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Szansa pokoju istnieje 
jest nią zmiana stosunku Hitlera do Polski 

Niewzruszona postawa obu 
LONDYN, (Pat). Zapowiadane posie- 

dzenie izby Gmin rozpoczęło się o godz. 
14.45, Ё 

Chamberlain owacyjnie powitany roz 
począł przemówienie A godz. 14,50. Na 
początku oświadczył, iż od ostatniego po 

„siedzenia Izby, które odbyło się w czwat 
tek, nastąpiły tylko drobne zmiany w 
ogólnych zarysach sytuacji. Katastrofa, o 
której wtedy mówiłem, dodał Chamber- 
lein, jeszcze nie nadeszła. Nie mogę jed 
nak powiedzieć, aby niebezpieczeństwo 
jej w jakikolwiek bądź sposób zostało 
zmniejszone 

Apel do dziennikarzy 
Jest jedna rzecz, którą pragnąłbym po 

wiedzieć w siosunku do prasy. Uważam 
prasa powinna wykazywać jaknajwiekszą 
powściągliwość, (oklaski). W obecnych 
€zasach jest możliwym iż kilka nieprzemy 
flanych słów na papierze, być może nie 
posiadających specjalnego znaczenia, mo   

że zniszczyć wszystkie wysiłki czynione 
przez rząd w celu otrzymiania zadawala- 
jącego rozwiązania. i 

Henderson — Hitler 
Wspomniawszy o zaproszeniu skiero- 

wanym do Henderona I o propozycji, by 
Henderson udał słę następnie do Anglii. 
Chamberlain powiedział: otrzymaliśmy 
sprawozdanie (dotyczące spotkania] od 
naszego ambaadora w plątek wieczorem. 
Nie zostało Jednak całkowicie odszyfro- 
wane do północy I dopiero rano następ 
nego dnia miałem całość przed sobą. W. 
sobotę Henderson przybył samolotem 2 
Berlina I z tego, co powiedział, wywnlo- 
skowaliśmy, że w Berlinie nie uważają za 
konieczne, iż powinien wrócić tego sa- 
mego dnia, Ale rząd niemiecki pragnąłby, 
byśmy z największą uwagą przestudiowali 
nofę, jaką nam przesłał. Zgodnie z tym 
poświęciliśmy sobotę | poranne godziny 

niedzieli bardzo starannemu | wyczerpu- 

jącemu rozpatrzeniu dokumentu przywie- 
zionego nam przez brytyjskiego ambasa- 
dora oraz odpowiedzi jaką zamierzaliśmy 
wysłać. Nasza OSTATECZNA  ODPO- 
WIEDŹ została zabrana przez ambasadora 
wczoraj popołudniu, kledy poleciał sa- 
molotem do Ber!ina | wręczył ją wczoraj 
w nocy kanclerzowi Hitlerowi. 

Byłbym rad gdybym mógł ujawnić 
przed Izbą w całej pełni informacje do- 
tyczące wym:.ny not z kanclerzem Hitle- 
rem, ale członkowie Izby rozumieją, Iż w 
łak niezwykle delikatnej sytuacji kledy 
tak poważne sprawy zawisły na wadze 
nie jest w Interesie publicznym ogłasza. 

| nie tych poufnych oświadczeń, lub komen 
towanie Ich szczegółowe w obecnym ste 
dium (oklaski). 

Propozycje i odpowiedź 
Mogę jednak wskazać w bardzo ogól 
nych zarysach ma pewne główue   punkty, które w nich poruszono 

izb bretyjskich 
Kanelerz Hitler — dodał Chamber 

lain pragnął przekonać rząd J K. Mu- 
ści O ŻYCZENIU POROZI'MII.NIA 
ANGIELSKO - NIEMIEChIEGO0 O 
CAŁKOWICIE TRWAŁYM CHARA- 
KTERZE. Z DRUGIEJ STRONY NIE 
POZOSTAWIŁ RZĄDOWI J. K. MO- 
ŚCI ŻADNYCH WĄFPLIW=ŚCI CO 
DO  PILNOŚCI ZAŁATWIENIA 
SPRAW NIEMIECKO - POLSKICH 
Rząd J. £. Mości wyraża rów nież czę 
sto życzenie ze-ulizcwaniu takiego pe 
rozumienia między Augiqą u Niemca- 
mi i jak tylko okoliczności na to po 
zwolą, powita z radością możność 
przedyskutowania z» Niemcami ngól- 
nego załatwien'a sp.aaw które powia 
ny znaleźć miejste w każdym stałym 
porozumieniu (oblaskij. 

Ale wszystko obraca Się 
wokoło sposobu, w Ja i na!- 
bli sze różnice pomiędzy 
Nier cami a Polską rrooą być 

Ee zawiera > 
LONDYN, (Pat). Odpowiedź kanclerza Hitlera została doręczona 

ambasadorowi Hendersonowi o godz. 19,15 w Kanclerstwie. = 

Sowiety odroczyły 
ratyfikację paktu z Niemcami 
LONDYN, (Pat). Reuter donosi z Moskwy, że Rada Na|- 

"wyższa nie ratyfiuuje paktu sowieckc-niem.eckiego w bie- 

żącym miesiącu. 
Odłożenie ratyfikacji uważane jest za dążenie do poha- 

mowania Rzeszy zanim nie zustanie cpracowany plan po- 

kojowego rozwiązania obecnego konfliktu. 

Planowano zamach 
na przywódców gdańskich 

GDAŃSK. (Tel. wł.), Odkryto w Gdańsku szeroko zakrojony plan za- 

gmachu na obecnych przewódców Wolnego Miasta. 
: W związku z tym Gestapo dokonała licznych aresztowań pośród 

| sałonków sztafet ochronnych oraz S. S., którzy pełnili różne wyższe tunk- 

eje w partii narodowo - socjalistycznej. 

Około 30 ludzi zostało skierowanych do więzienia berlińskiego, inni 

, maś znajdują się w aresztach gdańskich. 

Protest Polski 
przeciw łgarstwom prem. T:Sss0 

WARSZAWA, (Pat). Polska Agencja Telegraficzna ogłasza następujący ko- 

munikat: 

W dniu 28 bm. radio słowackie po przybyciu wojsk niemieckich ną 

terytorium Słowacji „w myśl układu niemiecko - słowackiego o ochronie* 

ogłosiło grożące niebezpieczeństwo ze strony polskiej i wezwało ludność 

słowacką, by odnosiła się do wojsk niemieckich jako do dobrych przyja- 

ciół i współpracowała z nimi w walce ze wspólnym wrogiem. 

Chwiła, która została wybrana w Słowacji dla ogłoszenia Polski jako 
, wroga tego kraju, mówi sama za siebie i dowodzi, że rząd słowacki pod 
wpływem obcego państwa nie panuje nad sytuacją w swołm kraju. 

Polska nie żywi żadnych nieprzychyłnych zamiarów wobee narodu 

©. l państwa słowackiego, dła którego naród polski zachowuje żywą przy- 

Jažū, to też ostrzec musi społeczeństwo słowackie przed świadomym wpro 

wadzeniem g0 w błąd. 

Rząd polski w dniu dzisiejszym zaprotestował kategorycznie wobec 
posła słowackiego w Warszawie oraz za pośrednictwem swego charge 
d'affaires w Bratysławie przeciwko wspomnianej odezwie oraz wrogiej 
akeji skierowanej przeiwko Polsce. : 

Artykuł o odezwie Tisso dajemy na str. 3)   | jego personel w czasie pracy I spoczyn- | 

  

Narada u P. Prezydenta 
"WARSZAW A, (Pat). -O godz. 15 | nić spraw bieżących, które złożyli mu 

Pan Prezydent R. P. w obecności Pa- | p. premier gen. Sławoj Składkowski 
n Marszałka Fdsrarda Śmigłego Ry- | i minister spraw zagranicznych płk. 
dza wysłuchał sprawozdania o sta- | Józef Beck. 

Węgry zachowają neutralność 
BUDAPESZT, (Pat). W związkuz rozwijającymi się wydarzeniami 

społeczeństwo węgierskie jest głęboko przeświadczone, że konieczne jest 
w obecnej sytuacji umiarkowanie, 

Zarządzenia wojskowe czynionesą celem zapewnienia potrzebnej och 
rony państwa, które zdecydowane jest utrzymać neutralność. 

Panuje powszechne przekonanie, że pogotowie to wymaga solidarno- 
ści narodu węgierskiego, który gotów jest każdej chwili bronić swej nie- 
zależności. Ar 

BUDAPESZT, (Pat). Aresztowano 66 osób próbujących urządzić ma- 
nifestację narodowo - socjalistyczną na rzecz państw osi 

Własna obsiuga telefoniczna z Warszawy 

Zdemaskowanie 
trzech dywersyjnych organizacyj niemieckich 
w Polsce. Wykryto arsenały broni i Środków 

wybuchowych 
Przy wykryciu ostatnich aktów dywersji niemieckiej w Polsce wła- 

j dze polskie ujawniły 3 organizacje dywersyjne, które działały w Polsce 
Dnia 24 sierpnia zatrzymano przy przejeździe przez Katowice niejakiego 
Hansa Tiena, który wylegitymował się paszportem niemieckim, a poprzed- 
nio miał paszport połski. Tien jechał z konsulem niemieckim w Katowi- 
*cach, który od tej chwili do Polski nie wrócił. Tien po aresztowaniu zeznał 
że jest podwładnym oficera S S. Nehring w Bytomiu i że razem z jeszcze 
dwoma — Herbertem Prenem i Heinziem Brandłem, korespondentem 
DNB w Katowicach stanowią jaczejkę dywrsyjną, która otrzymała z cen- 
trali 5 walizek, zawierających 4 bomby zegarowe dla podrzucenia na syg- 
nal radia wroclawskiego. 

Władze polskie znalazły 4 walizki, piąta wybuchła w mieszkaniu jed- 
nego z Niemców, o czym już PAT donosił. 

Dr: mon 8 dywersyjną w ryto w Poznaniu. Składała sie ona 
z kilkunastu Niemców, miała na składzie 5 karabinów maszynowych, 15 
rewoiwerów, kilka bemb i aparaty radiowe do odhioru ="snałów z Niemiec 

Trzecią bandę dywersyjną, złożoną z kilkunastu osób wykryto pod 
Łodzią. Znaleziono przy niej skład materiałów wybuchowych, złożonych 
w puszkach od konserw i oczywiście także odbiorniki radiowe. W bandzie 
tej okazał się czynnym kasjer niemieckiego banku Spółek Zarobkowych 
w Łodzi, wobee czego oddział tego banku zamknięto. ; 

Jedyny sposób na Niemców 
Konsułowie niemieccy z Lwowa i Cieszyna 

zostaną odstawieni przez policję do ambasady | 
WARSZAWA, (Pat). Wobec aresztu do ku, a którego dopiero w dniu 29 sierpnia 

mowego, zastosowanego w piątek dnia 25 odstawiono autem policyjnym do konsu- 
bm. wobec konsula R. P, w Kwidzyniu I latu generalnego R. P. w Królewcu. Kon 
wkroczeniu policji do gmachu konsulatu  sulowie niemieccy ze Lwowa I Cieszyna 
która dozorowała przez trzy din konsula, zostaną odstawieni przez policję do am- | 

basady Rzeszy Niemieckiej w Warszawie, 

traktowane (oklaski) oraz wo» 
xoło istoty propozycyj, „akia 
mogłyby być uczynione w ce» 
iu osiągni.cia rozwiązania. 
Wyraźnie oświaaczyliśm,, iż 
nasze ZO»owisZi.ia wODEC 
rolsai ujęte w iurmalny spus 
SÓs w układzie podsisanym 
25.8 bę.ą wykonane. (Oklaski), 

Czy Hitler wykaże 

dobrą wovię 
Rząd  wielokroinie publicznie 

stwieruził, iż nieru.ecno - poiskie kwe 
stie sporne powinny być zaiatwione 

za pomocą środków pokojowych. Je- 
dnocześnie pierważyjm warunkiem 
dia owocnej dyskusji jest komiecz- 
ność zmniejszenia isinie jącego naprę 
żenia. Rząd J. K. Mości wyraża wo- 
bee tego nadzieję, iż oba rządy uczy- 
nią wszystko co będzie w ic hmocy by 
zapobiede rozpowszechnianiu przesa- 
dnych wiadomości i wszelkiego ro- 
dzaj u działalności, która może przy: 
czynić się do niebezpiecznej sytuacji 

Rząd J. K. Mości wyraża nadzieję 
iż słuszne załatwienie spraw spur- 
nych mogłoby być osiągnięte w dvo- 
dze swobodnych rokowań, co mogło- 
by ze swe? strony doprowadzić da 
szerszych | dalszych perspektyw, mo” 
głoby przyczynić się do trwałych, ko- 
rzystnych wyników dla Europy i ca- 
łego świata. 

W chwili ohecnej sytu cja 
polega na tym, iż czekamy 
na odpozżwiecź Hitler : na nz- 
sze ošwicdczenie. Od Istoty 
tej odpowiedzi zzleż , czy 
bedzi meżna w d Iszym ci- 
gu baocać sytuacją I pracować 

la p :ko,u. 

Anglia jest gotowa 
Chamberlain następnie mówił o obron 

nych przystosowaniach W. Brytanii. Zarzą 
dzenia w związku z rekwizycjami, powie 
dział Chamberlain, muszę być połączona 
z pewnymi przykrościami. Ufam jednak, iż 
naród | kraj uznają, Iž potrzeby całego 
narodu górują ponad wszystkim. 

Chamberlain dodał następnie wśród 
oklasków: my tutaj nie zaćzynamy od wy 
puszczania kartek na żywność. Siły lotni 
cze W. Brytanii znajdują się w stanie na 
tychmiastowej gotowości. Obrona prze- 
siwlotnicza została rozwinięta | jest do. 
brze zaopatrzona ludźmi, Regularne eska 
dry królewskich sił lotniczych zostały do- 
prowadzone do poziomu wojennego 

przez dodanie kon' :cznych rezerw. Powo 
łano oddziały pomocnicze, a zapory ba- 

lonowe są na pozycjach. 

Korpusy obserwatorów są na swych 

stanowiskach I cały system ostrzegawczy 
jest gotów dzień | noc I może w każdej 

chwili rozpocząć działanie (oklaski) 
Obrona wybrzeży iesf gofowa I zaopatrzo 
na w ludzi. Poczynłono zarządzenia w 

celu ochrony przez komoanle narodowej 
obrony milichł I wolsk teyforlalnych wielu 

ważnych punktów, których bezpieczeńst- 

wo lest ważne dla narodowego wysiłku 
wojennego. 

Mówiąc о marynarce Chamberlain 
oświadczył iż była ona w stopniu daleko 

posuniętej gołowości, kiedy powstał obec   ny kryzys. Cała nasza flofa wojenna jes! 
gotowa na krżde wezwanie do wydanła 
wojennych zarządzeń (oklaski), Dokonano 
znacznej liczby posunięć Jednostek si! 
zbrojnych, zarówno w kraju jak i poza 

jego granicami. Ruchy te stanowią część 

(Dokończenie na str. 2)
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Obywatelski Komitet 
Pomocy Wojsku 

szewski. Został powołany skład Komitetu 
z p. wojewodą Maruszewskim na czele. 
Na wiceprzewodniczących powołano pp. 
J. E. Ks. Biskupa Michalkiewicza, marszał- 
ka Aleksandra Prystora i gen. Lucjana 
Żeligowskiego. Nadto do prezydium po- 
wołano pp. prezesa Sadu Apelacyjnego 
Przyłuskiego, prezydenta miasta dr Male- 
szewskiego, dyr. inż. Głazka, sen. dr Do 
baczewskiego, oraz przewodniczących po 

szczegėlnych sekcyj. 
Ustalono, jako zasadę organizacyjną, 

że na czele komitetów powiatowych staną 
starostowie, gminnych — wójtowie, gro- 
madzkich — sołtysi, zaś współpracę swą 
dadzą miejsco*/e czynniki samorządowe i 

społeczen. Na czele Komitetu Miejskiego 
w Wilnie stanął prezydent dr Maleszewski, 
na czele komiłełów w miastach niewydzie 
lonych — staną burmistrzowie. 

Przy Wojewódzkim Komitecie powoła 

no następujące sekcje: 
1) Sekcja  Propagandowo-Oświatowa, 

— przewodniczący kurator Godecki, 

mec. Łuczyński, 
4) Obrony Przeciwlotniczej — insp. 

Jacyna, 

5) Aprowizacji — Józef Borowski, 

6) Opieki Społecznej — proł. Słanie- 

wicz, 
7) Zdrowia — płk Kiakszto, 

8) Rolna I pomocy sąsiedzkiej — sen. 

Kamiński, 

Sekretariat Wojewódzkiego Komitet 

mieści się narazie w Urzędzie Wojewódz- 

kim w Sekretariacie Wojewody. 

runsty zapisów 
Do ochotniczej straży pożarnej m. Wil 

na, która oprócz obony  pożarowo-lotni- 

zej winna będzie pełnić służbę obywatel 

ską straży pe ządkowej. 

1) Starostwo Grodzkie, ul. Żeligowskie 
go 4, okienko nr 1 godz. 8—15, 

2) Stowarzyszenie Mieszkańców m. 

4 (w podwórzu) od 

godz. 10 — 20, 

3) Powszechny Zakład Ubezpieczeń 

Wzajemnych, Mickiewicza 37, | piętro, od 

g. 8—15 (kasa), 
4) Lokal OZN, Antokolska 13, godz 

16—20, 

5) Lokal OZN, Litewska 6, od godz 

16 — 20, 

6) Lokal Ochotniczej Straży Pożarnej 

m. Wilna, ul. Archanielska 64, od godz. 

17 — 20, 
7) Dom Parafialny po-Bernardyński ul 

św. Anny, od godz. 13—15, 

8) Ubezpieczalnia Społeczna, ul. Mic 

kiewicza 27, pokój 324, g. 8—12, 

9) Związek Straży Pożarnych R. P., 

Okręa Wileński, ul. Kalwayjska 11, od g. 

10—15, 
10) Księgarnia św. Wojciecha, Domi- 

nikańska 2, od g. 9 — 19, 

12) D. В. Lewin i Kleck, Wielka 14, od ; 

godz. 9—15 i 16—19, Ё 
13) Parafia Wszystkich  Šwietych, ul. 

Zawalna 54, od g. 8—14 I 16—18, 

14) Parafia Serca Jezusowego, Archa- 

nielska 14, od g. 8—12, 

15) Zakład Salezjanów, ul. Dobrej Ra- 

dy 22, od g. 9—12 i 15—18, 
16) Apłeka Szantyra, ul. Legionowa 10 

od g. 10—18, 
17) T-wo Lniarskie, ul, św. Jacka 2 

od g. 9 — 15, 

18) Parafia Niepokalanego Poczęcia, 

ul. Żubrowa 1, od g. 8—11 I 16P19, 

19) Dom Towar.-Przem, B-cia Jabikow- 

scy, Mickiewicza 18 od g. 9—19, 

20) Sklep Bławatny, ul. Wielka 47, od 

godz. 9 — 19, 
21) D/H Ryndziuński, Niemiecka 37, od 

godz. 9 — 18, 

Wilna, Zamkowa 

W dniu 29 bm. w Wilnie odbyło się 
organizacyjne zebranie Wojewódzkiego 
Obywatelskiego Komitetu Pomocy Woj- 
sku. 

Zebranie zagaił wojewoda Artur Maru 

2) Zwalczania Dywersji — prokurator 

Sądu Apel. Szaniawski, | 
3) Pomocy Oddziałom Wojskowym — AZ nadzwyczajnemu wałnema 

zebraiu akejonariuszów  zwołane- 

się to mogło wydawać. 

rządowi polskimu. 

WARSZAWA, (Pat). 29 sierpnia 
rb. Rada Banku Polskiego uchwaliła 
projekt przepisów przejścios ych du 
statutu banku, który zosłanie pczed- 

mu na dzień 1 wrzesnia rb. 
W obeenej sytuacji dotyelczas”* 

we normy zakreślaja gra ice dzia- 
łalności banku są zbyt mało elastyc2- 
ne aby bank mógł dostosować sie w 
odpowiednim tempie do zapotrzebo- 
wania rynku pieniężnego i życia go- 
spodarczego na kredyt. Dziułalność 
banku nie może być tu krepwwana ta 
kimi postanowieniami, których zmia 
na wymagałyby zbyt długotrwałej 
procedury. 

Projekt przepisów przejściowy”h 
upoważnia radę banku do podwyž- 
szania i obniżania kwot zakreślają- 
cych ramy działalności emisyjnej i 
kredytowej Banku Połskiego. Zmiany 
kontyngentów kredytowych, dotyczą 
cych kupna papierów procentowych, 
biletów skarbowych oraz pożyczek ter 
minowych i otwartego kredytu, jak 
również kontyngentu emisyjnego bę- 
dą się odbywały w takim samym try- 
TTT SATA TRS 

Deklaracja 
prem. Chamberla na 

(Dokończenie ze str. 1) 

opracowanego planu, tak IŁ pewna licz- 
ba jednostek winna Jaknajszybciej znależć 
się na swoich bojowych stanowiskach 
przed wybuchem wojny. 

Chamberlain następnie poinformował 
Izby, iż obrona cywila I regionalna znajdu 
je się na stopie wojennej. Wszystko to — 
dodał premier — stanowi tylko ilustrację 
ogólnej gotowości, o czym Izba I kraj 
już wiedzą myślę, iż tłomaczy to brak 
(wszelkiego podniecenia | objawów gwał 
łownych uczuć. O Anglikach czasami mó 

(wiło się, iż kowoli się decydują, ale pc 
| powzięciu decyzji nie zatrzymują się. 

SPRAWA POKOJU | WOJNY JEST 
CIĄGLE JESZCZE NIE ZDECYDOWANĄ 
CIĄGLE MAMY JEDNAK NADZIEJĘ | 
PRACUJEMY DLA POKOJU (oklaski). Nie 
odstąpimy ani na jotę od naszego po- 

stanowienia trzymania się linii, którą dla 

siebie wytknęliśmy. 

Ponowne oklaski I owacje rozległy się 

gdy Chamberlain powrócił na swoje 

miejsce. 

Ciężar odpowiedzial- 
ności 

W imieniu partii pracy złożył następ- 
nie deklarację pełniący obowiązki łeade- 

22) F-ma Kacew, Kwiatowa 3, od g. P dra poseł Greenwood. 

—19, 

9.9 19 

24) Zw. Žydowski Inwalidėw, ul. šw 

Mikotaja 7 m. 10, od g. 17 — 19, 

25) Twue i S-ka, ul. Niemiecka 9, od 9 E Roosevelta do Polski 1 

9 — 19, 

Drzwi nie zostały jeszcze zatrzaśnięte 

23) N. Rabinowicz, ul. Końska 5, ała się jednak nie udało uniknąć po- 

żogi, odpowiedzialność spoczywać będzie 
na ramionach jednego fvlko człowieka 

Nawiazuląc skolel do apelu prezydenie 

Niemiec, pose! 

Greenwood zaznaczył, że apel ten snot- 

26) Apteka Mańkowicza, Nowogródz-. kał się z wielkoduszną odnowiedzia Pol- 
ka 15. od g. 9 — 19, 

27) Przysposobienie Wojskowe Kobiei 
ski. Natom'ast karclerz M'f'er pozostawił 

go bez odpowied7i. Na Hiilerze w'ec spo 

Ostrobramska 19, od g. 9 — 15 1 17,30 стума odpowiedzialność za wszczęcie 
— 19.30, 

28) OZN. Dzielnica Ponany, W. Pohu- 

lanka 28, od g. 17 — 21. 

Mieszkańcy m. Wilna są proszeni o 

zapisywanie się w swych dzielnicach. 
* * k 

Dziś w lokalu Koła Prawników, przy ul 

wojny. 

Sesie ofraczeno 
na tvdzień 

Izba Gmin, po posiedzeniu, które 

Auqustiańskiej 2, odbędzie się o godz $ trwało 45 minuł, odroczyła się nominalnie 

17 zebranie przedstawicieli wszystkich or do wtorku 5 września z tym oczywiście 

: zastrzeženiem, że w razie polrzeby zwo- 

zysposobienie Wojskowe Kobiet. łana zostanie sesję nadzwyczajną. 

zwołuje zebranie wszystkich  organizacyj $ Równocześnie z obradami w  lzbie 

kobiecych. Zebranie odbędzie się dnia$ Gmin odbywały © także obrady w Izbie 

30 sierpnia rb. (środa) o godz. 18 w saliż Lordów, gdzie lord Halifax złożył oświad 

of--"eyinej Kurałorium Szkolnego, Wo-ji czenie Identyczne do oświadczenia pre- 

miera Chamberlalna w Izbei Gmin. 

gan'”acyj akademickich. 
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„KURJER” (4915) 

Własna obsługa telefoniczna z Warszawy 

Bieg wypadków zahamowany 
z inicjatywy Londynu 

WARSZAWA. (Tel. wł). Według opinii kół miarodajnych nastąpiło 
pewne zatrzymanie w biegu wypadków, które nie idą tak szybko, jakby 

Zwolnienie tempa nastąpiło z inicjatywy brytyjskiej. Dziś odpowiedź 
niemiecka już jest doręczona, treść jej jeszcze nie jest znana, ale trzeba 
przewidywać, że rząd angielski będzie ją badał, komunikując o sytuacji 

Zmyślona plotka 
o zarządzeniach na granicy z Litwą 

Niemieckie Biuro Informacyjne ogłosiło skłamany od początku do 
końca komunikat o zarządzeniach militarnych ną granicy polsko-litews- 
kiej. Jest to, oczywiście, niezręczna próba zatarcia wrażenia, jakie wywarł 
w Litwie fakt wysłania pociągu z amunicją z Kłajpedy na granicę Liiwy. 
KKK UR BTI NO EMI T RAT DMA ARENOS INN IIA SSD 

Projekt rozszerzenia kompetencyj 
Rady Banku Polskiego 

bie w jakim dotychczas — w myśl 
art. 52 statutu odbywała się zmiapa 
kontyngentów t. zw. emisji fiducjar- 
nej. Potrzebna będzie bowiem w tyn: 
celu uchwała rady banku zatwierdzo 
na przez ministra skarbu. 

Przepisy przejściowe przewidają, 
že na czas do końca 1941 r. na radę 
banku przechodzą następujące kom- 
petencje walnego zehronia: załwie”- 
dzenie sprawozdań rocznych, bilansa, 
rachunku zysków i strat oraz projek- 
towanego podziału zakładowego i lik 

   

      

  

     
    
     

         

sierpnia r. b. o godz. 16'ej. 

interweniowały u 
IWARSZAWA, (Pat). Z polecenia 

swych monarch*w rządy belgijski i 

holenderski zwróciły się do rządów 
Polski, Francji, Niemiec, W. Brytanii 

I Włoch z propozycją „bons ofices** 

króla Łeopołda i królowej Wilhe!- 

miny, w celu pokojowego załatwie- 
nia istniejących między tymi państ- 

wami sporów. 
Rząd Polski w odpowiedzi puwn- 

łał się na depeszę Pana Prezydenta   vidacji banku. 

18 osób 
podczas wybuchu na dworcu 

w Farmowie 
TARNÓW, (Pat). W związku z ka 

tastrofą jalka nastąpiła na dworcu w 
Tarnowie nodajemy listę osób zabi- 
tych: Bolski Stanisław, robotnik, lat 
82, z Ł<" Biernat Mieczysław, lat 5b, 
Bojem Izmael Kingwas z Lublina, Bie- 

niarz Władysław, Cympówna Maria, 
lat 22, słułana z Jabowska, Dudek 
Józef z Buczy, Nalepówna Stanisława 
nauczycielka z Krzyży pod Tarno- 
wem, Kołoska Stanisława, pracownmi- 

Pod groźbą karabinów maszynowych 
zmuszają do wypadow dywersyjnych 

CZĘSTOCHOWA, (Pat). Polska 
stnaż graniczna stwierdziła, iż bandy | 

dywersyjne w okolicach Rybnika re- 
krutują Niemcy z reemigrantów, za- 
mieszkałych dotychczas w Polsce a 
przechodzących ostatnio nielegalnie 

Jednolita opinia w Ameryce 
Ustawa o neutralności zostanie zniesiona 

w razie wojny 
NOWY JORK. (PAT.) „New York He- 

rald Tribune” donosi, że przewódcy t. zw. 
Republikańsko - Demokratycznego Bloku, 
który zwalczał Roosevelia podczas ostat- 
niej sesji Kongresu w sprawie ustawy o 
neutralności, zasadniczo zmienili swe prze 
konania. W razie wybuchu konfliktu tzw. 
„izolacjoniści” będą głosowali za odwo- 
łaniem ustawy o neutralności, która — jak 

Premier Składkowski— 
opiekunem 

uczestników waik 
o niepoaiegłość 

WARSZAWA (Pat. W związku z wejściem 
w życie ustawy z dnia 19 lipca 1939 r., zmie- 

niającej przepisy o zapewnieniu pracy i o 
zaopatrzeniu uczestników wałk o niepodieg- 
łość państwa polskiego — Pan Prezydent 

Rzeczypospolitej powołał na opiekuna głów 
nego nad uczestnikan ' walk o niepodleg- 

łość generała dywizji dr Felicjana Sławoja 

Składkowskiego, który faktyczne opiekę ta 

ką dotychczas już sprawował. 

Zadaniem opeikuna głównego jest rozta 

czanie wszechstrnnej opeki moralnej i ma 

terialnej nad osobami określonymi w usta 
wie. ; 

Hotel EUROPEJSKI 
Pierwszorzędny Ceny przystępne 

Tetefonv w pokojach. Winda osobowa 

      

nie dojdzie. 

zgineło 

ca przechowalni bagażowej na dwor- 

cu, Para Adam z Mościc, Podstawa 

Rozalia, lat 19, robotnica, Reguła Jó- 

zef, bagażowy z Tarnowa, Wróbel 

Władysław, Ziaja Janina, lat 2. 
Nie zdołano jeszcze dotychczas u- 

stalić nazwiska trzech zabitych ko- 
biet i dwuch mężczyzn. Praca nad u- 
sunięciem gruzów trwają bez przer- 

wy. Przerwy w ruchu kolejowym 

nie ma. 

| granicę do Niemiec. 
Niemcy organizują z tych ludzi 

grupy, które pod groźbą karabinów 
maszynowych zmuszają do napadów 
dywersyjnych na pogranicze Polski. 

i 

wiadomo — przewiduje zakaz wywozu 
ze Słanów Zjednoczonych materiałów wo 
jennych na wypadek wojny. 

Przewódcy „izolacjonistów” stwierdza 

ją, że zmienili obecnie swe staonwisko, | 

ponieważ wyczuwają, że cały naród ame- ! 

rykański sprzeciwia się ustawie o neutral- 

ności. 
TTT 

Kronika teler raf czna 
— W restauracjach włoskich nie będzie 

wolno podawać więcej, jak jedną potrawę 
mięsną, lub rybną. 

— Nowominaowany ban Chorwacji J*n 

Gubaczicz złożył przysięgę. Z okajzi tej no- 

wy ban został dekorowany orderem Korony 

Fugosłowiańskiej pierwszego stopn.a. 

— 17 międzynarodowy kongres Pen CIU. 

bów, którego otwarcie miało nastąpić w 
Sztokholmie dmia 3 września, został odro 

py, : 
— Stocznia gdańska wypowiedziała pra- 

cę wszyst"''> robotnikom Połakom w liez- 

bie przeszło 200, przyczym nie tylko że za- 

trzymamo ich zarobki, ale zatrzymano rów- 

nież ich papiery osobiste. 

Szwajcaria 
zmobilizowana 

BERN. (PAT.) W całej Szkajcarii, zwła- 
|szcza w okręgach przygranicznych mobi- 
ś tzacja przeprowadzona została w najwięk 

  

Michal Kobecki 
i racownik Oddzietu Pafstwowego Banku 

w Wilnie | 
zmarł w dniu 27 sierpnia 1933 r. 

Złożenie zwłok na cmentarzu Karaimskim w Wilnie odbyło się w dniu 29 

W zmarłym tracimy długoletniego niestrudzonego pracownika. 
Dyrekcja I Pracownicy Oddziału Państwowego 

Banku Rolnego w Wilnie. 

  | szym porządku. > 

   
Rolnego 

Belgia i Holandia 
rządu Polskiego 
do prezydenta Roosevelta, w której 

zasada tego rodzaju mediacji została 

przez Polskę przyjęta. "A 

« Następnie wyrażając uznanie po- 

kojowej inicjatywy obojga nonar- 

chów, rząd po.ski zaznaczył, że nie 

wypowiada się narazie bardziej szcze 

gółowo, wobec tego, że dotychczas 

sedna z tego rodzaju iniziayw nie 

znalazła oddźwięku u rządu stzeszy 

niemieckiej. 

węgry poznają partnera 
BUDAPESZT, (Pat). Wkroczenie wojsk niemieckich do Słowacji wy- 

warło na Węgrzech jaknajgorsze wrażenie, tymbardziej, że społeczeństwo 

węgierskie wobe zapewnień ze strony niemieckiej łudziło się, że do tego 

Telegram króla 
W. Brytanii do Pana 
Prezydenta R. P. 

„Śpieszę podziękować Panie Prezyden 

cie, za Jego depeszę, przesłaną mi z oka: 

zji podpisania układu, który został właś: 

nie zawarty pomiędzy naszymi obu kraja- 

mi. Podzielam pańskie przekonanie, że 

układ ten, który formalnie potwierdza zo- 

bowiązania już zaciągnięte pomiędzy obu 

krajami, będzie służył sprawie pokoju I 

sprawiedliwości w świecie, do których 

oba narody są tak silnie przywiązane” 

JERZY VL 

Ewakuacja dzieci 
z Paryża 

PARYŻ, (Pat). W środę 30 b. m. 
rozpocznie się ewakuacja dzieci i 

szkół z Paryża. 

W Gdańsku zarekwi- 
rowano obce towary 
GDYNIA, (Pat). Senat Gdański 

wydał zarządzenie, mocą którego 
wszystkie statki, znajdujące się w por 
cie gdańskim, nie mogą wyjść z por- 
tu gdańskiego z towarem, natomiast 
mogą wyjść, ale tylko puste. 

Nowy rząd w Japonii 
TOKIO, (Pat). W 29 godzin po po- 

wierzeniu misji tworzenia gabinetu 

gen. Nobuyuki Abe utworzył rząd. 
Gen. Nobuyuki Abe oprócz teki pre- 

miera objął tekę spraw  zagranicz- 

nych, spraw wewnętrznych i opieki 

spolecznej. Ministrem wojny został 

dotychczasowy adiutant generalny ee 

sarza generał Szunroku Hata, minis- 

trem mary <rki wiceadmirał Zengo 

Joszida, dotychczasowy dowódca po 

łączonych flot 

Misja gen. Weygand 
PARYŻ, (Pat). Gen. Weygand u- 

dał się z Paryża do Beyrouth. Rząd 
francuski powierzył gen. Wevyand 
specjalną misję na Bliskim Wscho- 
dzie. Przed wyjazdem prezydent Le 

brun przyjął gen. Weygand 

Rewizja celna 
na niemieckim trans- 

atlantyku w Ameryce 
NOWY JORK, (PAT.) Wielki transat- 

lantyk niemiecki „Bremen”, który zawiną 
wczoraj do Nowego Jorku i otrzymał pole 
cenie z Niemiec, aLy wracał dziś bez pa- 
sażerów. Władze amerykańskie odmówiły 
jednak pozwolenia na wyjazd, dopóki 

statek nie będzie zbadany przez <elnl. 

ków, wokec czego odjazd „Bremen“ zo- 

stał odłożony. 
Podczas rewizji zatrzymano 18 osób, 
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|. Mgr. Mikcłaj Szyszkowski 
Wicedyrektor izby Przemysłowo-Handlowej w Wilnie 

Sprawy gospodarcze 
a potrzeby dnia dzisiejszego 

— Potrzeby, jakie wyłania w po 
szczególnych okresach życie gospó- 
darcze, stanowią stałą troskę ster go 
spodarczych W okresach spokojnej 
pracy uwaga kupca i przemysłowca 
skierowana jest na naksymajae wy- 
korzystanie swego warszłatu pracy, 
mając na względzie zaspokojėniė po 
trzeb możliwie wszystkith odbiui- 
ców, bądź też możliwie wszystkich od 
biorców, bądź też możliwie szerokich 
sfer konsumentów. Wolna konkuten 
cja, w zależności od dańych waruń- 
ków gospodacki narodowej, prżewi- 
-dującej na  poszćżególnych  odcin- 
kach liberalizm bądź teź nieziędną z 
uwagi na międzynarodowy tikład 
śt0stttków handlowych reglamentację, 
pożwała sferóm gospodarczym na roż- 
*onięcie swojej dziłalnóści gospodar< 
tzej, mając na ćelu możliwie dtżć re- 
żultaty. : 

—- Oczywiście, że działalność ta 
*inńa być podyktówańa adrowym 
sensem exonomicznym, axkaza'ącvin 
godziwe zyski, wresz:e winna się 0= 
pierać na obowiązują vch przepisach 
w zakresie cen ustalonych na olreś 
lone artykwiy. т 

W oz'osa*h zwiększonej teg- 
tamentacji, badź też rest-ykcyj dewi 
zowych, svyn'kając /ch z ukła lu tnię 
dzynarodowych rynków zbytu, azia: 
Jalność sfer gospodarczych utegato o ty | 
łe zmiamie,,o ile nakazują interesy ha 
szej gospodarki narodowej, przy 
czym od imicjatywy kupca | przzmy 
słowca zależy wypełniać dod>tkową 
inną działalnością te działy pracy, 
które na skutek pewnych zarządzeń, 
bądź ograniczeł musiały u'e” Tew- 
cj rtaukcji. 
-— Wówczas kupcy i przemysłow 

cy występują jako współlwórty no* 
wych odcinków naszego życia gos; V 
darczego; przyczyniając się do zako 

tiitego rozszerzenia podstaw produ. 

kcji i obrotu. & 
-— Dlatego też należy inaczej оее- 

“miač tę działalność kupców i przemy 

dw 

  

słowców, która na skutek zinienio- 
nych warunków znajduje się jak?Jy 
bv w impasie i nie może wytworzyć 
nowych ośrodków gospodarczego dzia 
łania. W tych okolicznościach ma 
zwykle miejsce zasypywanie władz, 
urzędów — postulatami, propozycja 
mi, mającymi na celn stworzenie od 
powiednich warunków dla dotychcza 
sowej a nie innej. bądź zmienionej 
działalności. 

— Jasną jest rzeczą, że polityka go 

spodarcza Rządu na różnorodnych i 
rozmaitych odrinkach nastawiona 
jest na pomoc, na wyrównanie zakłó 
convch warunków bytowania gospo 
darczeso, a nawet darej — na wyraź 
ne preferencie, skor» one wynikają 
z ogólnych intresów naszej sospodar 
ki narrowej. 

— Na tych zasadach opiera się na 
sza polityka kredytowa, podatkowa, 
popierania eksportu, racjonalizacji a 
paratu dystrybucyjnego itp D'atego 
też postulaty, wynikaiące z ekonomi 
«zmie zdrowych przesłanek znajdują 
zrozumienie i realizacje 

— Natomiast zbędnym jest wysu- 

Teatr na Pohulance 

Cziesgoi 
Sztuka w 3 aktach Tadeuszą Rittnera 

wanie przez sfery gospodarcze tych 
postulatów, które riie mają żadnych 
sżańs realiżacji. W niektórych wypad 
kach tego rodzaju =ostępowanie kup 
ca i -zemwsłowó: nąlażw - (Ma O 
i różąrzeszyć, gdyż ma tu miejsce 
działanie w najlepszej wierże i inten 
cji polepszenia pracy swego warszta 
tu, co jednocześnie ma wpływ dodat 
ii ma zespół innych przedsiębior. 
štw, kontrahóntów, z którymi dane 
przedsiębiorstwo współpracuje. Natu 
ralmym filtrem poczynań i wystąpień 
stór gospodatczych są żrzeszenia o 
charakterze ogólnym, źwiazki bran 
żawe ofaż Izby Przemysłowo - Hand 
lowe 
— Осепа  działalnoci gospodar- 

czej z punktu widzenia zrzeszeń, do 
tvcży głównie zadań branży i z konie 
cznnści może "-* "iaiednokrotnie 
sórzeczna ż ogólnymi celami naszej 
polityki gospodarczej, mającej na u- 
wadze żywotne *>'oresv wszystkich 
branż i wszystkich zainteresowanych. 

« Dlatego toż ta miszczytna rola 
obiektywnej oceny nrzymada_ Tzbom 
Przemysłowo - Handlowym, które czu 

wają nad całokształtem działalności 
gospodańrczej, a nawet inicjują i siwa 
rzają warunki, które zapewn'a”s roz 
wój naszej gospodarki narodowej. 

— W okresie rewnedo nosotowia. 
od kupca i przemysłowca wymaga się 
szczerólnie noważnvch wysiłków. 

= Dzisieisze uspołecznienie: sfer 
sósnÓdh="rech nożsla 26 snokojem 
ocenić całokształt ich działalności w 

SPOŁECZNA KONTROLA GEN. 

Ponieważ wzmożone zapotrzebowa 
nie na produkty spożywcze zupełnie 
słusznie powoduje obawy, że znajdą 
się nieuczciwe jednostki, które zechcą 
wykorzystać pomyślną dla siebie 
„koniunkturę”, prezydent miasta dr 
Maleszewski postanowił powołać do 
życia kontrolę społeczną. 

Do pracy w kontroli społecznej za- 
proszone zostały wszystkie organiza- 
cje kobiece na terenie miasta. Człon- 
kimie ich będą zaopatrzone w specjal- 
ne legitymacje i będą stale dokony- 
wać lustracji sklepów. W razie stwier 
dzenia pobierania cen wyższych od 
ustalonych, natychmiasst będzie po- 
wiadamiana policja, która z miejsca 
będzie aresztowywała paskarzy. 

WPROWADZENIE SAMOPOMOCY 
ROLNEJ. 

Wczoraj na posiedzeniu Zarządu 
Miasta zapadła uchwała zwrócenia się 
do władz wojewódzkich o wprowa- 
dzenie na: terenie całego obszaru W.   M. Wilna samopomocy dla gospo- 
darsw rolnych. Samopomoc polegać 

ASTA sis i SIT TOPAN KISS 

Bara ur 
Reżyseria dyr. L. Kielanowskiego 

dekoracja K. i J. Golusów. 

Jeszcze raz mamy okazję stwier į 

dzić siłę teatropisarską Rittnera, tego 
„pięknoducha' i schyłkowca. Nikt nie 
zaprzeczy, że choć wszystko się sprzy- 
sięgło, żeby rozproszyć naszą uwagę, 

choć siedzi się w teatrze a „za drzwia | 

mi może już wojna*, to ten „Głupi | 

  

Jakub* trzyma po prostu widzów i to 

w jaki sposób!  Niebardzo jesteśmy 

przyzwyczajeni dzisiaj w teatrze do 

takiego styłu, i takiej klasy: — oto ża 

dneso blichtru, żadnej krzykliwości 

efektów, tylko mnóstwo mądrych, nie 

dostrzegalnych wprost drobiazgów, | 

składających się na całość wprost 

podniecającą. ! 
Wielkie epoki teatralne miały 

zawsze swoje sposoby na widzów — 
więc zdobywały widownię przez wciąg 
nięcie jej w przeżycia metafizyczno- 
religijne, alho moralne, albo poetyc 
kie, albo widowiskowe w styłu buffo 

Skończyło się na efekiach operowych 
t obleśnym ukontentowaniu z bogact- | 
wa techniik scenicznej. Riłtnera podzi 
wiąć można. jak w swych sztukach 

reaństycznych, nusturalistycznych, wt 

kameralnej formie umiał zmieścić ca- 
łą siłą swej poetyckiej wizji świata. 
Mówiło się o etycznej problematyce 
„Glupiego Jakuba“ — nie widzę, żeby 
to miało być istotą tej sztuki. Jest tu 
wizja, przy całym mistrzowstwie ob- 
serwacji, przy całej pasji autentycznej 
konkretności i plastyki — wizja poe- 
tycka. I to jest siła Rittnera, to jest 
czar sztuki, gdy doznajemy dziwności 
istnienia, choć nikt nie wyczynia pre- 
tensjonalnych min 1 żadnych hokus- 
pokus, gdy jest niby to dany sensa- 

cyjny, niemal kryminalny „ochłap ży- 
cia”, 

Centralną postacią sztuki jest Ha- 
nia; ona to personifikuje ów groźny 

` КЮБ sił biologicznych, który zawsze 
przerażał Rittnera. Dziewczyna z lu- 
du, wychowana w domu szlacheckim 
jak córka, poczuła że jej rosną inne 
skrzydła, do lotów wyższych niż ka 
riera lektorki we dworze uwieńczona 
małżeństwem z panem rządcą. Hania 
jest prymitywna i chytra, jej głodu 
światła nie zaspokoja ani zmysły, ani 
„pozycja“ — ona chce mieć to wszyst 

„KURIER“ (4945) 

momencie sh- zaszły pewne zmiany, 
zmuszające je do tego pogotowia. 

— Niestety, zaszły pewne wypad 
ki wyłamania się niektórych kupców 
z ogólnej dyscyplimy obywatelskiej, 
ale były one całkowicie odosobnione 
i bardzo nie“ Opinia szerė“' % 
rzėsz kūpcow i przemysłowców na- 

płefniw» fe wne ”* * "*=""ystrzej. 
7e swej strony rżesze te rozumieją 
jaknaidoktadniej swoją obecną rolę, 
pracując ze spokojem i wiarą w dobre 

jutro i zaspakajając najróżnorodniej 
sze potrzeby konsumenta w dowol- 
nych ilościach według normalnego co 
dziennego zapotrzebowania i po ce- | 
nach, które zostały utrzymame na do 
tychczasowym poziomie. Przy zwięk 
szonej końsńmcji sklepy w miare swo 
ich możliwości zaspokoiły wszystkich 
klientów, pracując w dość dużym tem 
pie i nie szczedzącć swego wysiłku. 

— Pewną wychowawczą rolę i na 
tym odcinku odegrały zrzeszenia i Iz 
by Przemysłowo - Handlowe. 

— Nie należy zapominać, że stan 
pewnego pogotowia dotyczy nie tyl 
ko tych, którzy w pierwszym rzędzie 
do tego zostdlii powołani, ale dotyczy 
rówmież wszystkich odcinków naszej 
działalności; w tym dla kupca i prze 
mysłowca przypada szczególnie do- 
niosła rola newnej dvscypłiny i spa 
kojnej pracy, by w miarę swoich sił 
ze” nić Państwu możliwie normai 

2 "odnv z interesami Państwa ob   
rót „ospodarczy. 

WIELOKROTNIE STWIERDZONO DZIAŁANIE skuteczne SOLI MORSZYŃSKIEJ lub 
WODY GORZKIEJ MORSZYŃSKIEJ w schorzeniach organów trawiennych 
wątroby | przy złej przernianie materii. Żądać w apiekach i składach aptecznych. 

NET TT OPACZ WERTER 

Wilno w czasie gorących dni 
będzie na wzajemnych świadczeniach 
w formie robocizny, . wypożyczania 
sprzętu i narzędzi, ogólnych zasiewów 

Kierownictwo samopomocy rolnej 
sprawować będzie wydział gospodar- 
czy Zarządu Miejskiego, który delegu- 
je specjalnych przodowników. 

GODNA UZNANIA INICJATYWA 
HARCERZY WILEŃSKICH. 

Z całym uznaniem należy podnieść, 
że żeńskie drużyny harcerskie zorgani 
zowały w referacie wojskowym Magi. 
stratu bezpłatne biuro pisania podań 
dla rodzin rezerwistów, zgłaszających 
się po zasiłki. 
2 Niezależnie od tego harcerki zor- 
UE KRSS TAKO OPORY RZEZ ОСНр 

Jak pielegnow: č włosy 
T.Lio staranne mycie włosów MYDŁEM 

RUMIANKOWYM lub HIGIENICZNYM do 
mycia głowy Lab. Chem. Farm. M. MALI 
NOWSKIEGO pielęgnuje włosy, nadając im 
miękkość i połysk omaz chroniąc two 
rzemiem się łupieżu. 

Lab. Chem. Farm. 
M. MALINOWSKIEGO 

Warszawa, Chmielna 4 

ko razem. Chce być żoną Jakuba, do- 
mniemanego syna Szambelana, ale — 
o ile ten go usynowi.. Głupi Jakub 
chce jednak tylko prawdy 0 swym 

pochodzeniu. To dobry agronom i zac 
ny "chłopiec, ale bez wyobraźni. Nie 
jest zdolny odegrać roli syna, dać sta- 
remu szambelanowi trochę ciepła na 
stare lata. Dowiedział się swojej praw 
dy i odchodzi — może to i lepiej dla 
niego. W rękach Hani spłonąłby szyb. 
ko. Ta dziewe”vna, która potrafi sprze 
dać się Szambelanowi i już go mu- 
sztrować že jest zamalo „enropejski“ 
to następczyni tych tajemniczego po- 

chodzenia demonieznvch kasztelano- 
wych i wojewodzin z krwawej lesen- 
dy. Biedny Szambelan! Można sobie 
wyobrazić dalszy ciąg sztuki, z jakimś 
nowym bvczkowatym rządcą, mają 
cym z młoda szambelanowa taiemni- 
cze sprawki, można przypuścić nawet 

podejrzaną śmierć starego szamhbela- 
na. Postawił wszystko na jedną kartę, 
ale ją już przegrał. O tej karcie sam 
mółwi, a to że wszyscy są niesympa- 
tyczni powtarza jak refren. Są tam 
inne jeszcze takie słowa, wymowne, 
słowa — motywv: takie jak muszę. 
nasze nerwy toczą wałkę, trzeba ukrv 
wać radość w tym domu, a wreszcie 
— prawć Dwie są .prawdy' w tej 
sztuce — prawda naiwnego Jakuba 
który jest wśród tych ludzi jak mło-   dy słoń wśród porcelany, oraz praw- 

  

warszawskich. 

FABRYKA 
CZEKOLADY 
FRANCISZEK FUCHS I SYNOWIE 

Podajemy do wiadomości naszych P. T. Klientów, že! 

sklep przy uL WileAskiej 27 po gruntownej przebudo=, 

wie prowadzić będziemy obecnie pod własnym zarządem. | 

Sklep nasz będzie codziennie zaopatrywany z fabryki ; 

w świeży towar, sprzedawany po ustalonych cenach 

  

  

W tych dniach przełomowych 
szybko zapisują się karty historii. Los 
chciał aby jeszcze jedna karta została 
zapisana w sposób przynoszący wstyd 
ludom słowiańskim. Jeszcze nie za- 
pomnieliśmy postępków Hachy, które 
w całym świecie wzbudziły głęboką 
odrazę, a już słowacki premier Tisso 
pośpieszył wydać taką odezwę: 

Dlą ochrony niepodległości i nietykal 

ności naszego młodego państwa słowac- 

kiego przeciwko zagrożeniu ze strony Pol 

ski na mocy zawartego między Republi 

ka Słowacką i Rzeszą niemiecką układu 

ochronnego i na zasadzie dodatkowych 

porozumień obu rządów, wojska niemiec 

„kie zostaną wprowadzone na słowackie 

terytorium państwowe, aby w razie po 

trzeby ramię w ramię z naszą dzielną ar 

mią słowacką odepszeć nieprzyjaciela od 

granic naszego państwa. Wzywamy lud- 

ność, aby powitała niemieckie wojska, ja 

ko przyjaciół i aby udzieliła im wszelkiej 

możliwej pomocy. 

Być może Słowacy będą się kiedyś 
starali usprawiedliwić. Powiedzą sy-   tuacja była trudna, że Niemcy tak po- 

ganizowały ochronki dzienne dla dzie. 
"ci rezerwistów, powołanych do woj- 
, ska. 

Dzieci, które nie mogą być kiero- 
wane do ochronek pozostają pod tro- 
skliwą opieką harcerek, które przy 

aż do powrotu z pracy członków ro- 
« dziny. 

WIĘCEJ UWAGI NA PRZED- 
MIEŚCIA. 

Prace nad kopaniem rowów  po- 
suwają się w szybkim tempie naprzód. 
W stosunku do poniedziałku frekwen 
cja kopiących była wczoraj nieco 
mniejsza, tym nie mniej ludność na- 
dal zgłasza się masowo. 

Nałeży jednak zwrócić uwagę na 
nierównomierny napływ ochotników. 
Podczas gdy w punktach położonych 
w śródmieściu chętnych do pracy jest 
aż za wiele, na peryferiach miasta 
daje się odczuwać brak sił roboczych. 

Kierownictwo miasta zamierza u- 
stawić megafony, za pomocą których 
ludność będzie informowana, gdzie w 
danej chiwili jest największe zapotrze.   bowanie na ochotników. 

da Szambelana, szukającego żywych 
serc ludzkich, a nie bezmyślnych fak- 
tów biologicznych. Gdy starzec mą- 
dry, a biczowany przez własne wygło 
dzone serce dowiaduje się o całej 
przeszłości Hani, o czarnej podłości 
iei gry, pierwsze jego słowa są: —,A 
zresztą..." Nie więcci. — Realistyczny 
brutallmy dramat rozwija się na tych 
słowach-motywach jak muzyka, prze 
rażająca i kojąca przerażenie cichą, 
dekadencką narkozą. 

Z tego wynika, że Szambelan właś. 
nie jest poniekąd reprezentantem au 
tora. I był też Junosza-Stępowski po- 
stacią riltnerowską najprawdziwszą, 
we wszystkim, w Śmiesznościach, któ 
re dźwigał tak tragicznie, w poczuciu 
swej sfery i swej inteligencji opętanej 
przez niewvżvcia, w dyskrecji środ- 
ków. aktorskich (oddech, spojrzenie, 
ręce, plecy itd.), którymi — w prze- 
ciwieństwie do „Azaisa* — operował 
w znakomitym poczuciu narastania 
siły wyrazu. Wiełka rola, wielka kre- 
acja. 

Pani Jasnorzewska (którą zobaczy 
liśmy w Wilnie po raz pierwszy, jak 
I p. Pietraszkiewicza) z natury swych   t zw. warunków wydaje się raczej 
przypominać Hanię taką, jak ją so 
bie wyobrażało otoczenie, niż taką, ja- 
ką była w istocie. Tym wyżej ocenić   trzeba piekny wysiłek aktorski spro- 
stania fałszywej grze i drapieżności 

5 OE a 

Słowacja — | 
naaczł uj l<mczj 

chodzą do mieszkań i pozostają tam | 

    

    

     

   

    

  

   
    

    
     

   

  

   

   

   
   

  

   

   
    
   

   

  

    

   
   

     

   
     

   
   

     
   

    

   

  

   
     

   
    

  

    

     

   
   

    

   

    

  

    

    

tężne, a ich ojczyzna słaba i bezbron- 
na. Nie dyskutuje się na tematy tak 
zasadnicze a razem tak subtelne. Zna- 
czenie słowa honor nie da się w żaden 
sposób wytłumaczyć, jeśli się treści 
tego słowa wewnętrznie nie odczuwa 

Zapewne ks. Tisso znajdzie w hi- 
storfi przykłady podobne i podobnych 
do siebie ludzi. Chociaż księga dziejów 
bogta, zna także i inne przykłady. 
Był kiedyś taki Leonidas i dotąd sło- 
wo Termopile nie jest pustym dźwię 
kiem, chociaż tyle wieków upłyneło / 
Sparta też była maleńka a liczba wro- 
gów niezliczona. > 

Tak samo w roku 1914 maleńką 
Belgia nie ulękła się groźby stokrotnie 
silniejszego napastnika. Wreszcie w 
naszej historii są także daty bardza 
wymowne, że przypomnimy lata 1830, 
1863 i ostatnio zryw legionów Piłsud- 
skiego. 

Ale 
wszystko. 
dostarczy 

nadarmo przypominać to 
Może zresztą historia 
argumentów  usprawiedli. 

wiających. Naród tak  niezmier | 
nie długo pozbawiony bytu nie Ą 
podległego, nie mający, niestety, Ur 
nych tradycyj jak tradycję pańszczyź ' 
nianego chłopa. 

Tylko, uwzględniając to wszystko 
dlaczego ów. Tisso idzie aż tak daleko, 
Ten jakiś bezgraniczny serwilizm. Po- 
co te łgarstwa o Polsce. Ta sama pro-, 
klamacja mogłaby zachować choć tro- | 
chę godności. Nawet Hacha nie rzu- | 
cał oszczerstw na inne narody. 

Niemcy mówią często, że wyraz || 
Słowianin — po łacinie „Slawus* po- 
chodzi od słowa „Sclavus* czyli nie 4 
wolnik. Rzeczywiście, ks. Tisso о-) 
starcza argumenów na poparcie tep 

teorii, ° 

By ćmoże jutro już wypadnie nam | 
stanąć do ciężkiej, śmiertelnej walki | 
z Niemcami. 

Przygotowując wojnę psychicznie 
propaganda niemiecka usiłuje zaszcze 
piać nienawiść do Polski. Ale jesteśmy 
spokojni. Nawet historycy niemieccy 
inaczej powiedzą o Słowakach i Cze- 
chach a inaczej o nas. \ 

Dopiero pełne wycięstwo Pólski 
może wreszcie przynieść prawdziwą 
wolność drobnym ludom słowiańskiną 
A tylko w słońcu wolności może na: 
stąpić regeneracja narodów, rozbudze- 
nie poczucia własnej godności i po 
czucia honoru. Za naszą wolność i 
waszą. TSE 

wymaganej przez poetę. P. Pietrasz 
kiewicz w roli tytułowej chwilami po 
dobał mi się bardziej niż Hnydziński 
w Warszawie Jakub „jest tonem ob 
cym w tym koncercie i dostał od wy- 
konawcy całą swobodę i naturalność 
dysonansu, nie świadomego ani sylu- 
acji, ani siebie. Ważne w tej muzycz 

nej tonacji partie mieli pp. Szczepań 
ska (Marta) i Ilcewicz (Teofil), a tak- 

że Łodziński (Doktór). Martę i Dok- 
tora utrzymano w tonie, ale bez bogae 

twa harwv, bez dodatkowych aluzyj 
których można by się spodziewać po 

tych eks-ziemianach o zawieruszonej 
młodości. Natomiast Teofil, co powi: 

nien snuć się po scenie jak pajęczyną 
w której chwilami coś bzyka — ską 

rykaturowany, a jednocześnie neur 
steniczny c. k. porucznik w słami 

spoczynku, Teofil rozpadał się, ..wi 

chodził* tylko partiami. (Nawiasem 

mówiąc — czy nie szczęśliwsza bv- 

łaby zamiana ról Teofila bywszego 

człowieka i Doktora, człowieka porzad 

nego? Nawet fizycznie ojcowstwo Ja- 
kuba byłoby wówczas prawdopodob- 
niejsze). Bardzo ładnie i właściwie _ 
upostaciowała dawną piękność z za   szynkwasu p. Jasińska-Drtkowska, | 

Pp. Nawrocka, Blichewicz i Wołłejko, | 

utrzymali w tonie epizodyczną rodzin. 

kę prezesów. W dekoracjach szwan- 

  

    

  
  kowały efekty świetlne, ałe to pewna 

z racji premiery. Józef Maśliński, 
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- Nożycam: przez prasę 
PO PODPISANIU PAKTU 
ANGIELSKO-POLSKIEGO. 

Świat polityczny znajduje się pod 
znakiem podpisania paktu angielsko 
polskiego. Podczas kiedy prasa neu- 

tralna i zaprzyjaźniona wita pakt z ra 
dością, dyplomacja niemiecka, jak 
pisze ..Dziennik . Poznański*: 

Wyprowadzona z równowagi, fak- 
tem nałściślejszego współdziałania An- 
glil z Polską, próbowała dać kontrparę 
Ale jak to bywa z pociągiem zagalo- 
powanym na fałszywy tor — kontrpara 
nie pomaga, pociąg się rozbija. Von 
Papen wyskakiwał ze skóry, aby zmle- 
nić stanowisko Turcji, aby skłoni ja do 
zerwanła porozum!'enia z Anglią. Wczo 
raj szef państwa fureskiego oświadczył 
Papenowi, że Turcja pozostałe związa- 
na z Anglią ! Polską; żeby zaś nie było 
jakichkolwiek nieporozum'eń, to dele- 
gacla turecka wyjechała do Londynu w 
celu ustalenia planu wojennego współ- 
dr'ałanta Turcii z Anglią, Francją I Pol- 
ską. 

4 

Tawlodła kontrpara niemiecka, |I- 
схаса па rozbicie spolstości państwo- 
we| Jugosławii, Chorwaci dogadali się 
z Serbami I dziś dywersyjnym planom 
niemieckim w Jugosławii przeciwstawia 
się zwarty front państwowej jedności 

Budapeszt feż nie chce wyciągać za 
Berlin kasztanów z ognła a stanowisko 
Włoch lest ciągle pełne rezerwy; niech 
© tej rezerwie świadczy chociażby fakt, 
że mobilizacja Namiec postępuje gwał 
townie naprzód, we Włoszech nato- 

miast przygotowań wojennych nie robl 
się prawie żadnych — frochę obrony 
wybrzeży I tylko trochę obrony prze- 
€iwlotniczej. 

NAWET ..CORRIERE DELLA SERA* 
PRZECIWKO POLITYCE 

NIEMIECKIEJ. 

„Polska Zachodnia pisze: 
W obozie propagandy proniemiec- 

kiej pozostała ostafnio właściwie już 
tylko opinia włoska, choć I tu zazna- 
ezają się pierwsze poważniejsze wyło- 

my. Wskazywano już w ostatnich 
dniach na znamienny głos pisma „Ita- 
lia“. Obecnie „Corriere della Sera“ 
uderza w nutę samodzielność polityki 
Włoch. 

W narodach rośnie świadomość, że 
Polsce przypadła w udziale rola opoki, 
e którą rozbiją się ostatecznie nigdy 
nie nasycone apetyty hitlerowskie 
Opinia międzynarodowa rozumie coraz 
lepiej, że przypomniane ponownie na 
kongresie Unil Międzyparlamentarne' 
przez delegację polską słowa: za wol- 

‹ mość naszą | waszą nie są frazesem 

Stąd fala uczuć sympatil. 

Zdaje się, że i na froncie włoskim 
'ezeka Rzeszę (ta sama niespodzinka 
60 w r. 1914. 

JESTEŚMY GOTOWI! 

Dziś, albo jutro szała historii prze- 
chyli się na stronę wojny czy pokoju 
Jak słusznie pisze „Express Poranny'': 

Sztandary polskie stoją dziś gotowe 
w wichrze dziejów. Z chwilą, gdy wróg 
podejmie atak, ruszą naprzód, na ko- 
mendą Wodza, aby w bohaterskim wy- 
siłku odeprzeć napaść i ugruntować 

jeszcze silniej niż dotąd granice I pra- 

wa Rzeczypospolitej Polskiej. 

Ciągle gotowi do rozsądnych po- 

rozumień, odpowiedzieliśmy pismem 

Pana Prezydenta Rzeczypospolitej po- 

zytywnie na propozycję Prezydenta 

Stanów Zjednoczonych. Ale nieprzy- 

tomny krzyk prasy niemieckiej wska- 

zuje, że Trzecia Rzesza nie wchodzi na 

drogę rozsądku, lecz skłania się do roz 

strzygnięć szaleńczych. 

Nie nas już nie zaskoczy, gotowych 

de podjęcia każdej chwili rozprawy 

A podpis, złożony onegdaj przez An- 

glię pod sojuszem obronnym z Polską, 

przekreśla także ostatecznie rachuby 

Hiemłec na zawładnięcie Europą na 

„raty” przez kolejne zaskakiwanie izo- 

lowanych narodów. 
Jest już bodaj 5 minut przed dwu- 

nastą, Od Niemiec — I tylko od Nie- 

miec — zależy, czy słońce stanie w 

zenicie w potokach krwi i czy świat 

w nowej burzy dziejowej będzie mu- 

siał przywracać na nowo ideał spra- 

wiedłiwości dziejowej. 

Na zegarze dziejów biją ostatnie 

kwadranse „wojny nerwów''. 1 

Nie jesteśmy jeszcze zagrożeni 
bezpośrednimi atakami floty powie- 
trznej nieprzyjaciela, lecz kopiemy 
rowy we wszystkich miastach i mia- 
steczkach kraju. W chwili, gdy to pi 
szemy znaczna część rowów przeciw 
lotniczych pokrywana jest drzewem i 
przysypywana warstwą ziemi. A wię 
a jest juž gotowa do spelnienia swej 
ro 
ochrony przed odłamkami bomb za 

skoczonych na ulicy przedniów. 
W kopaniu rowów w Wilnie, jak pi 

si urzędnicy z wojewodą Marusezw- 
skim na czele, prezydent miasta dr. 
Maleszewski, J. E. Michalkiewicz, 
przedstawiciele palestry  wiłeńskief, 
kupcy, aktorzy, dziennikarze, — sło 
wem wSzysey. i 

Nikt nie powinien uchylić się od 
spełnienia tego elementarnego obo- 
włązku obywatela (we własnym inte- 

resie), 
Łopaty czekają na tych, którzy jesz- 
cze nie kopali. 

Rowy wykopane przez ludność w 
miastach będą służyły dła ochrony 
przed odłamkami bomb jeżeli dojdzie 
do wojny. 

Zasadniczo można w nich się cho 
wać, posiadając maskę przeriwgazo- 

wizoryczne, tampony, butelki z węg: 
lem aktywnym i inne, umożliwiające 
przetrwanie niezbędnego czasu w za 
gazowanym miejscu. 

Jednocześnie z przygotowaniem 

rowów przeciwlotniczych każdy wła 

ściciel mieszkania powinien pomyśleć 

(jeżeli już tego nie zrobił) o staran- 
nym przygotowaniu 

pomieszczenia uszezelnionego 
we własnym mieszkaniu. Pomieszcze 
nie takie w miasteczkach oraz w tych 
dzielnicach większvch miast, które z 
powodu sweso oddalenia od ważnych 
objektów, będą według wszelkiego 

ski, 26-00łetni atleta o blond włosach 1 nie 

bieskuch oczach, który spędził ostatni rok 

na statku Polskiego Harcerstw» „POŁE. 

SZUK”, został zaregistrowany w niedzielę 

dnia 20 czerwca, jako milionowy pasażer 

na „Drodze Jutra" w pawilonie Forda na 

wystawwe światowej. 

Ze statku „Poleszuk* na wybrzeżu zało   | ki w Flushing, Henoch wylądował w niedzie 

ię by zobaczyć Nowojorską wystawę świato: 

wą i pierwsze kroki na wystawie skierował 

do pawilonu Forda, gdzie przybył w towa 

rzystwie swego towarzysza podróży Ludwi- 

ka Walaskiego, również morskiego harce- 

rza. 
Henoch był mile zdziwiony gdy obwożą 

! cy Go po tej „Drodze Jutna“ — ruszając z 

OTYEOSC AKL 
d ALDOZA 
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Myce owoce i p jcie 
W awiązku z możliwością zacho- 

rowań w porze letniej na choroby prze 

wodu pokarmowego ostrzega się lud- 

ność przed piciem wody nieprzegoto- 

wanej oraz przed jedzeniem niemy- 

wodę przegotowaną 
tych owoców. 

Strzeżcie się przed chorobami za- 
kaźnymi żołądka i jelit! 

Myjcie owoce i pijcie wodę prze- 
gotowaną! 

a 

saliśmy wzięły udział wszystkie war | 
stwy społeczne. Szczególnie dużo zgła | 
sza się młodzieży. Kopafii i kopią wyż ; 

| ezające. 

wą lmb jakikolwiek inny »rowizorycz | 
nv sprzęt zastępczy jak maseczki pro | 
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prawdopodobeiństwa mało narażone 
na napady lotnicze, 

mogą z powodzeniem zastąpić 
schrony. 

W Wilnie przeprowadzono już 
dość dawno onganizację samoobrony 
przeciwlotniczej i przeciwgazowej. 
Komendanci OPL Gaz poszczegół- 
nvch domów byli obowiązani rozwią 
zać zagadnienie schronu wszędzie 
tam, gdzie się to dało. Niezależnie je 
dnak od tego ludność powinna zaw 
onasu współdziałając z właściwymi 
komendantami OPL Gaz we własnym 
za”  '2 przycotować dła siebie po- 
mieszezenia uszczelnione i zabezpie- 

Na pomieszczenia takie, chroniące 
przd gazami, nadają się zarówno u- 
bikacje piwniczne i suterenowe jak 
parterowe i na piętrze. Oczywiście 

większe bezpieczeństwo (przed działa 
niem bomb) daje pomieszczenie w do 
mach murowanvch niż drewnianych. 

W mieszkaniach prywatnych naj 
lepiej do tego celu nadają się pokoje 
wewnętrzne. korytarze wewnetrzne 
nibo wreszcie łazienki nie mające о- 
kien nazewnatrz. Pomieszczenie takie 
powinno być dość obszerne, jeżeli ma 
się w nim chronić wieksza ilość osób. 
Na każda osobę musi przypadać 

conaimniej 3 m* powietrza. 
Uszczelnienie należy przenrowadzić 
wtedv, gdv ew. będzie ogłoszone po 
gotowie OPL. Obecnie zaś trzeba ko 
niecznie 
przysotować zawczasu wszystkie po- 

trzebne do tego materiały. 
Uszczelnienie 

drzwi 
w miejscu styku z drzwiem (futryna) 
przeprowadza się przy pomocy pas- 
ków z gumy, fileu, wojłoku (natłusz: 
czonego wazeliną, towotem lub ole- 
jem lmianym). Szpary w drzwiach 
trzeba zaszpachlować lub zakitować. 
całe zaś drzwi po za tym dobrze po 
malować farbą olejną. Szczeliny po- 
między futryną a murem — zagipso   

Wojciech Henoch, harcerz morski z Pol , 

  

wać: większe przez wciskanie pakuł, 

poa regisiracy jućgo zegara — powiedział mu 

že On jest mihbonowym pasażerem na tej 
drodze, pe której przejeżdża 1.000 pasaże- 
sów ma godzinę, lecz był jeszoze więcej zdzi 
wiomy gdy dowiedział się, że On i Jego to 

warzysz, wraz z reszłą pasażerów w tą nie 
dzzelę, dopelniki liczby czterech i pół mili 
nów gości, którzy zwiedzili dotąd wystawę 

Fonda. 
Henoch i Wałlaski oświadczyli, że prag 

ną zobaczyć jak najwięcej z wystawy w naj 
krótszym możliwie czasie, gdyż wyjeżdża ją 
«krótce z wizytą do Chicago by odwiedzić 
tamtejszą tak liczną Polonię. 

Wyruszyłi one na statku z przystani w 
Gdym. przed rokiem i krążyli po morzu wo 
koło Europy i Afryki aż do wschodniego wy 
brzeżą Południowej Ameryki a stamtąd do 
New Yiorku. Największe zainteresowanie 
Henocha na wystawie Forda wywołała 

„Droga Jutra” z korku i gumy, z jej po 
trójnym spiralnym biegiem łączącym nrższe 
i wyższe części tej drogi. Henoch jest stu- 
dentem geografii, ukończył Uniwersytet kra 
kowski specjalizując ssę w tym przedmio- 
cie i spodziewa sę uzyskać wkrótee Dokto 
rat Filozofii. Opowiadał On, że interesuje 
się specjalnie terenami i odpowiednim łącze 
niem dróg 1 że współpracował już z firma 
mi zajmującymi się planowaniem dróg. 

Idea wspinających się gościńców aż do 
takiej wysokości w tak szybkum czasie na 
długość pół bloku miastowego, jest bardza 
podniecającą według Jego zdania i Henoch 
wyraził przekonanie, że jalko bardzo prak- 
tyczna, będzie na pewno ogólnie przyjęta za 
wzór dla budowy „Dróg Jutra”. W przysz 

Schrony w mieszkaniach 
Każdy musi zawczasu o tym pomyśleć 

moczonych w gipsie, mniejsze przez 

zasmarowanie papką gipsową. Drzwi 

muszą Ściśle przyłegać do progu. Jes 

H progu nie ma, należy go zastąpić 

przybitą do podłogi gumą, wojłokiem 

lub filcem. Dła dodatkowego вабет 

pieczenia można zawiesić przed 

przed drzwiami grubą kotarę Inianą 

lub duży koc, które z chwila ałarmu 

nałeży dobrze zwilżyć wodą. Dziurkę 

od klucza zatkać mokrą szmatka. pa 

kułami itp. 
Okna 

należy uszczelniać podobnie jak i 

drzwi. Okna zewnętrzne w pomiesz 

czeniach piwnicznych powinny być 

od zewnątrz zabezpieczone deskami 

grubości około 5 cm. obsypane zie- 
mią i obłożone workami 1 piasiu w 
ten sposób aby worki sięgały poza 
futrynę okna. Otwory zbyteczne naj 
lepiej zamurować cegłą na zaprawie 

cementowej. 
Otwory wentylacyjne, kominone itp. 
o iłe nie posiadają zamknięć herme 

tycznych — zatkać wiląstavrai <zma 
tami, a następnie dokładnie zalepič 
gliną lub szczelnie zakleić papierem. 

Wszystkie szozeliny i pęknię ia 
w piecach kaflowych i ceglanych, 

jeżeli znajdują się w pomieszazeniach 

uszczelnianych, należy dobrze zale- 

pi gliną. 
Przed ogłoszeniem pogotowia OPL 

należy także zaonatrzyć się 
w zasłony na okna, 

w których będzie się paliło w nocy 

światło. Przygotuj na wszelki wypa 

dek lampę natfową lub świece. Mo 
gą sie przydać. 

W obecnej chwili coprawda nie 
grozi Wilnu ża%%0 niebezpieczeństwo 

ataku z powietrza, należy bvć jednak 
przygotowanwm na wszełkie ewentu 
alności, aby wypadki nie zaskoczyły 
nas. (z.) 

Z. P. M. P. „Orlę” w Wilnie, uł. Filipa 1 
Wzywa wszystkich członków do wzięcia 
udziału w kopaniu rowów przeciwiotni-   

  

czych. 

Milionowym pasażerem po „Drodze Jutca* 
był młody polski harcerz morski i światowy, podróżnik 

  

iui duodi Menoch — będą tylko 
drogi jak ta, która biegnie wokoło i 
Wasz budynek. W dalszym diągu 
Henoch opowiadał, że automobile 
najpopułarniejszymi autami w 
jednak skarżył się, że Polska jeszcze 
ma za mało dobrych dróg i że z 
du jeszcze ciągle konie są w 
tów transpory cyjnych. Prosił On o 
monstrowanie przed nim działałności no- 

š 

zadziiwiające, jak to sobie przedstawiał. 
Henoch wysoki na sześć stóp i dwa cale, 

ubrany w niebieski uniform oficera mary- 
narki z małą odznaką kotwicy, opowiadał 
w dalszym d'ągu o orgamizacji morski har 
cerzy w swoim kraju ojczystym twierdząc, 
že jest 10h około 5.000 i że podobnie jak w 
tym kraju, tworzą oni jedną gałęź ogółnych 
szeregów harcerskich. Liczba harcerzy w Pol 
sce wynosi — według oświadczenia Heno 
cha — około 250.000. 

  

Dymsza, 
a obok Maszyński... 
Warszawie nie brak nigdy humoru. Na. 

wet t. zw. „chwiłe historyczne'* nie nastraja« 

ją bynajmniej stolicy na ton zbyt serio. We- 

soło upływa kopanie rowów obrony przeciw. 

lotniczej. Podajemy kilka obrazków za „Ku 

rierem Czerwonym. 

Rowom kopanym na dziedzińcu pałacyku 

Zamojskich przy uł. Senatorskiej patronuje 

Melpomena, Dali sobie tutaj rendez-oous naj 

popaląrniejsi artyści scen stołecznych. 

Oto Dodek Dymsza, wyrzucający = furią 

pelne łopaty ziemi przy wtórze śmiechów | 

wesołych okrzyków publiczności. 

Obok Maszyński, który na próżno usiłuje 

być poważny, a co chwila rozśmiesza kole 

pów „po szpadlu*. * 

Fonsio — Roland porzucił swą oblubie- 

nicę i prosto z wesela w Teatrze Narodowym 

przybiegł do kopania. 

O kopaczkach rowów nie zapominają 

sympatycy. Wiadomo, że trudno jest kopać 

na głodno — więc..: 

Przed chwilą przy hucznych wiwatach za 

jechał smaczny prezent w postaci 200-1u ka: 

napek i 60 ciastek. Teraz znów rozpoczyna 

się „fasunek* 400-tu porcji lodów. Ochot- 

ntkami pracującymi na terenie i-go komisa 

riatu zajęły się panie z ambasady amerykań 

skiej. Stosy kanapek znikają tu w prawdzie 

amerykańskim tempie. 

Miną krytyczne dni. Zostaną miłe wspom 

nienia. 

na cele przemysłowe 
ZŁOTO 1 lekars o-dentystyczne 

do nabycia w firmie 

@. # ая # Вк й т ай 
Wilno, Wielka 47. Telef. 17-33 

  

      

Uwaga Rodziny 
powołanych do wojska 

Centrala Ch. ZZ w Wilnie podaje do 

wiadomości rodzin powołanych rezerwis- 
tów — członków Chrześcijańskich Związ- 
ków Zawodowych w Wilnie, aby zgła. 
szały się Centrali Ch. ZZ w Wilnie, ul. 
Metropolitalna 1 (I piętro pokój Nr 10) 

w godzinach między 10 a 2 po południu 
oraz 6 i 8 wieczór, gdzie będą wypisywa- 
ne podania do Zarz. Miejskiego m. Wilna 
o zasiłek dla rodzin, powołanych do woj- 
ska. Ze sobą należy mieć odcinek od 
karty powołania rezerwistów. Nadmienia 
się, że blankiety podań są na miejscu. 

Nie pijemy już piwa 
niemieckiego 

Wszyscy restauratorzy zaprzesta 
li dalszego sprowadzania piwa  po- 
chodzenia niemieckiego i czeskiego, 
zastępując je w całości piwem krajo 

wym. 

Wiadomości rad owe 
Z PRZED STU LAT. 

Stare pożółkie listy, rękopisy, pamiętniki 

mają specjalny wdzięk — zaciekawiają i 

wzruszają. W taką atmosferę wprowadzi nas 

Czesław Zgorzelski w swoim odczycie p. t. 

„Almanachy i noworoczniki z przed stu lat“, 

Audycja będzie nadana w środę 30 sierpnia 

o godz. 22. 

PIOSENKA O MIŁOŚCI. 

Zawsze aktualna i mile słuchana. O roa 

woju takiej piosenki opowie w środę 30 sierp 

nia o godz. 22.15 Witold Rudziński, ilustru 

jąc pogadankę płytami. 

RECITAL FORTEPIANOWY. 

Cawartek, godz. 17,40 przyniesie recital 

fortepianowy Elżbiety Uszajewówny, bardzo 

urozmaicony stylowo, zawiera on: 1) W. A 

Mozart — Romans As-dur; 2) J. Brahms — 

Walc; 3)'Gł. Debussy — Etiuda C-dur; 4) 

K. Szymamowski — Prełudium C-moll; 5) 

F. Liszt — Pochód gnomów. 

KONCERT ORKIESTRY MANDOLINISTÓW 

BORÓW: 

W piątek, 1 września, o godz. 7.38 pro 

gram koncertu orkiestry mandolinistów P. 

P. W. pod dyr. Aleksandra Jaszczyńskiego 

przedstawia się bardzo interesująco: 1) Ohł 

gena — kwiat lotosu, 2) Intermezzo — Siede 

go, 3) Tamiec węgierski — J. Brahmsa, 4) 

Polka koncertowa — E. Mezzacapo. Utwory 

te dadzą możność miłośnikom tego rodzaju 

muzyki spędzenia przyjemnych chwił przy   głośnikach i słuchawkach. 

Kopanie rowów ukończone 
w całej Nowogródczyźnie 

27 bm. mimo niedzieli, kopanie 
rowów przeciwłotniczych odbywało 
się w całej pełni, przy udziale licz: 
nych rzesz obywateli. Wojewoda no 
wogródzki, p. Adam Sokołowski, da- 

wał przykład spełniania obowiązku o 
bywatelskiego, stając sam z łopatą do 
kopania rowów. 

Kopanie rowów przeciwlotniczych 

jest już na ukończeniu 

A 

|. 
4 
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ob ety opie.uą się| 
ludnością cywilną 

Sprawie tej było poświęcone wal 
ne O ROR w dwie 28 sap 
nia. 

dliwoczyść „abiówić p. Wanda Peł 
czyńska, wygłaszając przemówienie 
wstępie. Pami W. Pełczyńska. żobra 
zówała: sytiację polityczną, potępia- 
jąc strusią metodę chowania głowy i 
pocieszania się, że wojny. nie będzie. 
Prędzej czy później dojdzie. do woj 
ny i trzeba się do niej szykować. 
Wszystkie kobiety winny wziąść u- 
dział w akcji zmierzającej do wzmo 
żenia obronności Pzństwa. 

Referaty wygłosiły p. Zofia Sb 
wa, Eugenia Maciejewska i Sabina 
Kamińska. 

Wiceprzewodnicząca p. Zofia Świ 
dowit zrefenowała dział pracy przypa 

"1 dającej ZPOK. 
"ZPOK bierze na siebie następują 

ce zadamia: 1) Po porozumieniu się z 
- PWK bierze na siebie odpowiedzia)- 

ność za Sekcje II PWK, a mianowi- 
cie za dział „„Dom i dziecko'. | 

Dział „Dziecko i dom“ to nie jest 

daivny referat opieki nad matką i 

dzieckiem ZPOK, a właściwie cały za 

kres życia poza frontowego w kraju. 

W przyszłej wojnie walczyć bę: dzie 

nie tylko front — ale całe społe zeń 

stwo. Dom stać się musi twierdzą, cza 

sami w qosłownym znaczeniu tego 

słowa. A więc na sekcję II spada c.ę 

żar odpowiedzialności za uświadomie 

nie ludności cywilnej, żywienie jej 

i obronę przed nalotem. Należy 

zorganizować opiekę domową (sieć 

opiekunek domowych) nie tylko w 

miešcie ale i na wsi 1 umtowač dzie 

dko polskie z wojennej pożogi. Do tej 

pracy muszą stanąć wszystkie kobie 

a Żeby zaś uświadomić sobie  ilošč 
chętnych kobiet, które chcą poświę- 

cić się wyłroznie służbie opieki nad 

ludnością cywilna w czasie wojny na 

leży przepowadzić reiestna-"- nracow 

ni.. oPtrzebie tei zadośćnezyni Biu- 

ro Werbunkowe przy ul. Bazyliańs- 

kiej 2 (Lie. Gospodarcz. ZPOK). Re- | 

jestracja zgłaszających się odbywać 

się będzie od . godziny 10—12 i od 
17—18 w tymże Liceum  Bazyliań- 
„ska 2. 2) Konieczne „jest natych- 

    

bowiem od tego zależy rychłe otr: y 
manie zasiłku. Zachodzi również po 
trzeba kontróli cen i czuwania nad 
sprawnością i obywatelską postawą 
kupców. Chętnych do tej pracy wzy 
"wa się do zapisywania się u p. Jad 
wigi Mozołowskiej, obejmującej ten 
dział. 

Z dyskusji nad ogólnymi sprawa 
mi wyłoniła się potrzeba przyjścia z 
pomocą wsi „która nie jest w tej chwi 
M dostatecznie przygotowana do pod 
jęcia niezbędnych robót jesiennych 

w polu. 
Na zakończenie -zebrania p. Wan 

da Pełczyńska zaznaczyła, że kobiety 
Pollki rozpoczną swoją nową a odjpo 
wiedzialną pracę od wezwania pomo 
cy Bożej w Ostrej Bramie w sobotę 2 
września o godzinie 8 rano. Po nabo 
żeństwie udadzą się na Rossę, żeby 
zameldować się najgorętszemu z serc 
Polaków. 

Wieczór miał jeszcze swój enilog, 
„Jdły część obecnych kobiet udała się 
1a stację wreczyć żołnierzom odjeż 
dżającym z Wilna papierosy i słody 

„ee. " 
E. K. M. 
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KRONIKA 
„Dziś; Feliksa SIERPIEŃ * 
„Jūtro: CC | Paulina 

20 | 4 aśsiód slorca — ge 4 m: 22 

ok. (Zachód słońca — 6-m. 18 | 

       
Spostrzeżenia Zakładu A soraleci us>/ 

w Wilnie z dn. 29 VIII. 1939 r. . 

Ciśnienie 765 |. 
Temperatura średnia -- 22 
Temperatura najwyższa -- 29% | 
Temperatura najniższa -- 16 

Opadu nie było | 
Wiatr południowy 
Tend.: spadek ciśnienia 
Uwagi: dość pogodnie, mgiełka. 

WILEŃSKA 
DYŻURYAPTEK. 

Dziś w nocy dyżurują następujące ap- | 
teki: Sapożnikowa (Zawalna 41); Rodowi- 
cza (Ostrobramska 4); Augustowskiego 
(Mickiewicza. 10); Narbuta (Świętojańska 

| 2); Zasławskiego (Nowogródzka 89). 
Ponadto stale dyżurują apteki: Pka 

(Antoklska 42); Szantyra (Legionowa 10) 
i Zajączkowskiego (Witoldowa 22). 

aa SPRAWY SZKOLNE 

— Liceum Gospodarcza w Wilnie przyj 
| muje zapisy na rok szkolny 1939. Egzami- 

ny wsiępne odbędą się dnia 1 września 
rb. Zapisy przyjmuje Kancelaria Liceum 
Gospodarczego w Wilnie, ul. Bazyliańska 
2 — 19. Tel. 25—97. 

— Prywatna 6-klasowa Koedukacyjna 
Szkoła Powszechna Stow. „Rodzina Woj- 
skowa” w Wilnie z prawami publicznych 
szkół powszechnych przyjmuje zapisy 
dzieci od 28 siernia codziennie od 11—13 
Mickiewicza 13. Opłaty niskie. Szkoła przyj 
muje i dzieci osób cywilnych. Zniżka za 
drugie dziecko. 

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

— Męskie Gimnazjum Kupieckie Stow. 
| Kupców, ul:“ Jagieltóńska 2. Zawiadamia, 

że egzaminy wstępne rozpoczną się 31 
sierpnia. : 

— Koedukacyjna Szkoła Dokształcają- 
ca Handlowa Stow. Kupców, ul. Jagielloń- 
ska 2. Przyjmuje: zapisy „do dnia 1 wrześ- 
nia w poniedziałki, "" + Piąki” w gedi 
17—19. 

— Prywatne Gimnazjum paai 
„Edukacja“, Wilno, Wielka 47 (tel. 28-76) 
przyjmuje wpisy uczniów (uczenic) do kl. 

, H, HI i IV za zezwoleniem Kuratorium 

©. 5. W.). Egzamina wstępne odbędą się 
dnia 1 września, Uczniowie(ce), którzy 
zdali egzamina w innych gimnazjach i nie 
zostali przyjęci z powodu braku miejsca. 
będą przyjmowani bez egzaminu na pod 
stawie zaświadczeń odnośnych Gimnazjów 
Kancelaria czynna codziennie od godz. 
10—13. Dyrektor Gimnazjum Br. Zapaśnik 
przyjmuje od 10—12. 

— 6-cioklasowa Koedukacyjna Szkoła 
Powszechna Stowarz. „Rodzina Kolejowa” 
w Wilnie z uprawnieniami publicznych 
szkół powszechnych (ul. Kolejowa, 21) 
przyjmuje od dnia 25.VIIJ 1939 r. zapisy 
uczniów i uczenic na rok szkolny 1939/40 
w godz. od 15 do 18.30 «' lokaku szkoły 
Bezpłatne nauczanie języka niemieckiego 
I modelarstwa samolotowego. Zniżki za 
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krzekład autoryzowany z angielskiego W. M, 

-Streszczenie początku. l 

Przeprowadzając śledztwo w ł 

sprawie zamordowań * Lilian 

Crane | porwania jej córki, 

Hardinqe ve zgrozą s *::rdz l. 

że z szajką nieuchv,iavcl: zbro | 

dn.arzy współdziała jego narze 

czona, Elżbieta Co7-:=sav. Po- | 

leca ją ''edzić, WnesaCie mają? 

dostateczne dowody je: udziału 

w zbroiniach, chc: z niej wy- 

dobyć informacje o  pozosta- 

lych wsrčInikach. Webec Gpo- 

podstawie sfalszowase4 roz- 

kazu aresztowania, aby 3 a 

straszyć ' zmusić do zeznań Je 
dnakże w drodze do Auclandu 

Elżbiecie udało się wyk aść pod 
stępem  Hardinge'owi  rewol- 
wer i próbować ucieczki z are- 

srt nicami 

— Jesteś dzielną kobietą, 
twoją odwagę! Ale uprzedzam cię, że będziesz potrze- 
bowała jej bardzo wiele, 
mnie. Mówisz bardzo lekko o śmierci. Tak, myślę, że 
nie jest ona taka straszna, jeżeli przychodzi wprost 
pod postacią kuli, lub snu, lub jakieś silnej trucizny. 
Ale są i inne jej postacie! Ja spróbuję jednej z nich 
na tobie, Elżbieto. Mimo że jesteś taka piękna, a ja 
uwielbiam piękno! 

Jego spokojny głos i wyraz twarzy przeraziły El- 
żbietę znacznie bardziej, niżby to sprawił krzyk i 
groźby. Nagle przyszło jej na myśl, że ten człowiek 
jest wariatem, że jego wspaniały umysł, od tak daw 
na oddamy na usługi nau*i. uległ przeciążeniu i uczo- 
ny stał się niepoczytalnyA Dył to najniebzepieczniejsz, 
typ szaleńca: spokojnego, zimnokrwistego sadysty. 
Elżbieta była odważna, ale w jej sytuacji trzeba by- 
ło mieć coś więcej niż odwagę. Instynktownie czuła, 
że trzeba go powstrzymać chociażby złudnymi obiet: 

(Ciąg dalszy) 

Zmusiła się więc do uśmiechu. 

  

— Cóż chcesz, żebym zrobiła? — zapytała: 

  
Elżbieto, podziwiam 

jeżeli pójdziesz przeciw 

drugie Elona z jednej rodziny i kl. I 
Szkoła prowadzi jednocześnie przedszko 
le dla dzieci od lat 4 do 7. Ceny przy- 
stępne. | 
о— Shelley's Institute Mes 4 

   
Aaaa Stenografia. Od godz. 5 do 6 
Od 1 września do 10. „Korespondencja 
handlowa. 

40WOSNODZKA 

— Wybory wójta we Wsielubiu, — 
W ub. niedzielę odbyły się .po raz drugi 
wybory wójła gminy Wsielub. Tym razem 
wybrany zosłał p. Jan Michalski. 

Jednocześnie wybrano nowego pod. 
wėjciego p. Józefa Malinowskiego. 

— Duży targ. W poniedziałek z okazji 
*więta prawosławnego odbył się w Nowo- 

, grodku ogromny targ, na który zwieźli 
rolnicy masę artykułów rolniczych. Ceny 
były dość niskie, może dlatego, że więk- 
sza była podaż niż. popył. Wieśniacy 2 
kolei zaopatrywali się w sól, cukier i nafłe 
Dzięki dobrej .' organizacji: Spółdzielnia 
Rolnicza podzieliła swe zapasy soli mię- 
dzy wszystkich zgłaszająaych się, a że za- 
pasów soli miała najwjęcei, przed skle- 
pem wytworzył się długi ogon wyczeku- 
a Na szczęście przybył do hurtowni 

nowy transport soli, tak „že chwilowy po- 
pyt zostanie zaspokojony. 

— | w Nowocródku kopią. Pod nad- 
rorem komendantów OPL przygotowano 
w «ogrodach publiczne schrony. 

4IDZKA 

— Opieka nad rodzinami rezerwistów 
w Lidzie. Zosłał powołany powołany w 
Lidzie Miejski Komitet pomocy rodzinom 
rezerwistów, którzy poszli do wojska. 
Aparat administracji miejskiej zorganizo- 
wany jęst bardzo sprawnie. Rejestracja ro 
dzin rezerwistów odbywa się cały dzień 
od godz. 8 rano do 18 z. jednogodzinpą 
przerwą między godz. 15—16. Do współ- 
działania z komitetem powołani są także 

wszyscy opiekunowie społeczni, z których 
kady w swym rejonie prowadzi dokładne 
spisy rodzin wojskowych. 

— Ludność Lidy wykopała luż 50 ro- 
"wów przeciwlotniczych. Komenda miasta 
'OPL w Lidzie przy współpracy komendan 
tów bloków domów zorganizowała akcję 
kopania rowów przeciwlotniczych. Z ło- 
patami pośpieszyli wszyscy bez wyjątku 
Kobiety, dzieci, inteligencja. Praca przy 
rowach przeciwlotniczych już dobiega 
końca we wszystkich dzielnicach miasta. 
Kopanie frwało bez przerwy dzień i noc. 
Szybkie zakończenie prac tłumaczyć na- 
leży wielkim entuzjazmem ludności, która 
na zew kierownictwa OPL słanęła gre- 
mialnie do roboty. W rowach tych pomieś 
cić się może kilkanaście tysięcy osób 
Lida jest już całkowicie przygotowana do 
obrony przeciwlotniczej, 

— Impreza dochodowa na F. O. N. 
Z okazji Święta Żołnierza garnizon lidzki 
zorganizował oryginalny pokaz wojskowy 
| zabawy dla wojska i ludności cywilnei. 
Osianięty dochód z imprez w sumie 243 
zł 06 ar przekazany zosłał na FON. 
— Olrzymano w Sfarostwie pozwolenie 

na przeprowadzenie publicznej zbiórki 
dla Dziecińca w Iwiu k. lwia dla celów 
tegoż Dziecińca. Zbiórka trwała od 21.VII 
do 25.VIII 1939 r. I przyniosła następu- 
jace rezułłaty: 53 kg chleba razoweco, 
13 kg kaszy jęczmiennej, 20 kg kartofli, 
22 kg kości, 10 kg owoców, 1 kg soli. 

; + Kierowniczka 
_ Słostra Misjon. Maria Lament, 

  

nocy. 

ła. — Czy chcesz go... 

tego w nim życzenia. 

piszę ani słowa!   

  
— Ale w jakim celu mam to pisać? — zapyta- 

— Moja droga, piękna pani — odrzekł uspoka- 
jającym tonem — dlaczego zawsze z góry chcesz przy- 
puszczać, że ja mam zamiar popełnić coś brzydkie- 
go? Ja tylko życzę sobie, żeby Hardinge przyszedł 
sam jeden nad „Diabelską Patelnię“ we czwartek 
o północy. Gdybym to ja napisał i zażądał spotka- 
nia, nie przyszedłby tam sam, na pewno by zabrał 
ze sobą tego wywiadomcę o tępej fizjognomii. Pod- 
czas gdy, odebrawszy list od ciebie, którą obecnie 
uważa za nieżyjącą, nie potraktuje nieufnie zawar- 

° — Ja tego nie zrobię! — krzyłknęła Elżbieta. — 
Ja nie zwabię go w zasadzkę! Wiem, o co chodzi: 
boisz się go! On wie za dużo o was! Chcesz się gol 
pozbyć! I obmyśliłem sposób, który nie ściągnie na 
ciebie najmniejszego podejrzenia! Dlaczego wybra- 
łeś „Diabelską Patelnię*? Bo chcesz go wrzucić do 
gejzeru, lub udusić i utopić w gorącym błocie! Nie, 
panie doktorze Miller, ja tego nie zmobię! Nie na- 

— Dobrze, zobaczymy, czy nie uda mi się wy- 
persfedować ci tego uporu! — Wstał i podszedł do 
niej. Stojąc za krzesłem, położył jej 
niu. — To tylko głupia brawura, Elżbieto, i ty sama 

wiesz to najlepiej! Przyznaj, że jesteś pokonana! 
Nie jestem pokonana! I nie dbam o to, co 

Zmiany personalne 
w Zarządzie Miejskim 

w Wilnie 
Długoletni -szef: kancelarii Zarządu 

Miejskiego p. Seweryna Jodko, która nie- 
dawno przeniesiona została ńa emerylurę, 

powróciła obecnie dė czynnej służby w 
samorządzie i objęła stanowisko naczel- 

nika „wydziału ogólnego. 

| Małżonek jej, dotychczasowy naczej- 
nik "wydziału p. Jan Piątkowski objął kie- 
rownictwo wydziału gospodarczego. 

Przebudowa sklepu 
Fabryki, paai Fuchsa 

* linie 
W tych dniach otwarty został po grun- 

towmej przebudowie sklep znanej i na na- 

szym terenie firmy Framciszek Fuchs i Sy- 
nowie w Warszawie, 

Wnętrze sklepu zostało całkowicie przero 
bione wedle projektu inż. arch.  Kiejstuta 
Przewłockiego, który sam kierował przebu 
dową, to też całość czyni obecnie bardzo 
miłe wrażenie dzięki nowoczesnemu stylo 
wi fi dokonamym estetycznym przeróbkom. 

Nowa placėwka znanej od 110 lat pol 
skiej i chrześcijańskiej firmy zyska niewąt 
pliwie względy licznych konsumentów tak 
popularnych 'wymobów Fuchsa. 

TEATR i MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. 

— Ostatnie występy Kazimierza Junoszy 
Stępowskiego. Dziś, we środę dmia 30 sierp 
nią ( jeszcze tyłko osłatnie kilka razy — 
znakomita sztuka Tadeusza Rittnera „Głupi 
Jakuh*, na premierze której licznie zgroma 
dzoma publiczność zgotowała gorącą owa- 
cję miemiliknących braw znakomitemu goś- 
dowi Kazimierzowi Junoszy Stępowskiemu 

! ка świetnie odiworozną postać Szambelana 
nie szozędząc również braw i pozostałym 

| wykonawcom w osobach pp.: Detkowskiej. 
Jasiūskiej,  Jasmorzewskiej, Nawmockiej, 
Szczepańskiej, Bilidhewicaz, Ticewicza, Mar 
tyki, Wołłejki i Pietraszkiewicza. 

i 

HKOTEL 

„ST. GEORGES" 
w WILNIG 

Pierwszorzędny — Ceny przystępne 
Telełony w pokojach 

  

  

W LITWIE zgłoszenia na pre- 
numeratę „Kurj. Wileńskiego" 

przyjmują: F-ma „SPAUDA* — 

Kaunas, Maironio 5-a; Księgar- 

nia „STELLA* — Kaunas. Pre- 

numerata miesięczna 5  litów 

BARANOWICKA 
— Organizacja Kobiet Katolickich w 

Małachowcach dba o oświatę na wsi, We 
wsi Małachowce odbyło się zebranie 
stow. Kobiet Katolickich pod przewod- 
nictwem ks. Oleszczuka z Nowej-Myszy. 
Na zebraniu poruszono sprawę intensyw 
niejszej pracy Stowarzyszenia i zaprojek- 
towano poczynić odpowiednie starania 
celem uruchomienia szkoły powsz. we wsi 
Młynek. Zebrani postanowili zebrać pod- 
pisy rodziców, posiadających dzieci w 
szkolnym wieku i wraz z podaniem przed. 
stawić to do starostwa w Baranowiczach 

— Ukarani za paskarstwo. Starosta po- 
wiatowy w Baranowiczach w dniu 26 bm 
ukarał w drodze administracyjnej masarzy 
z Baranowicz Jana Zambrzyckiego, Arka- 
diusza Czebotara i Jana“ Samojlika za nie- 
uzasadnione pobieranie cen wyžszych od 
ustalonych. 

tego Hardinge'a, 

nia. 

Zadrżała. 

wieszać! 

dziewczynie!   šlala! 

rękę na ramie- 
wołać:   
psa ze sobą! 

RAD IO 
WILNO 

ŚRODA, dnia 30 sierpnia 1939 r. 
6.56 Pieśń poranna. 700 Dziennik poran 

пу. 715 Muzyką z płyt. 8.15 „Biala woda — 
polskie uroczysko Tatr Wschodnich” — po 
gadanka. 8.25 Wiadomości turystyczne, .8,30 
Przerwa. 11.57 Sygnał czasu 1 hejnał. 12.08 
Audycja południowa. 13.00 Wiadomości z 
miasta i prowincji 13.05 Progarm na dzi- 
siaj. 13.10 Chwilka Towarzystwa Opieki nad 
Zwierzętami. 13.15 Muzyka popularna. 14.00 
Melodia z filmów. 14.45 „Oo chcielibyś>: 
usłyszeć" — audycja dla dziec w opr. Cio 
ci Hali. 15.15 Mazyka popularna. 15.45 %а 
domości gospodarcze. 16.00 Dziennik popo 

          

łudmiowy. 16.10 Pogadanka aktualna. 16.20 
Z zapomnianych naszych pieśni 16.45 Ży- 
cie wszechświata — odczyt. 17.00 Audycja 
Poleska z Pińska. 17.30 Ulubione opery: „O 
powiešci Hoffmanna“ J. Offenbacha aud. w 
opr. St. Harasowskiej 18.00 Muzyka baleto 
wa. 19.00 , „Kto Aa zjadł gruszkę” — żart 

Odczyt wojsko wy 
wykonaniu Orkie-    

stry Rósęłośi Wileńskiej pod dyr. W. Szcze 
pańsk'ego i solistów. 20,15 „Almanachy:i no 
woriczniki z przed stu latyj! — odczyt wy- 
głosi © Zgorzelski. 20,30 „Przechadzka po 
Wystawie Hodowlanej na 
nych w Wilnie  Spra wca Wysocki, 
20,40 Amdycje infonmacyjne. 21,00 Koncert 
chopinowski w wykonaniu Henryk 
pki. 21,40 Muzyka z płyt. 22,00 W р 
Wiadomości dziennika radiowego. 2 

zyka z płyt 23,00 Ostatnie wiadomoś 

CZWARTEK, dn. 31 sierpnia 1939 r. 

6.56 Pieśń poranma. 7.00 Dziennik poran 
ny. 7.15 Wywiad z uczestnikiem I Kompa- 
nii Kadrowej. 7.25 Muzyka z płyt. 7.50 Mu 
zyka poranna w wykomaniu orkiestry woj 
skowej. 8.20 Pogadanka sportowa. 8.30 Przer 
wa. 11.57 Sygnał czasu i hejan. 12.03 Audy 

cja południowa. 12.15 Gazetka. 1300 Wiado 
mości z miasta i prowincji. 13.05 Program 
na dzisiaj, 13.10 Wesołe drobiazgi. 14.00 Wy 
jatki z operetek. 1440 Kronika sportowa. 
14.45 Dworek w Zagórzu — pc anka dla 
młodzi: 15.00 Muzyka popularna w wyk. 
Ork. Rozgł. Wil. pod dyr. Władysława Szcze 
pańskiego. 15.45 Wi'adomości gospodarcze. 
16.00 Dzienmtik popołudniowy. 16.10 Pogadan 
ka aktualma. 16.20 Taneczne pieśni ludowe. 
16.45 „Świadkowie dawnej chwały” repor 
taż z muzeów. 17.00 Audycja Poleska z Piń 
ska. 17.30 Udział przemysłu i rzemiosła w 

V Tangach Półm. — pog. wygł. Adam Tań 
ski. 17.40 Recital fonitepiamowy Elżbiety U 
szajewówny. 18.00 Kwartety Beethovena (pły 

      

    

     

            

   

   

  

      

  

ty). 19.00 Wielkie włóczęgi mors Józef 
Conmad: „Tremolino* rozdział ze ,„Zwier 

ła morza”. 19.20 Skrzymikę ogólną prowadzi 
« Tadiensz ołpalewski. 19.30 „Piosenka o mi- 
tości” — pog. muz. W. Rudzińskiego z ilu 
str. ż płyt. 20.15 Mu 
mogą zdziałać sołtysi 

pog: W. Hlebowicza. 20.35. Poradnik rolmi- 
czy — prow. inż. R. Węckowicz. 20.40 Audy 
cje mfonmacyine. 21.05 Mmiatury skrzvpoo 

we w wyk. Wacława  Niemczyka z Gdymi, 
21.30 „Mazur w obozie” momtaż słuchorwi- 
skowy o polskim m obozowym w XVII 
wieku, 22.00, Wiadmości dzienniika radiowe 
go. 22.08 Pieśni i arje amgielskie w. wyk. 
Emy  Bamdrowskiej-Turskiej. 22.38 Muzyka 

z płyt. 22,50 Muzyka z płyt. 23.00 Ostatnie 
wiadomości 

BARANOWICZE 
ŚRÓDA, dnia 20 sierpnia 1939 r. 

6.56 Pieśń poranna. 13.00 Wiadomości 2 
naszych stron. 13.10 „W kółko o małości* 

(z dowcipnymi zapowiedziami speakera) 
(płyty). 15.56 Nasz program. 14.00 „Roman- 
tycy — komcert z płyt. 14.30 Pogadanka L.O. 
O. P. 14.35 „Audycja żołnierska” (płyty). 
14.45 „Wszystkiego po trochu* — audycja 

dla dzieci. 17.00 Muzyka opisowa (płyty z 
W ima). 17.30 Ulubione opery — audycja (z 
Wilna). 20.25 A nejidy Pols " 

— stolica polskich gor“ — poga 
Wiadomości dla naszej wsi. 22.00 ,Almama 

chy i noworoczniki z przed stu laty“ — od 
posadamka muzyczna z ilustracjami z płyt 
(z Wilna). 

CZWARTEK, dnia 27 sierpnia '1939 r. 

6.56 Pieśń poranna. 13.00 Wiadomości 
z naszych stron. 13.10 „Kalejdoskop mu- 

zyczny** — płyta za płytą. 13.55 Nasz prog 

łka lekka. 20.25 
i radni gromady” 

„Co 
   

   

  

   

  

ram. '14.00 „Słynmi dyrygeno“'  (plyty). 
17.00 Zabawy 1 tańce (płyty z Wilna). 17.30 
„Udział przemysłu i rzemiosła w V Tar- 

gach Północnych" — pogadanka (z Wiima). 
17.40 Recital fortepianowy (z Wiilima). 19.20 
„Na dwomze Hetmana Kleofasa Ogińskie- 
go” amdycja słowno-miuzyczma. 20.25 „Je- 
sienma uprawa roli* — pogadanka. 20.35 

  

  
— Oswald! Jerzy! Chodźcie no tutaj, 

Wiadomości dla naszej wsi. 

datowany sprzed dwuch dni. Masz napisać, że jeśli 
— Chcę, żebyś napisała list do 

chce odnaleźć mordercę Liliany Crane, to powinien 
przyjść nad ,,Diabelską Patelnię“ w czwartek o pół- 

mi zrobicie! Rozumiesz? Nie dbam o to, dopóki je- 
stem pewna, że jemu nic nie grozi! 

— Dobrze — ręka jego zsunęła się z jej ramie- 

— Myślę, 
Charlcote. Byłaś w moim laboratorium? Nie byłaś? 
Wiesz, co ja tam mam? 

że będziesz musiała powrócić д0 

— A! Myślę, że prędko wpłynę na zmianę two* 
ich postanowień! Drogie dziecko! — ciągnął dalej. — 
Jedna króciutka godzinka w moim łaboratorium — 
a zrobisz wszystko. czego zażądam! 

Elżbieta zerwała sie i stanęła twarzą w twarz 
1 doktorem Podniosła głowę, zacisnęła ręce. 

— (Cóż za złość szatańska! Jeżeli zdołam uwol- 
nić sie od ciebie, póide wprost na policję i opowiem 
wszystko, co wiem! Zobaczę jeszcze, jak będą cię 

— Nie myślę, żebyś rzeczywiście mogła to zo- 
baczyč, moia дтога! 

— O, jakże żałuie, że nie powiedziatem wszvst- 

kiego Piotrowi, 
na, i gdyby chodziło jedynie o mnie, nie wahatabym 

sie ani chwili, 

gdv błagał mnie o to! Byłam szalło- 

ale musiałam pamiętać o tej biednej 

— Dobrze by było, gdybyś teraz o niej pomy* 

— Nie za cene bezpieczeństwa Piotra. Ale on 
się tobie nie da. 

Doktór Miller nie odpowiedział. Na twarzy jego 

igrał lekki uśmieszek, gdy szedł ku drzwiom, by za- 

zobaczysz! Ufam mu najzupełniej. 

i weźcie 
(D. <. no 

 



Ukarani 
Ża podwójne zgłoszenie ukarani zostali 

czteromiesięczną dyskwalifikacją następ. 

piłkarze: 
L. Szydłowski (Pogoń), K. Kalisz (Wi- 

sła) i K. Karolak (Polonia). Roczną dys- 
kwalifikacj ukarany zostat Alfred Pocho- 
pin (AKS) za wysoce nieprzyzwoite i 6b- , 
raźliwe w stosunku do publiczności za- 
chowanie się w czasie meczu Pogoń — 

piłkarze 
AKS w dniu 2 lipca rb. 

Uchwałono natomiast po zakończeniu 

dochodzeń znieść zawieszenie gracza Je- 

rzego Wostala (AKS). 

Poza tym Wydział Gier i Dyscypliny 

' PZPN darował;z' dniem 22 bm; reszię kary 

| półrocznej dyskwalifikacji, nałożonej w 

| czerwcu rb. na F. Gierczyńskiego. 

Reorganizacia sportu we Francji | 
Znany sporłowy dziennik paryski „L' 

Auto” komunikuje, że francuskie minister- 
stwo oświały i francuski narodowy komi- 
fet WF i Sportu opracowują „kartę sportu 
francuskiego". 

Ten sam dziennik notuje kilka cieka- 
wych szczegółów „karły”; a mianowicie: 
každy sport kierowany będzie przez włas 

ną federację, sport zawodowy istnieć bę- 

  

dzie poza ramami federacji, bazą sportu 

„ francuskiego pozostanie teza amałoryzmu, 

a subwencje rządowe przyznawane będą 

| wyłacznie sportowi amatorskiemu. 

Dla opracówania szczegółów organiza 

cyjnych powołano 4 komisje: 1) sportów 

alletycznych, 2) wychowania fizycznego, 

3) przysposobienia wojskowego i strze- 

lectwa, 4) sportów mechanicznych. 

Szwecja nie chce grać z Niemcami 
W niedzielę ubiegłą rozegrany miał 

być w Sztokholmei międzypaństwowy 

mecz piłkarski Szwecja—Niemcy.   

W osłatniej chwili Szwecja mecz od- 

wołała. 

Mecz Polska—Węgry 

    

piłkarski Polska — 
dnia 27 sierpnia br. odbył się w Warszawie międzypaństwowy mecz 

Węąory, wygrany przez Polskę niespodziewanie w stosunku 4:2. 

Do przerwy prowadziły Węgry 2:1. Zwycięstwo Polski zupełnie zasłużone, odnie- 

tone zosłało w obecności 15 tysięcy wdzów. Na zdjęciu moment z. meczu pod 

bramką polką. 

Nieudany atak na rekord 
Sawedzki  średniodystansowiec, Henry 

Johnson zaatakował w. niedzielę rekord świa 

ta na 3000 mtr., należący od roku 1936 dv 

Fina Hóckerta z wynikiem 8:14,8 minut. 
  

Atak nie powiódł się. Johnson uzyskał do 

bry czas 8;15,4 sek, gorszy jednak o 1 sek. 

od rekordu światowego. 

Sonie Henia odpłynęła do Los Angeles 
Po krótkim pobycie w ojczyźnie, słyn- 

na łyżwiarka norweska Sonia Henie od- 

płynęła okrętem do Los Angeles. 

bai A 

Sonia Henie rozpocząć ma wkrótce 
| nagrywanie nowego filmu w Hollywood 

złóż ofiarę ma EF. ©. W. 
  

(Wypełnić 

4. razem Zł __ 

Imię I nazwisko. 

Dokładny adres 

Kwotę przekazuję czekiem P. K. O, 

W KAŻDYM POLSKIM BOMU 

KKEBZYŻACY 
Nieśmśóerieime dzieło 

MENRYKA SĘENKJEWICZA 
za Zł 3.— (trzy) 

Każdy setny nabywca „Krzyżaków* otrzyma bezpłatnie (kwarialną, półroczną) pre- 

numeratę naszego pisma lub według swego wyboru wydawnictwa Zakładu Naro- 

dowego im. Ossolińskich (Lwów, Ossolińskich 11) za Zł L9,— (dziesięć), z kata- 
logu dołączonego do każdego egzemplarza „Krzyżaków*, 

Ważna do 23 wrzesnia 19:9 r. 

1 wyciąć) 

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

Nr 141.599. 

  

    (Kurjer Wileński) 

I e i a ia i a 2 

„KURJER” (4915) 

  

   
       

  

© REWA OBCWADOBCB BTO BDA ю 

Ceny ryb 
za czas ca 19.V,li do 22.Vill 39 r. K. K. 0. 

hurt dėta! miasta Wiina 
лагр żywy I gat. 1.40 1.6) 

harp żywy Ii gat 1-0 -i 40 ul. Adama Micklew cza 11 ) 
sarp Śnięty : poż Ru > Posce |0- 

= $ wi czy M 
zczupak żywy wybor. 18: 20 Udzielą taniego kredytu. 

5 „ średni 160 180 Każdy posiadacz książeczki 

m” śnięty wybor. 144610 -2507 oszczęu:gścio ej może brać udział 

ы śnięty półwybor, 1.10 1.36 w KONKURSIE p. h. 

m. mięty średni 090 110 | Ą Każd; z książeczką KKO. 
Leszcz: śnięty wybor... : ' Konkurs: daja możność wygra la: | 

w ». pórwybók © - | $ samechodu, trzytygodn:owai wycieczki 
5 „ średni A raka lub jednej z wielu cen- 

nych nagr Węgorz śnięty wybor, 0.80 140 F szcżagóły w lokata Kasy. 
„  półwyż 1.60 - 0.80 | Dział wkładów przyjmuje i wypłaca 

Okoń półwyb. 04; 060 bez ogianiczenia rwoty od godz, 8-8) 
„ średni 0.3> 0.50 rano do 7.30 wiecz. beż przerwy. 

arobny А 1 В 025 036 Pozosiate dz'aly czynne do g. 3-e| 
я Е 

Płoć półwybor, 0.45 — („5 

«0ć średnia 0.35 0,40 pija | ało) z: 
„ drobna 0.25 0.3 "Z 

Sielawa wybor. 180. 2.0 

Sielawa mała 0.25 0.3> 

tyaka : 

Karaś wybor. 0 35—0.40 

Naras pórwybor. 07» 0.80 

Lin żywy wybor. 1.00 1.20 

Lin zywy półwybor. 0.80 1.00 

„ śŚnięty wybor. 0.:0 1.9 

w  »  półwybor. (40 +60 
” " średni Ładajcla ocygiaalnych proszków se sa. late. „KOGUTEK“ 

GĄSECKIEGO 
tylko w owikowaniu hlgieniomym w TOREBKACH 

« Popierajcie Przemysł Krałowv:   
: =—————z 

Kino Feprezentacyjno Ce J į N © | Dziś premiera! 

Śmiech — to zdrowie! 
Wspaniała komedia muzyczna 

KIBIC 
W rol. gł. słynny francuski komik | 

FERNANDEL 
PAN) Hyjąttowy film — dla wszystkich wg, głośnej powieści 

Aleksandra EBDusmnasa 

TRZECH 
MUSZKIETERÓW 
Nadprogram: WIELKIE DNI SIER. NIOwE oraz piękna kolorówka. 

MUZA 
ul Nowogrodzka 8 

telafon 21-67 

  

  

  
  

itebertć Taylor 
we wspania ym filmie 

„Student z Oxfordu" 
Ceny zn.zone: Balkon 25 gr, parier od 40 gr. 

  

Chrześcijańskie kino „SWIATOWID" Mickiewicza 9 
ajweseisza polska komedia muzyczu. 

ROBERT i BERTRAND 
czyli OWAJ ZŁODZIEJE 

W rol. gł. Grossówna, Ćwiklińska, Dymsza, Bodo, Fertner, Znicz, Orwid I inni 

sza Białe sztandary Dziś,  $ymtonia ludzkich 
wzruszeńl 

W rolach głównych: Claude Ralns, Fay Bainter. Jackie Cooper |! Benite Granviiie 
Nadprogram UROZMAICONE DODATKI. Poca. seau8. © g. 6, a w niedz. I święta @ 4 

KINO Dziś, Najpopularniejszy aktor świata Garry Cooper w najbardziej 
Rodziny Kolejowej romantycznej i bohater kiej roh w timie 

ZNICZ MMARCO POLO   у z udziałem nowej reweiacji $ig'rid Gurie 
Wiwulskiego s Nadprogram: DODATKI. Początek o a 6, w niedziele O 4-e 

   

Sygnatura* Km. 552/39, : 

Obwieszczenie 
O LICYTACJI KUCHYÓMOŚCI 

  

czach 1-go rewiru Stanisław Paderewski ma 

jący kauoelarię w Baranowiczach, ul. Orze 
szkowej Nr 6 ma podstawie art. 602 k. p. c. 

podaje do pubdicznej wiadomośc, że dnia 

18 września 1939 r. © godz. 10 w Baranowl 
czach na Rynku 3 Mają odbędzie się 2-ga 

lvcytacja ruchomości, należących do ` Рач 

sa Mariana składających się z nożnej ma 

—
 

siaku, stołu ia pary pot 
| tier do drzwi i pary firanek do okien osza 
cowanych na łączną sumę zł.665. 

Ruchomości można oglądać w dniu Меу 
tacji w miejscu i czasie wyżej oznaczonym. 
Dnia 22 sierpnia 1939 r. 

Komornik St. Paderewski. 
  

  

Sygnatura: Km. 715/30. 

Obwieszczenie 
O LYCYTACJI RUCHOMOŚCI 

Komornik Sądu Grodzkiego w Oszmianie 
Michał Paszuk mający kancelarię w Oszmia 
nie, ul. Św. Duska Nr 10 na podstawie art. 

rr
 

a. dia 9 września 1939 r. o godz. 16 
w ianie ul. Piłsudskiego Nr 8 odbędzie 
się 1-sza licytacja ruchomości, należących 
do Bron'sławy > Anny Plaugo składających 

200 kg kiełbasy suchej litewskiej, ma- 
do spresowania kiełbas „Alerander 

białych wieprzów tuc; osza 
na sumę zł 700 gr. 50. 

p oo p: ARE w dnim licy 
cji w miejsou i czasie wyżej oznaczonym 
Dnia 23 sierpnia waz NA а 

Komornik M. Paszlk. 

_ LEKARZE 
DR. MEDYCYNY 

Mikołaj Bioch 
Choroby kobiece 

POWRÓCIŁ. 

Przyjmuje od godz. 10—11 i 4—5. 
Teatrałna 3, tel. 7-85. 

i 
3
 

  

DR MED. JANINA 

Piotrowicz Jurczenkowa 
ordynator szpitala Saw'ca. 

Choroby skórne, weneryczne | kobiece 
ul. Jagiellońską 16 m. 6, tel. 18 66, 

Przyjmuje od 5 do 7 wiecz. 

  

LEKARZ - DENTYSTA 

L. Frydman 
POWRÓCIŁA, 

Zawalna 24, tel. 15-32. 
MAMAMA AA aa AA A AAA AA AA AAA AAA MAS 

AKUSZERKI 
AKUSZERKA 

Marma Lańnerowa _ 
przyjmuje od godz. Y rano do godz. 7 wiecz 

uL Jakuba Jasińskiego | a—83 róg ul 
3-go Maja obok Sądu. 

    

AKUSZERKA 

masaż leczniczy | elektryzacje Ui. Grodm 
ka Nr. 27 (Zwierzyniec). 

  

AKUSZERKA 

Sm.adsowska 
oraz Gabinet Kosmetyczny, odmładzanie 
oery, usuwanie zmarszczek, wąyrów, pie- 
gów. brodawek, iupieżu, usuwanie tłuszczu 
+ bioder | brzucha, kremy odmł 'zające, 
wenny elektryczne, elektryzacja. Ceny prov. 

" Handei i Przemysł 
w VYvYvYV 

ai du. «> LLC, SPOŁ 
niczki, bluzeczki, sziatroki, bielizna, gas 
LLnieria W. NOWICKI, Wiino—Wieika 30 
Posezonowa zn.za cen. 

  

| A AAAA A AAA AAAAAA AS 

Kupno i sprzedaż 
-WYTYYTYTYYYYYYYYYYY 

sou USUDUWY Cima WAŁ GO SprZE 
dania. Wiadomość tel. 24-35. 
MAAADARAAA RAA NAME Dim m 

Matrymonialne 
*©roves 

    

*UYYYYLYLYYYSYWYCYTWWYY1Y0):- о9А 

OŻENIĘ się z dobrą, starszą i niebiedną 
osobą. Jestem kawalerem, lat 45; uczciwy 
i gospodarny. Propozycje do „Kur. Wid,” 
pod: „Dyomzy”, 

RÓŻNE 
WYYYYYVY" 

ULA JŁŁUZIĆ na motocyklach panow 
i panię. Jazda praktyczna i zapoznawanie & 
maszynamu, Wynajem motocykli S. Stankie 
wicz, Rzeczna 8—3 (Zakret). 

  

    

ZKUBIONY dowód osobisty Nr 638/38 wy 
dany przez Zarząd gm. Stołowucze na imię 
Szaban Maria, m-ka wsi Hirczyce, unieważ 
nia się. 

  

ZGUBIONO zegarek złoty na rękę dam- 
ski „Cyma“ w dniu 28 sierpnia. Łaskawy 
znałazca zwróci, ul. Krakowska 3—2.   

  

AEJAKTO ZY DZIAŁÓW, Władysiaw Abramowicz — sprawy kulturalne itewskie i wiadomości x m, Lidy; Zbigniew Cieślik — kronika zamiejscowe; Włodzimierz Hołubowicz — sprawozdania sądowe | reportaż 

„specjalnego wysłannika”; 
łózef Maśliński — recenzje teatralne; 

REDAKCJA ! ADMINISTRACJA 

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

Wilno, al. Biskupa Bandurskiego 4 

Redakcja: tel. 79, Godziny przyjęć 1—3 po południu 

Administracja: tel 99—czynna od godz. 9.30—15,30 

Centrala 

Drukarnia: tel. 3-40. 

Wydawnictwo „Kurjer Wileński" 

Redakcja rękopisów nie zwraca 

Józei Święcicki — artykuły polityczne, społeczne i gospodarcze. 
     

  

Witold Kiszkis — wiad. gospodarcze i polityczne (depeszowe i„ielei,y Exgenia Masiejewska-Kobyfińska — dział p. t. „Ze $wiata kobiecego"; Kazimierz Leczycki — przegląd prasy 

Anatol Mikułko = felieton literacki, humor, sprawy kulturalne; Jarosław Nieciecki — sporty Helena Romer — recenzje ksłążek: Eugeniusz Swlaniewicz — kronika wileńska? 

  

     

       
        
        

  

    

Przedstawicielstwa ; 

   

ŚKi4 4 

Oddziały: Nowogródek, Bazyłiańska 85, tel. 109, 

Lida, ni, Zamkowa 4/7, tel. 73 Baranowicze, 
Ułańska 11, Łuck. Wojewódzka 6. 

Nieśwież, Kleck, 
Stełpce, Szczuczyn, Wołożyn, Wilejka, Głębo- 

kie, Grodno, Pińsk, Wołkowysk, Brześć n/B. 

               

* CENA PRENUMERATY a 
miesięcznie: z odnoszeniem do | th BE Mii 
domu w krajo —3 zł. za grani. 
cą 6 zł., a odbiorem w admini- 

stracji zł. 2.50. na wsi, w miej- 
seowościach, gdzie nie ma urzędu 

pocztowego am agencji zł, 2,50 

Słonia, 

sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń 

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

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem 78 gr., w tekście 60 gi., za tekstem 
za aa Najmniesze ogłoszenie drobne licz 

drukiem liczymy podwójnie, Zastrzeżeń miejsca dla „drobnych* nie przyjmujemy 

Przydział ogłoszeń do odpowiednich rubryk zależny jest tylko od Administracji. Kronika 

redakc. i komunikaty 60 gr za wiersz jednoszpaltowy. Do tych cen dolicza się za ogłosze» 
nia cyfrowe tabelaryczne 50*/,, Układ ogłoszeń w tekście 5-łamowy, za tekstem 10-łamowy 
Za treść ogłoszeń | rubrykę „nadesłane” redakcja nie odpowiada. Administracja zastrzega 

у та 10 słów Wyrazy 

tnie przyjmuje zastrzeżeń miejsca. Ogłosze» 

         

Komornik Sądu Grodzkiego w Baranowk - <> 

(szyny do szyca F-my „Singer“, kilimu“ pa 

p. c. podaje od publicznej wiadomoś - 

Kes


