz. © g. 2-2] 

W olka ep pon rom nt.-awanturn Ga 
Znakomity film wg, głośnej powieści 

A. Dumasa 

TRZECH 

MitOosiki AIySLOKIEC I 

  

  

  

W rol. gł. Don AMECHE, BRALIA xiTf_ i 1. — Pojedynki, Intrygi dworskie. 
Przepiękna muzyka. Peł ie emocji sceny. 

UWAGA. TYLKO U NAS. Najnowsza aktualność. Reportaż z okazji 2>-lecia 

Polskiego Czynu Zbrojnego pt. Wielkie Dni S.eron.owe 
oraz piękna KULORÓWNA 

Chrześcijańskie kino „SWiŃWUwaiił** Mickiewicza 9 

1 5 = —aiwescisza polska nomMed'a niużyczu: й 

AROBERH i BERE BRAND 
czyli OwAJ ZŁODZIEJE 

W rol. gł. Grossówna, Ćwiklińska, Dymsza, Bodo, Fertner, Znicz, | Orwid ! lon. 
  

ui. Nowogrodzka 8 

telefon 21-67 

Maks | 
Jutro premiera. — Peiia tempa i 
humoiu komedia SEWSACYJNA p t. 

Dziś premiera! iiobesrt Taylor   

  

we wšpania ym timie 

„Student z Oxfordu“ 
Ceny гп.гопе; Вашкоп 42 yi, paiier Od 40 gi. 

Dziś nieodwołalnie ostatni dzień. — Początek o 2-ej 

() Bitwa nad Mzrną. 2)Córka dżungli 

EE ГВ 6 AA i «b ., 
kole gł: Jane Withers (Bonaierka „Cygjauki“), Leo Lorilio oraz Henry wWicuKOu, 

OGNISKO | Dziś. Niezwykły film o niezwykłych przygodach w krainie 

wiecznych lodów, p. t. 

Wśóczęgi północy 
W roll główn. Del Czmbre, człow ex grający ze Sai. ercią 

Nadprogram UROZMAICONE DODATKI. 

KINO 
Rodziny Kolejowej 

ZNICZ >: 
Wiwulskiego 2 

  

Tylko S$ŁOJE do zapraw „IRENA? 

i LODOWNIE pokojowe „ALASCA* 
gwarantują trwałość | doproć 

Do nabycia we wszystkich. poważniej- 
szych sklepach naczyń w Wilnie i 4.ch 
województwach pėlnocno wschodnich 

HURTOWNIA 

Da „T. ODYNIEC” 
wł. 1. MALICKA 

WILNO, Wielka 19, tel. 4-24 
_ Ostrobramska 27, tel. 30-24 

Szkło okienne yayoieusj,         

  

Pocz. seau8. o g. 6, a w uledz. | święta o 4. 

Dziś Nelson Eddy. Eleonor Powell w wielkim. filmie muzyczn. 

ROSALIE 
Майргодгат : DODATKI. Początek o godz. 4-e, w n.edziele o 6 

BÓLACH GŁOWY 
NERWOBÓLACH GRYPH 

е иа .         

№№. nana i : 

AKUSZERKI 
EYTYYYYYTYTYYYTYYWYYYYVYYYYYYVYYYVYYYVYVY 

AKUSZERKA 

Maria „акасгома - 
przyjmuje od godz: 9 rano<do godz 1 wiecz. 

— ul Jakuba Jasińskiego la 3 róg ul. 

3-go Maja obsk Sądu. 
mAAAAAAA e 

Kupno i sprzedaž 
Wicika pysezonowa ŹNIZBA LEN па 

„ietu.ą. koniekcję, galanterię, bieliznę, „oba, 

wie: W: NOWICKI: Wilno, Wielka Nr Au 

WYPRZEDAŻ. Z powodu regulacj: ulicy 

Derewn.ckiej przez Zarząd Miejski a tasżę 

uszczupienia mego gospodarstwa ogrodn: 

zego przy ulicy Derewnickiej Nr 54, ogła: 

szam wyprzedaż roślin rozmaitych: byliay, 

krzewy ozdobne, kłącze piwomi, lilie biał . 

debet tuijpanów, tnu'e, bukszpany 'nato- 

nie i dużo innych 1 ślm z rabat»a 25 proc. 

od cen normalnych. Gintowt-D łewałiowski 

  

DO SPRZEDANIA PIANINO w dobrym 

stan.e z aparaturą do automatycznego gra 

nia. Pl. św. Ignacego 8 m. 11, tel. 11-80. 

"Nauka I Wychowanie 
KURSY KOSMETYCZNE dra Zamenhofa 

met. Klytia nozpoczynają we wrześniu no- 
wy semestr. Dyplom daje prawo otwarcia 
gab.netu. Zapisy, Warszawa, Senatorska 39, 
„AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADAAAAAAAAAAAS 

LOKALE 
SKLEG vusiąpę £ pow uu nyjawiu Ad 

res w Admimistracji „Kurjera Wilzń sk,” 

  

DO WYNAJĘCIA mieszkania 5 pokojo- 

we ze wszelkimi wygodami świeżo odremun 

towane (rozkład wygodny dla p. p. lekarzy:. 

Adres: ul. św. Ignacego 8 m. 11, tel. 11-80. 

DO. ODSTĄPIENIA z powodu wyjazłu 

w centrum miasta, z urządzeniem pracuw 

nia krawiecka damska z plisownią, wyto- 

bona pierwszorzędna klientela. Adres w 

Redakcji. 

  

    

POKÓJ DO WYNAJĘCIA z osobnym wej 
ściem. Św Michalski zauł. Nr 8 m. 2 vis- 
a vis Kuratorium. 
  

DO WYNAJĘCIA suszarnia jarzyn wę 

cćw, lub też lokał na inny zakład przemy- 

słowy. Wilno, ul. Archanielska 12—5 

NAAMAMAAM AAA AA ADA AGA 

PRACA 
TN =wyvv"syyvvyvvvvvv" 

NAUCZYCIELKA z 20-letnią praklyką 
szkolną poszukuje lekcji i posady w szkołe 

prywatnej. Oferty do Adminstracji „Kur- 
jera Wileūskiego“ sub. „Wykwalifikuwana“! 

    

ооа аеа ursy ста Н. бошауй- 
sk.ego, Warszawa, Plac 8 Krzyży 1ł m. 4, 
tel. 908- 35, uprawniają do otwarcia sau“ 
azielnezo gabinetu kosinelycznego, Początek 
nowego 4 miesięcznego kursu 20 września, 
  

SOK Świętojańskiego Ziela — Mgr Ed- 
warda liobieca — stosuje się przy cierp'e- 

niach wątroby, żołąwka, kiszek 1! nerek. 
Skład Główny, Warszawa, Miodowa 14. 
  

UCZĘ JEŹDZIĆ na motocyklach panów 
i panie. Jazda praktyczna i zapoznawanie z 
maszynanu. Wynajem motocykli S. Stankie 
wicz, Rzeczna B--3 (Zakret). | 

PRZYJMIĘ uczniów lub uczenie na pełne 
utrzymanie. Tamże pokój do wynajęcia dla 
solidnego. Zamkowa 14—1. 

dAABDAŁ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

Nieświesxie 
CHRZEŚCIJAŃSKI BANK LUDUWY w 

Nieświeżu jest najstarszą, imstylucją kredy 

tową na lerenie Województwa Nowogródą 
kiego. Przyjmuje wkłady na oprocentowa 
nie Wydaje członkom pożyczki, 

Powiatowa Spordzielnia Rolniczo Hum: 

dłowa z odpow. udziałami w Nieświeżu, tel. 

99. ddziały: w Klecku į Snowie. Zakupuje: 

wszelkie ziemiopłody — trzodę chlewną — 
bydło. Sprzedaje: maszyny i narzędzia rol- 
n'cze — nawozy sztuczne — artykuły — bu- 

dowlane. 

  

  
  

7 Komunalna Kasa USzEzĘdOWNĆO us 
swieskiego w Nieświeżu, przyjmuje wkłady 

od 1 złotego. 

Jun Uledroyć Juruba „MalSŁaw alde 

ka“. Nieśwież, ul. Wileńska 34. Sprzedaż 

owoców nołudniowych i delikatesów, 

  

AAbAAAKAALAAALAAAAAMAAA 

Stołpeckie 
KOMUNALNA KASA OSZCZĘDNOŚCI 

pow. stołpeckiego w Stołpcach (ul Piłsudskie 
go 8) istnieje « roku lve, Wkłady osz- 
czędnościowe wynoszą ponad 300 tys. zł. 
K K O. przyjmuje wkłady od I złotego 

  

„ ЕЗАКТО ХУ OZIAŁÓW: Władysław Abramowicz — spiawy kulturalne litewskie « wiadomości z m. Lidy; Zbigniew Cieślik — kronika zamiejscowa; Włodzimierz Hołubowicz = sprawozdania sądowe | reportaż 
„specjalnego wysłannika”; Witold Kiszkia = wiad, gospodarcze ! polityczne, (depeszowe |! telef.; Eugenia Masiejewska-Kobylńska — dział p. t, „Ze świata kobiecego";. Kazimierz Leczycki — przegląd prasyj. 
Józef Maśliński = recenzje teatralne, Anatol Mikułko — felieton literacki, humor,. sprawy kulturalne; Jarosław Nieciecki — sport; Helena Romer — recenzje książek: Eugeniusz Swłaniewicz — kronika wilefskai 

Józet Święcicki = artykuły polityczne, społeczne | gospodarcze. : : 

REDAKCJA i ADMINISTRACJA 

Konto P.K.O. 700.312. Konto wóirich. 1, Wilno 1 
Wilno, al. Biskupa Bandurskiego 4 

Redakcja: tel. 79, Godziny przyjęč 1—3 po potudniu 

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

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

Centrala 

Wydawnictwo „Kurjer Wileński* Sp. z 0, © 

   

  

   

    

   

Oddziały: Nowogródek, Bazyliańska 35; tel. 169; 

Lida, ul, Zamkówa 4/7, tel, 73; Baranowicze, 
Ułańska 11; Łuck, Wojewódzka 5. 

Nieśwież, Kleck, Słonim, 

Stołpce, Szczuczyn, Wołożyn, Wilejka, Głębo- 
kie, Grodno, Pińsk, Wołkowysk, Brześć n/B. 

Przedstawicielstwa : 

CENA PRENUMERATY 

miestęcznie: z odnoszeniem do 
domu w kraja —3 zł. sa grani- 
<ą 6 zł., £ odbiorem w admini- 
stracji zł. 2.50. na wsi, w miej- 
scowościach, gdzie nie ma urzędu 

pocztowego ani agencji zł, 2,50 

  

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem 75 gr., w tekście 60 gr., za tekstem 
30 gr. drobne 10 gr za wyr: 
tłustym drukiem liczymy 

Najmniesze ogłoszenie drobne liczymy za 10 słów. Wyrazy 
] wėjnie. Zastrzetei miejscs dla „d 

Przydział ogłoszeń do odpowiednich rubryk zależny jest tylko od Administracji. Kronika 
redakc, | komunikaty 60gr za wiersz iednoszpaltowy. Do tych cen dolicza się za ogłosze» 
nia cyfrowe tabelaryczne 50%, Układ ogłoszeń w tekście S-iamowy, za tekstem 10-łamowy 
Za treść ogłoszeń i rubrykę „nadesłane* redakcja nie odpowiada. Administracja zastrzega 
sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca. Ogłosze» 

nia są przyjnowane w. godz. 9.30 — 16.30 i: 17 — 20. ' 

ych” nie przyjmujemy 

Druk. „Znicz, Wilno, ul, Bisk. Bandurskiego 4, tel, 3-40 ueea a R. Kotiarevakioga, Wileista 0 

   


