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„Tutejsi polskiej wiary” 
Nie będzie w tym żadnej przesady 

ani kłamstwa, jeżeli powiem, że 

-wszyscy miejscowi autochtoni na du- 

żym obszarze dawnej Rzeczypospoli- 

tej od Bugu aż do Dniepru i Dźwiny 

nie czują wobec siebie żadnej obcoś-' 

ci, żadnej różnicy rasy czy krwi. Kto 

tu przybył trochę wpierw a kto tro- 

chę potem, jak się tam nasi przodko* 

wie między sobą żenili i krew mie- 

szali — tego dziś nikt dojść nie jest 
w stanie. Nawet z wyników badań 

archeologów (jeden z fragmentów ta- 
kich badań archeologicznych druku- 
jemy dziś w odcinku) jedyny logicz- 

ny wniosek, jaki wysnuć można, to 
ten, że sporów o charakterze naro- 

dowościowo-terytorialnym nie moż- 

na tu absolutnie rozstrzygać w opar- 

ziu o kryterium pochodzenia i rasy. 

O okresie przedhistorycznym już 

słyszymy: zachodnie plemiona lackie 

są pod Połockiem, poładniowo-wscho 

dni Słowianie koło Nowogródka. 

Tych splotów i powikłań nie roz 

strzygnie żaden naukowiec, żaden spe 

cjalista. Może rozstrzygnąć tylko ide 

alog, tylko jakiś wielki umysł polity 

tzny, który by przeszedł całkęwicie' 

do porządku nad drobiazgami. Go mó 
wić o różnicach, o barierach, o, po- 

go tak jest, a stwierdzimy tylko fakt, 

ž+ katolicyzm na tych terenach stał 
się już bardzo dawno sprzymierzeń- 

cem polskości. Do tego stopnia, iż z 

wyjątkiem terenów zwarcie litews- 

kich wszędzie w leksykonie ludności 

spotyka się określenie „polska wia- 

ra“ zamiast „wiara katolicka. „My 

|— Polaki* to znaczy „my — katoli- 

cy“; i odwrotnie: „„Ruskije' to zna” 

czy: prawosławni. 

To przymierze katolicyzmu z połs 

kością było o tyle szczęśliwe, o ile 

stwarzało szerszą kulturalną podsta 

wę do organizacji społeczeństwa w 

jednym organizmie państwowym. o 

tyle nieszczęśliwie, o ile dawało powo 

dy do separatyzmu dla elementów 

prawosławnych. 

Dla Kościoła katolickiego charak- 

ter polski jego działalności, obok wie 

lu dodatnich, zawierał też momenty 

'| utrudniające jego pracę misyjną. Dla 

tego nie można się dziwić takim fak- 

tom, jak unia brzeska, jak inne po- 

czynania o podobnym charakterze, 

zmierzające do pozyskania dla Koś- 

cicła katolickiego prawosławnych bez 

liturgiezny *h rarzucania im form 

działach tam, gdzie natura salia Kia“ polskiej, _ 

stworzyła żadnych barier i podziałów, 

gdzie równie dobrze dawne drużyny 

książęce, jak i współczesna armia, 

nie napotykały i nie napotykają na 

swej drodze żadnych przeszkód op" 

rócz piersi i oręża swych przeciwni 

ków. 

Nie było tu i nie ma granie natu 

ra!lnych ani dla czynu zbrojnego ani 

dla wpływów kulturalnych: A intece 

suje nas w tej chwili tylko zasięg 

wpływów kulturalnych. 

Istnieją dwa kryteria oceny: ję: 

zyk i wyznanie. Języków mamy wiele 

— polski, litewski, białoruski, ukraiń 

ski. Wyznania tylko dwa — katolie 

kie i prawosławne. 

Nie będziemy przeprowadzali ana 

fizy historycznej i powtarzali, dlacze 

Nowy podział administracyjny 
Rumunii 

  
Cała Rumunią została dekretem królew- skim podzielona na 10 а 
ciu, król Karol II 
niu dekretu, w 

zielnic, Na zdję- 
‚ Р° Uraczystym podpisa. ia a: z nowomiano- ymi prefektam; rumuńskimi. 

bs innego, że właśnie te poczyna 

nia, odbarwione z ich kolorytu ozól- 

nokulturalnego łacińsko - polskiego, 

albo nie dały wyników ałbo dały w c- 

statecznym wyniku rezultat ten sam. 

co akcja bezpośrednia. Wymowayn: 

przykładem tego byli unici na Podla- 

siu. Ale to w niczym nie dyskredytuje 

inicjatorów. 

Dopiero w czasach niewoli i świe- 

żo po odzyskaniu niepodległości spo 

tykamy się na tych ziemiach z prob- 

lemem narodowościowym wewnątrz 

Kościoła rzymsko - katolickiego. W 

Drui postawiono ojcom marianom za 
rzut separatyzmu białoruskiego,  0s- 

tatnio w „Kurierze Porannym nieja 

ki Pietrzak w korespondencji z Mie- 

legian atakuje duchowieństwo katoli 

ckie narodowości litewskiej za ich 

działalność litwinizującą, 

przy czym przeprowadza w tej kores 

pondencji ryżykowną tezę, że narodo 

wość można poznać po nazwisku. 

Skąd ks Bohdanowicz może być Lit 

winem? Między wierszami tej kores 

pondencji można wyczytać twierdze- 

nie, że księża chętnie się litwinizują 

na Wileńszczyźnie, bo parafie litew- 

skie są bogatsze. 

Rzecz jasna, iż obecne stosunki 
obu narodów, polskiego i litewskiego, 

rzekomo 

| nie są tego rodzaju; aby na terenach 
jednolitych narodowościowo mogli 
proboszczować księża innej marodo- 
wości, niż parafianie — ale żeby w 

PRAGA. (Pat.) W sobotę zaczyna 
się w Jugosławii konferencja państw 
małej ententy. Prasa tutejsza przy 
wiązuje do niej wielką wagę, ponie 
waż ma to być próba wytrzymałości 
małej ententy. 

„Narodni Politika“ twierdzi, že 
oheena sytuacja polityczna w Czecho 
słowacji stwarza okazję do rozbicia 
małej ententy. W tym celu Węgrzy 
złożyli zachęcające propozycje Ru- 
muni i Jugosławii w sprawie załat- 
wienia kwestii mniejszościowej, na-   

rzymskich a hierarchii duchownej |: 

  
Czy Mała Ententa się utrzyma ? 

! 

związku z tym księża stawali się aż 

renegatami w pogoni za „tlustszą“ li 

tewską parafią? Żeby końcówka naz- 

wiska miała decydować o poczuciu 

narodowym, szczerym czy udanym, 

tak jak tego chcą szowiniści litewscy? 

To są wszystko hipotezy i sposoby 
rozumowania jak najbardziej dalekie 
umysłowości wszystkich „tutejszych”. 

Do niedawna ..tutejszych polskiej wia 
ry”, bez wzgłędu na język, którym się 
im najłatwiej wypowiadać! 

Tylko tym przyjeżdżającym na pa | 

rę dni po jakiś jeden reportaż albo 

chociažby nawet na kilka lat stažu 

urzędniczej kariery tak bardzo zależy 

na wyolbrzymianiu i podkreślaniu 

wszystkich różnie, które nigdy dotąd 

w historii nie przeszkadzały naszym 

przodkom w zgodnym współżyciu w 

granicach jednego potężnego państwa. |- 

Czy zdaje im się, że przez to wzmo 

enią polskość na tych ziemiach, bar- 

dziej, niż to potrafili dawni jej krze 
wiciele tutaj?   Piotr Lemiesz. 

Pismo nie jest datowane naprzoG 

WILNO, piątek 19 sierpnia 1938 r. 

RJER WILEŃSK 
, Poleski i Wołyński 

Gen. Vuillemin u 

  

GEN. VUILLEMIN 

BERLIN. (Pat.) W trzecim dniu 
swej wizyty gen. Vuillemin wraz z to- 
warzyszącymi mu oficerami franen- 
skimi zwiedził fabryki sprzętu lotni- 
czego Junkersa oraz szkołę pilotów 
w Makdeburgu. O godz. 13 po powro 
cie do Berlina gen. Vuillemin przyję- 

Cena 15 gr 

    

Hitlera i Goeringa 
| ty został na audiencji przez kancle- 

rza Hitlera. 
Rozmowa ta, w której ponadta 

wzięli udział radea Schmidt a ze stro 
ny Francji ambasador Fracois Pon- 

, eet, trwała ok. 45 miniit, po' czym a 
godz. 14 goście francuscy odjechał? 
do Karinhall, posiadłości wiejskiej 
marszałka Goeringa. Jest to pierwsze 
osobiste spotkanie obu szefów lotnie- 
twa, gdyż dotyehczas gen. Vuillemin, 
bawiący tu wprawdzie na zaprosze- 
nie Goeringa, był przyjmowany przea 
jego zastępcę podsekretarza stanu w 
min. lotnictwa gen. Milcha, co nie 
uszło uwagi tutejszych  obserwato- 
rów zagranicznych. 

W rezydencji marszałka Goeringa 
gen. Vuillemin przebywał około 3 go 
dzin, po czym powrócił do Berlina 
celem wzięcia udziału w raucie. wy- 
danym z okazji jego pobytu w Niem- 
czech przez ambasadora Francois 

Poncet. 
Prasa niemiecka z zadowoleniem 

komentuje fakt wręczenia wczoraj 
przez gen. Vuillemin załodze „Con- 
dora* odznak piłotów wojskowych, 
co uważane jest przez czynniki tutej- 
Sze za podkreślenie koleżeństwa, łą- 

eząeego dawnych przeciwników z cza 
sńw wiełkiej wojny, którzy potrafią 
dziś zdobyć się na piękne i przyja- 
cielskie gesty. 

  
  

"Runciman „spotkał się z Henleinem 
**_ PRAGA. (Pat.) Łord- Runciman 2 
małżonką przybył wczoraj po połud 
niu na zamek Rothenhaus, gdzie spo- | 
żył Śniadanie w towarzystwie Hen- 

leina. : 50 : 

PRAGA „(Pat.) Podczas wezoraj- 

szego spotkania lorda Runcimana z 
Uenleinem na zamku Rothenhaus o'-| 
kecny był tylko tłumacz. 

PRAGA. (Pat.) Z kół, zbliżonych 
do lorda Runcimana. korespondent 

PAT dowiaduje się. jakoby w czasie 
wczorajszego spotkania na zamku 
ks. Hohenlohe Henlein miał wręczyć 

lordowi Runeimanowi memoriał w 

sprawie konfliktu między Niemcami 
sudeckimi a rządem praskim. 

W momeriale tym Henlein miał 
podkreślić dobrą wolę SDP do pozy” 
tywnego rozwiązania sporu. SDP pra 
gnie za wszelką cenę utrzymania po- 

koju. Winę za zaostrzenie sytuacji, 
grożącej daleko idącymi konsekwen- 
ciami, ponosi całkowicie rząd praski. 
Tenłein zaznacza dalej, że podstawą 

żądań SDP są postulaty, sformułowa 
ne przez niego w mowie karlsbadz- 
kiej. Na tej platformie pragnie SDP 
prowadzić rokowania z rządem. 

BERLIN (Pat). Niemieckie Biuro 
Informacyjne donosi z Pragi, że pier 
wsza rozmowa lorda Runcimana z 
Konradem Henleinem trwała półtorej 
godziny i prowadzona była w cztery 
oczy. W czasie gdy lord Runciman 
konferował Z Henleinem, na zamek 

Rothenhaus przybyła delegacja złożo 
na z3 wysłanników niemieckiej lud 
ności m. Bruex. Delegacja złożyła oś 
wiadczenie, stwierdzając iż Czesi w 
dalszym ciągu: już od włorku zakłó” 

cają spokój w Briex 1 €o dzień docho 

dzi do nowych ciężkich wykroczeń, a 

    

tomiast w stosunku do Czechosłowa- 

cji wysuwają żądania znacznie dalej 
idące. „Narodni Politika“ twierdzi, že 

žumunia i Jugosławia namawiają 
Czechosłowację do przyjęcia: propozy 
cyj węgierskich. 

Dziennik czeski nie ukrywa nie- 
zadowolenia z tego powodu, uznaje 
jednak, że nie można winić obu sprzy 
mierzeńców z powodu ich polityki za 
granieznej, która musi liczyć się z 

rzeczywistością polityczną i interesa- 

| na noe dzisiejszą Czesi przygotowali 
się do nowych napaści. 

Delegaci niemieccy prosili współ- 
pracowników lorda Runcimana P. Pe 
to i Asthon-Gwarkin'a, którzy ich 
przyjmewali, by jak najszybciej spo 
wodowali wydanie odpowiednich za- 
rządzeń dla ochrony spokoju, życia i 
mienia niemieckiej ludności w Bruex. 

BERLIN, (PAT. — „Essener Na- 

tional Ztą.* donosi z Pragi, „że poseł 

sudecki Kundt zwrócił wczoraj w cią 

RT 

informacyjne donosi z Pragi: w mieście 

Bruex [Most] miejscowa organizacja Niem 
ców sudeckich, z okazji uroczystego ob 

jęcia urzędu burmistrza przez swego 

członka stała się przedmiotem napaści ze 

strony Czechów. i komunistów, 
Czesi i komuniści zakłócili przebieg 

uroczysiości nie tylko okrzykami „Niech 

BERLIN. (Pat.) Niemieckie Biuro 
Informacyjne donosi: Praski kores- 
pondent . angielskiego _ dziennika 
„News Chroniele*. doniósł. w tych 
dniach, że według wiarogodnych in- 
formaeyj w okręgu Glatz (Kładzko), 

zydenta Benesza, omawiają znaczenie po 

bytu dr. Hletki w Czechosłowacji i jego 
akcję na rzecz umowy pittsburskiej. — 
Dziennik stwierdza, że dwa i pół m'e- 
sięczna działalność Hletki. wśród Słowa- 
ków przyczyniła się znacznie do wzrostu 
separałyzmu słowackiego. Obecnie postu 
lat autonomii stał się powszechnym w 
Słowacji, nawet w tych warstwach narodu 
słowackiego, które przed tym stały na 
słanowisku narodowej jedności czeskosło 
wackiej. 

Również wśród Słowaków amerykań- 
skich misja dr. Hletki znalazła głęboki 

oddźwięk, bardzo nieprzychylny dla Cze   mi tych państw. 5 chėw. Zdaniem dziennika, nawet nąjbar 

100.000 armia niemiecka 
na własną rękę zamierza wkreczyć do Czech 

zgromadzone zostały niemieckie od- | doniesień. 

Czesi niepokoją się skutkami pobytu 
w Słowacji dr. Hietki 

PRAGA, (PAT). — „Lidove Noviny”, | dziej pesymistycznie zapairujacy się na 
które uchodzą za wyraz kół bliskich pre | przyjazd delegacji Słowaków zmetykeńe 

lordowi Runcimanowi, iż obecna sy- 
tuacja jest krytyczna. Spowodowało 
to natychmiastową akcję lorda Runci 
mana, która jak wiadomo — dopro- 
wadziła w dniu wczorajszym do spot 
kania z Konradem Henleinem. „Esse 
ner National Ztg.* wyraża przy tym 
nadzieję, że powaga sytuacji skłoni 
lorda Runcimana do przyśpieszenia 
swej akcji w Pradze i do rychłego 
„wystąpienia ze sprawozdaniem oraz 
do zajęcia ostatecznego stanowiska. 

| gu czterogodzinnej konferencji uwagę 

Czesi napadli na Niemców w Вгиех 
BERLIN, (PAT). — Niemieckie biuro | żyje Moskwa* j „Nas broni Moskwa”, 

lecz również, odchodzących członków par 
tii Niemców sudeckich znieważali, obrzu 
cali kamieniami i błotem, wreszcie ka 
pałi przechodzących. Policja nie interwe 
niowala. Napašci na Niemców sudeckich 
trwały całą noc. ^ : 

Wznoszono też okrzyki obelżywe pod 
adresem kanclerza Hitlera i Henłeina. 

a 

działy wojskowe w sile 100.000 ludzi 
ped komendą gen. von Arnin. ; 

Armia ta miałaby ruszyć na włas 
ną rękę przeciw Czechosłowacji. . 

Niemieckie Biuro Informacyjne za 
przecza stanowezo prawdziwości tych 

kich nie przypuszczali, że jie p . wywrze ona 
tak wielki wpływ ujemny z punktu wi=, 
dzenia interesów Pragi.  - 
ORDRE SET WTZ TYT TPORYOSERTTNĄ ; r 

Prezydent Warszawy 

KOWNO, (PAT). — Wczoraj przybył, 
samochodem do Kowna prezydent m. 
Warszawy Starzyński. © ŻY 

Po złożeniu wizyty prezydentowi ts 
Kowna: Merkisowi oraz po zwiedzenia 
miasta prez. Starzyński udał się nad ma, 
rze da Połągi.
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Wladze brazylijs ie aresztowały księdza 
1а wygłoszenie kazania po polsku 

RIO DE JANEIRO, (Pat), Za wygłosze | skiego, ks. Madej został wypuszczony na 
nie kazania w języku polskim władze lo- 
kalne aresztowały ks. Franciszka Madeja, 
proboszcza parafii Marchal Malłot w Pa- 
ranie. 

W zwięzku z interwencją posła R. P. 
w Rio de Janeiro min. Tadeusza Skowroń 

wolność. To przykre wydarzenie nastąpi 
ło po kategorycznym zapewnieniu rządu 
federalnego unii Erazylii, że język polski 
z powrotem dopuszczony będzie w koś- 
ciele. 

Proces Doboszyńskiego odroczony 

      
Lwów. [Pkt]. — Z miarodajnych 

źródeł dowiadujemy się, że termin roz 
prawy karnej osk, inż. Adama Doboszyń 
skiego został przesunięty z dnia 29 bm. 
na dzień 19 września rb. Stało się to w 
uwzględnieniu prośby obrońcy adw. Sty 
pułkowskiego, który prośbę swą motywo 

wał tym, że dopiero w pierwszych dniach 

6“ „dr żuwwór ŻE i “Rozbit sie. 
  

      

2 do 19 wrzešnia 
września będzie mógł powrócić z zagra 
nicy, gdzie obecnie przebywa. 

Sąd Okręgowy we Lwowie przychylił 
się do tej prośby I przesunął termin roz 

| prawy na dzień 19 września rb, jako naj 
bliższy termin wolny dotychczas od wyz 
naczonych już poprzednio rozpraw. 

-spłonął polski samoci.ód 
pod Kłajpedą 

KOWNO, (PAT). — We wtorek w po 
bliżu Kłajpedy rozbił się samochód, pro 
wadzony przez p. Juchniewiczównę. 

W chwili wymijania furmanki, której 
konie spłoszyły się, samochód wpadł do 
rowu i rozbił się o. drzewo. Na skutek 
zderzenia pękł zbiornik z benzyną”j sa” 
mochód stanął w płomieniach: Szėzęšli='/ 
wym zbiegiem okoliczności jadący drogą 
rowerzysta dobiegł na cząs do samocho 
du i otworzył drzwi oraz wyciągnął znaj 
dujących się w samochodzie pasażerów. 

Samochód spłonął. 
Ciężko ranni i poparzeni są p. Juch 

niewiczówna i p. Adam Chrapowicki. — 
Lekkko ranny został hr. Tyszkiewicz. Ka 
retka pogotowia przewiezła ofiary kata 
strofy do szpitala Czerwonego Krzyża w 
Kłajpedzie, Hr. Tyszkiewicz mógł po o- 
patrunku wrócić do Połągi. Natomiast p. 
luchniewiczówna i p. Chrapowicki musie 
li pozostać w szpitalu. Stan p. Juchnie 
wiczówny jest poważny. Podobno grozi 
jej zapalenie mózgu. 

Bitwy powietrzne w Chinach 
TOKIO, (PAT). — W dniu wczorajszym | strącili 16. Niektórzy lotnicy japońscy od 

samoloty japońskie dokonały nałotu na | nieśli rany, lecz mimo to pomyślnie pow 
Hengyang i Paoking w prowincji Hunana 
oraz na Eczeng w prowincji Hupei. Pod 
czas nalotu na Hengyang z przeszło 20 
chińskich samolotów 12 zniszczono na lot 
nisku. Następnie w walce powietrznej z 
30 samolotami chińskimi lotnicy japońscy 

  

- | Pik. Lindhergh w Warszawie | 
W drodze' na kongres lotniczy do Moskwy, zatrzymał się w Warszawie, 

  

rócjli do bazy. Podczas nalefu na Paoking 

podpalono koszary na lotnisku. Nad m. 
Eczeng samoloty Japońskie stoczyły wał | 
kę z 10 samolotami chińskimi, strącając 
cztery I uszkadzając ttzy. : 

  

  

ga Okęciu, słynny pierwszy zdobywca Atlantyku, płk, Karol ;Lindbergh wraz | 
z małżonką. 3 

  

> : "Płk, Lindbergh wsiada do samolotu. 

VT Z EZOYERYAEZZ ROWE TE POPOGZOOTZE ROT TEZA ODAAŃ POYZSZOEDŃ 

Piływacy węgierscy 
przegrywają w Katowicach 

qHefdrich I Banaszewska ustalają nowe rekordy Polski 
KATOWICE. Międzynarodowe zawo- 

dy pływackie, urządzone w Katowicach 
przez K. S. Pogoń nie wzbudziły więk- 
szego zainteresowania. Goście węgierscy 
zresztą nie wykazali swojej wielkiej kla 

sy i dali się zdystansować zawodnikom 
polskim. Pojedynki były bardzo interesu 
łące I przyczyniły się do ustalenia no- 
wych rekordów Polski. 

Wyniki techniczne zawodów są na- 

stępujące: 
400 mtr. stylem dowolnym panów: — 

1) Jędrysek (Giszowiec) 5,21; 2) Wegga 
zy (Budapeszt) 5,21; 3) Zubowicz (Legia 
Warszawa) 5,49. jędrysek zwyciężył Wę 
gra na ostatnich metrach. 

100 mtr. na wznak pań: 1) Fonfarów- 
na (EKS Katowice) 1,31; 2) Banaszewska 
[AZS Warszawa] 1,32,4; 3) Kratochwilów 
na (AZS Warszawa] 1,43,6. Młoda zawo 
dniczka katowickiego EKS zwyciężyła po 
raz drugi nie pokonaną od 6 lat rekor 
dzistkę Polski Banaszewską. 

100 mir. stylem klasycznym panów: 

1) Heidrich (Dąb Katowice) 1,17 (nowy 

rekord Polski); 2] Doszpołl (Budapeszt) 

1,17,6; 3) Krotochwil (Siemianowice) — 

1.29. Heidrich zrewanżował się za mini 

malną zresztą porażkę bielską i ustalił   nowy rekord, 
100 mir. stylem dowolnym pań: 1) 

Kratochwilówna (AZS Warszawa) 1,16,8; 
2) Hallerówna [EKS Katowice) 1,20,2; 3) 
Matterówna (Dąb Katowicej 1,23,8; 4) 
Fonfarėwna (EKS Katowice) 1,23,8. 

100 mtr. na wznak panėw: 1] Kowal 
ski [Cracovia) 1,20; 2] Kumant (PZL War 
szawa) 1,20,2; 3) Priebe (Dab Katowice] 
1,21,6; 4) Wegehase [MTK Budapeszt) 
1,27. Pojedynek polskich asów  zakoń- 
czył się niespodziewanym zwycięstwem 
Kowalskiego nad mistrzem Polski Ku- 
mantem. Sensacją jest zajęcie trzeciego 
miejsca przez Priebego przed Węgrem 
Wegehasem. 

100 mtr. na wznak pań: 1) Banaszew- 
ska (AZS Warszawa) — czas 6,57, co jest 
nowym rekordem Polski, lepszym o 12 s. 
© dotychczasowego. 

Sztafeta 6 razy 50 mtr. st. dow. pa- 
nów: 1] Śląsk 3:02 przed Budapesztem 
3:04. Zaznaczyć należy, że budapeszteń 
ska ształeta prowadziła aż do czwartej 
ad ns <zym ii naszej 

Priebe, a o 
Na zakończenie zawodów odbył się 

mecz wałerpolowy pomiędzy reprezenta 
cją Śląska wzmocnioną Zubowiczem z Le 
gii warszawskiej i MTK Budapeszt. Mecz 
zakończył się zdecydowanym zwycięst- 
wem gości w stosunku 8:2 (5:2). 

lądując | 
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SOLANKA 

POWIETRZA I RUCHU. 

WARSZAWA, (Pat). Jak wiadomo, na 
podstawie obowiązujących przepisów eg 
zekucyjnych, w okresie źniwnym wstrzy- 
mane jest na przeciąg 4 tygodni dokony 
wanie przez urzędy słarbowe licytacyj u 

właścicieli gospodarstw wiejskich. 

Ostatnio, w ramach prowadzonej 
przez rząd akcji zbożowej, p. minister 
skarbu wydał okólnik, mocą którego о- 
kres ten przedłużony został do dnia 15 
października rb. przy czym w stosunku 
do właścicieli gospodarstw rolnych, dla 
których wymiar podatku gruntowego bez 
dodatków komunalnych nie przekracza 
60 zł, należy wstrzymać wszelkie czynnoś 
ci egzekucyjne, 

"W stosunku do pozostałych właścicie 
li gospodarstw wiejskich mogą być, w 
myśl okólnika, w tym okresie wysyłane 
jedynie upomnienia oraz dokonywane za 
jęcia ruchomości, z wyjątkiem zboża, prze 
znaczonego pod zastaw rejestrowy oraz 

granicznych Ciano przyjął wczoraj 

charge d'affaires W. Brytanii p. Noel 
Charles. Koła angielskie przypuszcza 

ją, że przedmiotem konferencji była 

między innymi'odpowiedź rządu gen. 

Franco na notę brytyjską w sprawie 

planu, dotyczącego *nieinterwencji w 

daje władomość z Berlina, iż w kołach 

politycznych stolicy Rzeszy rozważana 
jest sprawa wizyty anglelskiego ministra 
lotnictwa sir Kinsiey Wooda. | 

Zaproszenie byłoby wystosowane na 

Nie będzie dewaluacj 
PARYŻ, (PAT). — Agencja Havasa ko 

munikuje: premier Daladier złożył prasie 
następujące oświadczenie: „Z powodu 
trudności międzynarodowych, których o- 

cena jest zresztą przesadna, w większości 
krajów europejskich powstało zaniepoko 
jenie co do losu poszczególnych walut. 
Jdnocześne na większości rynków euro- 
pejskich wznowiono zakupy złota, lub je 
go tezauryzację, które to zjawiska usła 
ły od kiłku miesięcy. Tezauryzacja złota 
będąc szkodliwą dla kraju, jest jednocze 

śnie błędem tych, którzy ją uprawiają. 
Jeśli chodz io franka, to zjawiska te są 
wyrazem wspomnianych niepokojów i zo 
słały pogłębione na skutek pogłosek, 
obiegających na temat bądź to ograni- 
czeń dewizowych, bądź to nowej dewalu 
acji. 

Niezależnie od negatywnego efektu 
w życiu państwowym Francji, Eni 

takie spowodowałyby pad tei 
niechybny skutek złamanie soli arności 

ż А + najskuleczniej 
miedzynarodowej, będacej NB“ Ž 

szą gwarancją pokoju europejskiego. 
drugiej strony premier Daladier NE wa 

ża za stosowne zaprzeczać Na 
: : rz ej 

NE śmiesznym pa 4 A ai : 

różnicy zdań w łonie rzą 3 

szym czasie wygłosi przez radio epochos 
wienie w sprawie programu energicznyc 

zarządzeń, niezbędnych Z punktu widze 
nia utrzymania waluty i obrony narodo 
wej. Rząd wierzy, że Francuz! spełnią 

swój obowiązek wobec ojczyzny - 

Obława Wśród giełdziarzy 
PARYŻ, (PAT). — Równolegle z wy 

stąpieniem prem. Daladier na rzecz uspo 

kojenia opinii publicznej w sprawie sytu 
acji walutowej i zapowiedzi nowych po   sunięć rządu w obronie franka — władze 
administracyjne  przedsięwzięły szereg 
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KĄPIELE KASKADOWA 

PIĘKNIE POŁOŻONA STACJA KLIMATYCZNA 

Sezon trwa od 15 maja do 1 października. 
Informacje: Dyrekcja Zakładu i Komisja Zdrojowa w Druskienikakh, Związek Uzdro- 

wisk Polskich w Warszawie o razwszystkie placówki „Orhisu* w kraju i za granicą 

droczenie egzekucyj u rolników do 15. X. 
zajęcia wierzytelności wobec płatników, 
którym wymierzono podatek gruntowy za 

| rb. w kwocie, wyższej od 60 zł, a których 
zaległości z prawomocnych wymiarów w 
podatku gruntowym lub Innych daninach 
komunalnych I państwowych, przekracza 
ją ostatni roczny wymiar, choćby w jed- 
nej z tych danin, a w szczególności do 

płatników opornych, mogą być stosowa 

ne nawef w okresie przed 15 październi 
ka dalsze kroki egzekucyjne, aż do sprze 
dažy licytacyjnej, jednakże | w tym wy- 
padku urząd skarbowy nie może sprze- 
dać w drodze licytacji zlemiopłodów i 
inwentarza. 

Wstrzymanie egzekucji należności pu- 
bliczno-prawnych do dnia 15 październi 
ka łącznie z uruchomionymi już I rozpro 
waądzonymi kredytami zalłczkowymi j re 
jestrowymi powinno przyczynić się do 
zmniejszenia podaży zboża z nowych 
zbiorów ij oddziałać 'przez to na bardziej 
równomierne rozłożenie tej podaży. 

Narada włosko-angielska 
+. nad. sprawami hiszpańskimi | s e 

© "RZYM. (Pat) Minister spraw za- Hiszpanii, 
Ponadto poruszyć miano .również 

sprawę pogłosek o wyjeździe nowych 
transportów ochotników włoskich do 
Hiszpanii. Zaznaczyć nałeży, że ostat 
nia rozmowa min. Ciano z p. Noel 
Charles odbyła się 7 bm. 

Niemcy chcą zawrzeć pakt lotniczy 
PARYŻ, (PAT). — „Intransigeant" po | ręce ministra angielskiego przez jedną z 

wyblinych osobistości niemieckiego mini 
sterstwa lotnictwa, która miałaby udać 
się w najbliższym czasię do Londynu. — 
Wizyta fa miałaby na cełu omówienie za 

warcia paktu lotniczego. 

franka francuskiego 
zarządzeń, mających na celu ograniczenie 
rozpowszechnionych ostatnio spekulacyj 
złotem j wałutami zagranicznymi. 

Następnie, w dniu wczorajszym, poli 
cja przeprowadziła obławę wśród giel- 
dziąrzy nakazując wydałenie z Francji 
szeregu cudzoziemców, zajmujących , się 
handlem walutami i złotem, jak również | 
„wytoczyła dochodzenia przeciw małym. 
banczkom, handlującym złotem i waluta 
mi po cenach daleko wyższych od cen no 
towanych oficjalnie. ; : 

  

Giełda warszawska. 
z dnia 18 sierpnia 1938 r. 

Belgi belgijskie 89,72 
Dolary amerykańskie 530,50 

Dolary kanadyjskie 529,00 
Floreny holenderskie 291,64 
Franki francuskie 14,56 
Franki szwajcarskie 122.10 

Funty angielskie 26,00 
Guldeny gdańskie 100,25 
Korony czeskie 15,90 

Korony duńskie 116,10 
Korony norweskie 130,58 

Korony szwedzkie 134,09 
Liry włoskie 23,55 
Marki fińskie 9 
Marki niemieckie 2 
Marki niemieckie srebrne 98.00 
Tel Aviv 25,95 

Akcje: 
Bank Polski 125.00 

Papiery procentowe: 
Pożyczka wewnętrzna 67,38 
Pożyczka inwestycyjna pierwsza 83,25 
Pożyczka inwestycyjna druga 82,25 
Pożyczka konwersyjna = 
5% kolejowa = 

4% premjowa dolarowa 42.75 
Pożyczka konsolidacyjna - 67,25 
8% ziemska dol, kupon 35.11 

  

Negsin w Szwalcarii 
ZURYCH, (PAT. — Premier rzą< 

du hiszpańskiego w Barcelonie Negrin 
przybył wczoraj do Zurychu. 

2 zniszczone brygady 
międzynarcdowe 

BILBAO. (Pat.) Liczni mieszkańcy tery- 

torium, zajętego przez wojska rządowe, 

przeszli wezoraj na stronę powstańczą. Ze- 

znali oni zgodnie, że międzynarodowa bry- 

gada „Lister*, która należała do . wyboro- 

wych oddziałów rządowych, została zupeł- 

Również brygada między- 

marodowa „Chanpensinę“ poniosla tak zna- 

czne straty, że musiała ulec zupełnej reor« 

ganizacji. 

Litwini zwiedzają 
Psiskę 

KOWNO, (Pat). Prasa donosi, żę dy: 
rektor spółki Taufininkowskiej „Pazanga” 
redaktor Rastenis udał się w podróż po 
Europie. W drodze powrotnej red, Raste 
nis; ma „zabawić również w Polsce. 5 

i Prasa donosi również,.że redaktor 

„Lietuvos Żinios” w drodze powrotnej z 
królewieckich Targów wschodnich ma 
zwiedzić Polskę. 

Niemcy bezpedstawnie 
aresztowali Anglika 
LONDYN, (PAT). — Ambasador bry- | 

tyjski w Berlinie sir Neville Henderson 
otrzymał polecenie złożenia w dniu wczo 
rajszym energicznego protestu przeciwko 

aresztowaniu w Salzburgu członka konsu 
latu brytyjskiego w Wiedniu. Ambasa- 

dor domagał się nadło wyjaśnienia ‘едо 
aresztowania. 

Tam, gdzie podpisano 
pokó! ryski 

RYGA, (PAT). — Duże wrażenie w 
mieścię wywołała wiadomość o pożarze 
w historycznej kamienicy, mieszczącej 
sale odczytowe i galerie obrazów, zwa 
nej domem Czarnogłowych. Na szczęście” 
pożar okazał się niegroźny i straž ognio / 
wa szybko go ugasiła. Straty są. niezna 
czne. 

Nadmienić należy, że dom Czarno- 

nie zniszczona. 

| głowych zapisany jest również w histo TOP 

  

ti Polski, tam bowiem nastąpiło podpisa 
nie. pokoju ryskiego po zwycięskiej woj. 
ne z Sowietami. 

Corrigan zaangażowany 
do filmu 

NOWY JORK. (Pat.) Znany lotnik Corri= | 

gan, który niedawno przeleciał na samolocie 

sterego typu Ocean Atlantycki, podpisał kon 
trakt z jedną z firm kinematograficznych. 

Odegra on w filmie totniczym rolę główną, 

Honorarium Corrigana wyniesie 75.000 do- 
larów. 2 # 

Rumumia mniel piie 
CZERNIOWCE. (Pat) Według danych 

statystycznych, w Rumunii zużyto alkohohi 

w pierwszych pięciu miesiącach rb. na sumę 2 
о 285 milionów lei mniej, jak w tym sa« 
mym okresie roku ubiegłego. 

- —- Ву dale! !     
Uciekinier z czerwonej Hiszpanii z zadgw 
woleniem odczytuje napis na słupie 

granicznym: „Francja” 

AW ERB 
wyborowa 
czekolada deserowa 

  

irny A. PIASECKI s. A. 
W każdej tabliczee znajduje się kart- 
ka z objaśnieniem, jak można otrzy- 

mać powieść p. t. 

„Pierścień z krwawnikiem* F.A. Oszendowskiego   
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„KURIER“ [4543] 

„Limia Siegirieda” 
Głośny na skutek rewelacyj fran- 

cuskiej prasy w ostatnich dniach pas 
umocnień niemieckich, nazwany po- 
dobno „linią Siegfrieda* ma nie tyle 
z miejsca, ile z nazwy, swoją chwa- 
iebną tradycję. Było to w r. 1917. 
Raz po raz ponawiane wysiłki z jed- 
nej i drugiej strony celem przełama- 
nia frontu nie dawały prawie żad- 
nych rezultatów. -Francję ogarniałą 
depresja. Gwiazda Joffre'a wyraźnie 
gasła. Po bitwie nad Somme'ą Fran- 
cja miała od początku wojny już li- 
czbę strat, określaną na 1.700 000 lu- 
dzi. Zaczęły się zmieniać rządy, a z 
nimi nastąpiły też zmiany na stano- 
wiskach najwyższych dowódców. Na 

thwilę zajaśniała gwiazda gen. Ni. 
velle'a, mianowanego naczelnym wo- 
dzem. Reprezentował on „nową szko* 
*ę spod Verdun*, w myśl której za- 
mierzał jednym niespodziewanym i 

silnym atakiem przechylić szalę zwy- 
zięstwa. Odeszli w cień starzy zasłu* 
żeni dowódcy. Castelnau i Foch — 
bo jako katolicy, nie byli ludźmi do- 
brze widzianymi przez lewicę, Petain 

— bo nie bardzo się liczył z dostojeń 
stwem cywilnych dygnitarzy. Charak 
lerystyczne jest, że w owym właśnie 
se powszechnie twierdzono, że 
ład. człowiek już skończony i do 

ej bardziej odpowiedzialnej pra- 
ty nie nadaje się, Tylko geniusz i po- 
dziwu godny obiektywizm starego 
wolterianina Clemencau poznały się 
na talencie pogrzebanego w opinii 
generała. 

Nowy. wódz z całym zapałem przy 
gotował się do ofensywy. Przygoto- 
wania jednak prowadzone były tak 

gruntownie, że Niemcy wreszcie do- 
kładnie byli poinformowani nie tylko 
o samym zamiarze, lecz 

szczegółach gotującego się natarcia, 
Wtedy to wystąpiła słynna pozycja 
Siegfrieda. Były to umocnione pozy- 

cje zdala od pierwszych linij (około 
46 km) ciągnące się na przestrzeni 
przeszło 200 km od Arras do Sois* 
sons. Gdy Niemcy się przekonali o 

szykującym się natarciu, cofnęli się 
właśnie na ową „pozycje Siegfrieda*, 
niszcząc doszczętnie całe przedpole, 
nie zostawiając niczego, co by mogło 

dać jakiekolwiek oparcie sile czy ob- 
serwacji nieprzyjaciela. Nie tylko bu 
dynki i urządzenia komunikacyjne, 
ircz także ogrody owocowe, lasy, za- 
bytkowe pomniki architektury 
wszystko zostało literalnie zrównane 

z ziemią. Był to istny pochód śmierci, 
po którym zostawała tylko pustynia. 
Materiałów wybuchowych do tego tyl 
ko celu zużyli Niemcy wtedy ponad 
dwa i pół miliona kilogramów. W re- 
zultacie wielki plan sprzymierzonych 
trafił w próżnię. A już jeżeli mowa 
9 zaskoczeniu, to było ono raczej po 
stronie Francuzów i Anglików, któ- 
rzy nie rozumieli dobrowolnego od- 
wrotu armii niemieckiej. Cała ofen- 
sywa Nivelle'a skończyła się na tej 
właśnie linii Siegfrieda. 

Tę właśnie tradycję pragną 
wskrzesić dzisiejsze Niemcy, nazywa- 
jąc tym imieniem swoje umocnienia 
nadgraniczne na zachodzie. Zewnętrz 
nie biorąc jest to pewnego rodzaju od 
powiedź na system umocnień francus 
kich, znanych najczęściej pod nazwą 
linii Maginot'a". 

także i o, 

  

Jakkolwiek rewelacje o „linii 

Siegfrieda" zjawiły się dopiero w os- 

tainich dniach, to jednak prace były 

rozpoczęte znacznie dawniej. Odrazu 

po zajęciu Nadrenii w r. 1936 Niem- 

cy przystąpili do ufortyfikowania pra 
wego brzegu Renu.Prace były prowa- 

dzone nieustannie przez wszystkie 

następne lata. Możliwe, że w ostat: 
uch miesiącach zostały przyśpieszone 

ze względu na to, że napięcie poten- 

rjału wojennego w Europie ostatnio 

wzrosło w sposób wręcz niepokojący. 

Sensacyjne szczegóły, podane 
przez redaktora Le Roy w „Paris So- 
ir“, nie mogą być oczywiście spraw- 
dzone. Ochrona wszelkich tajemnic 
wojskowych w ogóle, zaś tego rodzaju 

w szczególności, stosowana jest w 

Niemczech z niesłychaną precyzją i 

bezwzględnością. Wydobycie faktów, 

dotyczących prac nad ufortyfikowa- 

niem granicy jest wyczynem istotnie 

nie tylko śmiałym, lećz również i.nie- 

słychanie zręcznym. Ponieważ od 

rzasu, jak fortyfikacje się. rozpoczęły, 
vteratura fachowa nie potrafiła po- 
4a6 żadnych szczegółowszych danych 

o nich, więc rewelacje paryskie na- 
'cży brać na wyłączną odpowiedzial- 

ność redaktorów. 

W każdym razie można przypusz 
czać, że umocnienia niemieckie nie 
wiele mogą się różnić od fortyfikacyj 

francuskich w Alzacji i Lotaryngii. 
Z pewnością cudów tam nie ma, a 
skała przygotowań raczej powinna 
być mierzona ilością ton betonu, stali 
itd. Nie wiadomo ile poszło tych ma- 
ieriałów na „linię Siegfrieda', nato- 
miast wiemy, że pod względem pro- 
dukcji cementu i stali Niemcy zaj- 
mują drugie miejsce na Świecie. , 

Jaki jest sens budowy umocnień 
nadgranicznych? Czy Niemcom tylko 
zależało na wywołaniu wrażenia po 
stronie francuskiej? Napewno dla ta- 
nich demonstracyj nie pakuje się cięż 
kich milionów w kosztowne inwesty- 
cje. Umocnienia więc, zwane „linią 
Siegfrieda* mają poważniejsze zna- 
czenie. 

„.Francja jest dla Niemców grož- 
nym przeciwnikiem. Szczególnie po 
związaniu się z Anglią przymierzem 
prawie ,na śmierć i życie** zachodni 
sąsiad jest potęgą, która spędza sen 
z powiek niemieckim dowódcom. Po 
tęga to nie tylko materialna, lecz tak- 
że i moralna, jakkolwiek utarło się 

na ogół mniemanie o całkowitym mo- 

ralnym upadku Francuzów. Wbrew 

temu, co filoniemieckie pisma stara- 

ją się potwierdzić, przewaga ducho- 

wa dzisiaj jest raczej po stronie Fran 

cji i w razie wojny społeczeństwo nie 

mieckie prawdopodobnie prędzejby 

się załamało. Nie jest to bynajmniej 

cznaką doskonałości ducha francus- 

kiego, lecz wynikiem obiektywnych 
warunków. Obywatel francuski jest 
syly i zadowolony z życia, a przy tym 
bardzo dobrze pamięta ile kosztowa- 
ła krwi i pieniędzy ostatnia wojna. 
Po raz drugi przeżywać tego samego 
nie chce. Jest więc zazdrosny o swój 
pokój i drapieżny w stosunku do 
wszystkiego, co mu ten pokój chce 
zakłócić. Wojna więc byłaby przy- 
krą koniecznością, lecz byłaby proa- 

wadzona w obronie stanu posiadania - 

-|rywice w Dićnieńskim 
Każdego, kto przez dłuższy czas 

bawił wśród Bałorusinów powiatu. 
dziśnieńskiego a potem przeniósł się 
de wsi białoruskiej w Nowogródz- 
kim uderzyć muszą różnice, które 
dzielą te dwie grupy etniczne lub 
Ściślej terytorialne. Są różnice, w na- 
rzeczu, w psychice, w kulturze dnia 
codziennego itd. Dziśnieńszczyzna na 
ogół posiada ludność bardziej kultu- 
ralną, bardziej energiczną, niż No- 
wogródzkie, wykazujące w wielu dzie 
ut gospodarki wiejskiej b. duże 
maczyg ©, prymitywizm. Można tłu- 

ryczną. i ożnice przeszłością histo- 
Fołocka 1 twierdzić, že wpływ 
Nowogródez szy niż Mińska, że 

ziśnieńskim, bliższ 
šokimį kulturami w. NAGA л „&іенй w Dziśnieńskim W: e 6 ace > będą zaciemniąły zro- 

€ przyczyny tych różnie. 
  

Zawsze będzie wisiało pytanie bez 
odpowiedzi dlaczego Białorusini z 
Pzišnieūskiego są jakby z innej krwi 
i kości niż Białorusini południowi? 

Naukowcy Białorusi Sowieckiej 
przed kilku laty zadawali sobie sporo 
irudu próbując obalić pewne dane 

historyczne, które wskazują na lac- 
kie pochodzenie tych plemion sło- 
wiańskich, które wytworzyły grupę 
białoruską. Nie będziemy tu wchodzi 
li w szczegóły argumentów i kontrar- 
sumentów tezy lackiego pochodzenia 
plemion Wejtyczów, Radymiczów i 
Krywiczów. Teza ta była niewygodna 
dia entuzjastów należenia  Białorus: 
do Rosji Sowieckiej. Przykra była ze 
względów politycznych i 

zwalcza się ją. 
Faktem zaś jest niezaprzeczalnym, 

że w kronikach wczesnohistorycznych 
wymienia się niektóre plemiona, obję 
te później nazwą Białorusi. jako ple- 

miona lackie — to znaczy pochodzą- 
te z terenów zachodnich — z Polski 
dzisiejszej. 

Zagadnienie to w szerszym zakre- 

dlatego   

i z obawy o utratę posiadanego do- 
brobytu. 

W przeciwieństwie do tego oby- 
watel niemiecki, który bodaj od za- 
kończenia światowej wojny ani razu 
nie był syty, a dziś w szczególności 
jest ofiarą narodowej alchemii prze- 
miany chleba codziennego w armaty 

i bagnety, jest zarówno fizycznie, jak 
psychicznie wyczerpany. Dla niego 
wojna — to przede wszystkim dalsze 
pogorszenie warunków życia, a dopie 
ro w dalszej nieokreślonej przyszłości 
miraż sutego napiwku za wątpliwe 

zwycięstwo. Wielka wojna jednak do 
wiodła, że tak zwycięzca jak i zwy” 
ciężony po wojnie wychodzą nędza 
rzami. Więc i ten napiwek nawet w 
razie zwycięstwa nie jest taki suty. 

W warunkach więc zmniejszonej 

odporności moralnej narodu szcze 
gólnie niebezpieczną grą może się 

słać walka na własnym terytorium, 
jak to było w czasie ubiegłej wojny 
z Francją. Niemcy za wszelką cenę 
pragną uniknąć ' tej ewentualności. 
Hitleryzm przyzwyczaił już Niem- 

ców do mierzenia sukcesów państwo 
wych ilością kilometrów kwadrato- 

wych — powiększeniem „Raum und 
Boden*. Utrata więc tych kilometrów 

chociażby w imię najsłuszniejszych 
racyj strategicznycąh, w pojęciu spo” 

łeczeństwa niemieckiego zawsze bę- 
dzie klęską. 

Przerzucenie walki na teren fran 
suski wobec umocnień po tamtej stro 
nie staje się wątpliwe. Krwawienie 

armii na żelazo-betonowej zaporze 
— najmniej celowe. Przyjęcie walki 
na swoim terytorium — politycznie i 
mcralnie ogromnie niebezpieczne. 
Przebicie się przez Belgię lub nawet 
Szwajcarię jest wątpliwe, bowiem pań 
stwa te nie żywią już złudzeń, które 

miały przed r. 1914, więc są odpowie- 

dnic przygotowane. W takich warun. 
kach szukanie rozstrzygnięcia gdzie- 
kolwiek, byle nie nad Renem, staje 

sę zupełnie realną dyrektywą opera- 
cyjną. 

Gdzie może być przeniesiony cię-   

Za majbiiższę gramice 

Statut polskiego klubu szortowego w Litwie 
nie będzie zatwierdzony 

„Dzień Polski" donosi: 
Jak już donosiliśmy, założyciele pol- 

skiego klubu sportowego „Slavia“ zwra- 
cali się niedawno do p. wiceministra 
spraw wewnętrznych w związku z nieza- 
twierdzeniem statutu klubu. P. Wicemini 
ster oświadczył, że tą sprawą się nie zaj- 
mował i zaproponował zwrócić się bez- 
pośrednio do p. ministra po jego powro 
cie z urlopu. 

Dnia 16 bm. zgłosił się do p. Ministra 

YOREPEZETZYT ZZOZ SENSIEASS 

żar wojny francusko - niemieckiej? 
Najmniej prawdopodobny teren, cho- 
ciaż nie wykluczony, to morze. Ba- 
sen Mórza Bałtyckiego nie pozwala 
na korzystne rozwinięcie sił mors* 
kich, zaś Anglia nigdy nie pozwoli, 
aby jakakolwiek flota pod jasimkol- 
wiek względem uzyskała przewagę 

nad flagą brytyjską. 
Walka decydująca może się też 

rozegrać 'w powietrzu. W obecnei 
chwili jest to zupełnie prawdopodob- 
ne. Zachwianie się potęgi lotnictwa 
francuskiego w ostatnich latach, zaś 
niesłychany wzrost potęgi powietrz- 
nej Niemiec daje im wyraźny atut 
pod tym względem. Sytuacja geogra- 
ficzna Niemiec, rozkład centrów prze 

mysłowych i ważnych ośrodków, po* 
lęga lotnicza sąsiadów — wszystko tó 
składa się na to, że Niemcy w powie- 
trzu niewątpliwie będą szukały jeżeli 
nawet nie rozstrzygnięć decydują- 
cych, to w każdym razie działań po- 
moeniczych o zasadniczym charak- 
terze. 

Trzecią ewentualnością przeniesie 
nia ciężaru walki — to Morze Śród- 
ziemne. Kto wie, może właśnie tak u- 
silne montowanie osi Rzym— Berlin, 
mimo stale piętrzących się trudności, 
ma m .in. na celu wyzyskanie w przy 
szłości okrężnego uderzenia na Fran- 
cję od południa. Dzisiejsza strategia 
coraz częściej bierze pod uwagę takie 
właśnie manewry: przez cudze ziemie 

i przez obce granice. 
A na Renie tymczasem byłby zaku. 

ty w stalo-beton najeżony armata- 
mi spokój. L. Kor. 

Patrol ze Lwowa z hołdem dla Matki Boskiej 
Ostrobramskie| 

  

15 b. m. przybył do Wilna ze Lyyowa pieszy patrol, złożony z 7 członków Związku 
b. Ochotników Armii Polskiej, Patro], który odbywał swą drogę w ciągu całego 
miesiąca, przyniósł do Wilna ryngraf do cudownego obrazu Matki Boskiej Ostro- 

bramskiej, jako symbol hołdu społeczeństwa lwowskiego dla Najświętszej Marii 
Panny, Patrol zosłał serdecznie powitany przez władze cywilne i wojskowe, oraz 
ludność wileńską. Na zdjęciu — patrol b. Ochotników Armii Polskiej ze Lwowa 

Z gen. Bohaterewiczem w pośrodku, 

sie powinno zainteresować tych, któ- 
rzy będą zabierali głos w sprawie 
idei słowiańskiej senerała Żeligow- 

skiego. = 
Nas interesuje w tej chwili powiat 

dziśnieński i Nowogródczyzną, 
Badania archeologiczne ostatnich 

lat dostarczają Coraz więcej dowo- 
dów, że w Dziśnieńskim w począt- 
kach okresu wczesnohistorycznego 
Zamieszkiwali Krywicze, plemię sło 
wiańskie, wyprowadzone przez nie- 
których uczonych z zachodu, z ple- 
mion lackich. Mówiąc językiem dzi- 

siejszej rzeczywisctości, Białorusini z 
pow. dziśnieńskiego jako potomkowie 
lackich Krywiczów są dziećmi Polski, 
z pochodzenia „z krwi i kości* Sło- 
wianami Zachodu. : 

Teza o lackim pochodzeniu częšei 

dalekich przodków dzisiejszych Bia- 
łorusinów, trzeba podkreślić, nie jest 
wymysłem nacjonalizmu  współczes- 
nego. Żyła już w XIX wieku i wywo- 

ływała namiętne polemiki. Najnow- 
<ze badania archeologiczne dostarcza 
ją jedynie dowodów, precyzujących 
kulurę Krywiczów, znanych z kro 
nik historycznych. : 

W przeciwieństwie do interesują- 
cych nas tu Krywiczów, praprzodko- 
wie dzisiejszej ludności Nowogródz-   

se 

kiego, Drehowicze, prowadzeni są 
bez dyskusji Dnieprem z południo- 
wego wschodu jako jedno z plemion 
Słowian wschodnich. 

Na wiosnę i podczas bieżącego la- 
ta na terenie powiatu dziśnieńskiego 
przeprowadzono wykopaliska z ra- 
mienia Muzeum Archeologicznego U. 
S.B. w paru miejscowościach na 
cmentarzyskach kurhanowych. Roz- 
kopano między innymi kiłkanaście 
kurhanów koło wsi Czerniewicze. Na 
terenie powiatu dziśnieńskiego zare- 
jestrowano dotychczas około 100 sta- 
nowisk przedhistorycznych w posta 
kurhanów i grodzisk. Przeważnie 

obiekty te, szczególnie grodziska, po- 
łożone są nad rzekami lub jeziorami. 

Niestety z wielkim żalem należy 
stwierdzić, że ludność miejscowa w 
większości wypadków niszczy syste- 
matycznie kurhany i grodziska, zao- 

rywując je lub rozkopując w poszu- 
kiwaniu legendarnych skarbów. 

„ Badania tegoroczne w pow. dziś- 
nieńskim rzuciły wiele światła na 
pre i wczesnohistorię tego terenu. 

Sumując wyniki i dopomagając śmia 
łymi wnioskami, które, rzecz oczywi- 
sta, mogą ulec zmianom z postępem 

badań, można o Krywiczach w Dziś- 
nieńskim powiedzieć następująco. 

kraczającą 5 tys, mtr. 

  

  

przedsławiciel założycieli klubu z poda+ 

niem przedstawiającym przebieg sprawy, 

prosząc o przyśpieszenie obiecanego za- 

twierdzenia statutu. 
Statut „Slavii” był opracowany zgod 

nie z poleceniem poprzedniego Ministra 

spr. wewnętrznych gen. Czaplikasa. Po 

zamknięciu b. polskiego klubu sportowe 

go „Sparta“ (31. 12. 1937) p. Minister 
przyjął w dniu 4. 1. rb. przedstawicieli 
władz zamkniętego klubu, którym oświad 
czył, że stałut „Sparty” nie został za- 
„twierdzony ze względów formalnych, i 
obiecał zatwierdzić statut nowego klubu 
sportowego. Na podstawie tej rozmowy 
w dniu 27 stycznia został złożony w Iz- 
bie Sportowej statut nowego polskiego 
klubu sporhowego „Slavia“. ||| 

Izba Sportowa po rozpatrzeniu statu- 
tu zatwierdziła go, © czym zawiadomiła 
założycieli klubu dnia 18 marca rb. Nas 
stępnym «etapem miało być zarejestrowa 
nie statutu klubu w ministerstwie spr. 
wewnętrznych. 

Po wielokrotnych bezowocnych zabie 

gach w odnośnym departamencie, dele- 
gacja założycieli: zwróciła się z prośbą 
bezpośrednio do-p. Ministra ' Leonasa, 
przez którego została przyjęta w końcu 
maja rb. P. minister obiecał sprawę zba- 
dać w ciągu dni najbliższych. Kilkakrot 
nie dowiadywanie się w departamencie 
administracyjnym o decyzję p. Ministra 
nie dało żadnych wyników, po czym na 
stąpiła znana już czytelnikom wizyta u 
p. Wiceministra. 

W dniu 16 bm. p. Minister Leonas, po 
zapoznaniu się z treścią podania, przed 
stawiającego bieg sprawy, oświadczył 
kategorycznie, że słosunek jego do za- 
twierdzenia statutu jest negatywny. ! 

NAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAS 

Teatr muzyczny „LUTNIA* 

Jutro o godz. 8.30 wiecz 

COLOMBINA — W. Rapackiego 

PIEŚNI TYROLU — Koschata 
Ceny propagandowe 

1 А "'П'…\Ё.‘ 

Koszt polskiego lotu 
stratosferycznego 

360 tys. zł. 
Wkrótce próbny lot na 5 tys. 

metrów 
Komitet organizacyjny polskiego lotu 

stratosferycznego ustalił ostatnio kosz! 

całej imprezy. 
Koszt ten wynosi okrągło 360 tysięcy 

złotych. 
Suma ta cbejmuje budowę gondoli, 

stratosterycznej, powłoki, balonu, przyrzą 
dów naukowych i nawigacyjnych, wydat- 
ki organizacyjne i przygotowania startu. 

Koszt ten wynosi połowę ceny nowa 
czesnego samolotu pasażersko-komunika 
cyinego. : 

W związku z przygotowaniami do 
lotu stratosferycznego, w firmie budującej 

  

„gondolę stratostatu kończy się malowa- 
nie gondoli próbnej. : 
_ Gondola po przemalowaniu będzie 
pokryta specjalnym lakierem przezroczy 
stym (wynalazek polski), który ma zu zaw 
danie regulowanie temperatury wnętrza 
gondoli. | 5 

Po wyschnięciu, gondolą będzie prze- 
wieziona do Legionowa, celem wypróbo- 
wania jej w locie na wysokość, nie prze- 

    
< 

Kolo Czerniewicz odkopano kil- 
kanaście grobów, pochodzących z 
VIII wieku. Jest to, jak dotychczas, 
najwcześniejszy ślad Słowian na Wi- 
leńszczyźnie. Kto mieszkał przed VIII 
w. w Dziśnieńszezyźnie, tego nie wie- 
iny. Nie wykluczone, że teren był nie 
zamieszkały. 

Krywicze przyszli więc w okolicę * 
Czerniewicz prawdopodobnie w VII 
—VIII wieku. Była to rosła ludność 
typu nordycznego i subnordycznego. 
Nie nie wskazuje na to, że pracowali 
ciężko fizycznie. Byli raczej paste- 
rzami, myśliwymi i rybakami niż 
rolnikami. Pewne bogactwo dodat- 
ków grobowych wskazuje na zamoż- 
ność, a u kobiet na dobry gust i lu- 
bowanie się w ozdobach. Mężczyźni 
posiadali m. in. typową dla Słowian 
broń — topory żelazne, na lewym zaś 
ręku nosili branzolety brązowe. 

Ciekawe jest zagadnienie liczby 
Krywiczów, przybyłych na teren 
Dziśnieńszczyzny. Z pewną dowolno- 
ścią można wnioskować, że nie było 
ich więcej niż kilkuset razem z ko- 
bietami i dziećmi. R 
o lysiącach nie może Dy 3 
Niewątpliwą sensacją jest odkrycie w 
im roku w Dziśnieńszezyźnie emen" 
tarzyska wareskiego. Cmentarzysko,



ZAPOMNIANE GORY 
Z prawej stromy palą się pod kotłami ognie С. ©. P-u 

z lewej grzmią kilofy śląskich kopalń 
„Puszcza jest niczyja, nie moja, ani 

twoja, ani nasza, jeno Boża, święta” — 
te słowa z „Ech leśnych* Stefana Że- 
romskiego, wyryte na skromnym pomniku 
witają wędrowca, wkraczającego w wąski 
dukt przecinający Jodłową Puszczą aż po 
szczyt Łysicy. Z rumowisk Gołoborza, hen 
gdzie oko sięgnąć zdoła, ściele się w 
mgłach piękna świętokrzyska ziemia, Od 
malowniczo rozrzuconej wioski św. Ka- 
tarzyny z wystrzelającym spośród zieleni, 
niby biały nenufar klasztorem, . aż po 
Słupię za Świętym Krzyżem ciągnie się 
pasmo Świętokrzyskich Gór — gór za- 
pomnianych. 

Od śmierci Stefana Żeromskiego. fa- 
natycznego propagatora  święłokrzysz- 
czyzny, ziemia kielecka mimo swego cen- 
tralnego położenia coraz bardziej znika 
z horyzontu zainteresowań Sspołeczeń- 
stwa, staje się kopciuszkiem. 

Zs prawej strony Łysej Góry słychać 

wielkie głosy, pałą się pod kotłami ag- 

nie C. O. P-u, z lewa na południe grzmią 
kilofy śląskich kopalń, niedaleko na pół- 
noc wre kipiel stołecznego życia — zie- 
mia kielecka śpi. Nawet wędrowiec, włó- 
częga, turysta omija grzebień Święto- 
krzyskich Gór. A już wprost niezrozumia- 
łym jest brak zainteresowania ze stro- 
ny biur podróży, organizacyj sportowych, 
a przede wszystkim towarzystw narciar- 
skich, Gdy spadną pierwsze śniegi na wy- 
raj do Zakopanego, Wisły czy Worochty 
zwozić znaczną przepełnione pociągi wy- 
męczonych  całonocną jazdą narciarzy. 
Wielu z nich pojedzie po to, by w obli. 
czu stromizn Kasprowego zrezygnować 
z desek, albo wrócić sanitamym wago- 
nem okupiwszy brawurę złamaną ręką 
lub nogą. 

Tymczasem trzy godziny od Warsza- 
wy ścielą się łagodne zbocza Święto- 
krzyskich Gór, w zimie zupełnie niewy- 
korzystane, o warunkach śniegowych, jak 
mnie informowano, zupełnie dobrych, 
niedostępnych jedynie z powodu nieza- 
radczości organizałorów i braku odpos 
wiedniej propagandy. Moim zdaniem 
Góry Świętokrzyskie mają doskonałe wa- 
runki, by stać się poważnym ośrodkiem 
dla początkujących narciarzy, a przede 
wszyskim służyć, jako centrum wszyskich 
jedno czy dwudniowych weekendów z 
Warszawy, Łodzi, Radomia, a obecnie z 
ośrodków przemysłowych Centralnego 
Okregu. 

80 osób ma już zapewniony nocleg 
u podnóża Łysej Góry. Tyle miejsc do 
spania posiadają doskonale, wzorowo 
zagospodarowane trzy budynki schroni- 
ska im. Stefana Żeromskiego, własność 
Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. 
Za 4 zł można dostać cłwuosobowy po- 
koik, jasny, widny, pachnący żywicą sos- 
nowych ścian i czystością pościeli (nawet 
watowa kołdra). 

Tak tanio nie jadłem w żadnym ze 

schronisk górskich, dla orientacji wymie- 

nię parę pozycyj skromnego, ale pożyw- 
nego menu. Jajecznica z 3 jaj — 40 gr., 
kromka chleba z masłem — 10 gr., ka- 
kao — 40 gr., herbatą — 20 gr., obiad 
z 3 dań — 1.30. Gospodarze schroniska 
mili, uprzejmi, znoszący ze spokojem i 
pobłażliwością wytrawnych pedagogów 
najdziksze psikusy rozbrykanych na wy- 
raju mieszczuchów. 

Zarząd schroniska wybudował w tym 
roku drewniany garaż, który niestety 
rzadko odwiedzają polskie auta i moto- 
cykle. Częściej służy jako 'przytułisko dla 
rowerów, którymi zjeżdżają na- niedziel- 

ne wywczasy wycieczki młodzieży z po- 
bliskich Kielc Wierzbnika, Opatowa, czy 
Ostrowca. W czerwcu rb. gościło tu oko- 
ło 1.500 osób, w lipcu już tyłko 900, zi- 
mą niewielu entuzjastów ziemi Żerom- 
skiego odwiedza dzikie, pełne uroku 
ostępy Jodłowej Puszczy. 

Zapyłuję gospodarza schroniska, świet- 
nego. znawcę Kielecczyzny, co jest istot- 
nym powodem ignorowania tych okolic, 
a zwłaszcza. omijania Gór Świętokrzys- 
kich zimą przez narciarzy. 

— Brak zainteresowania i nieznajo- 
mość terenu, to najważniejsze. Zarzut 
jakoby z Kielc do wsi św. Katarzyny nie 
można było przejechać zimą autobusem 

  

  

„KURIER“ [4543] 

jest nieistotny. Tylko w wypadkach bar- 
dzo obfitych opadów śnieżnych autobus 
ma utrudniona komunikację, Ale te 14 
km dzielących Kielce od schroniska pod 
Łysicą to jest przecież drobiazg w porów 
naniu z wędrówkami narciarskimi na Hu- 
cułszczyźnie, gdzie do schroniska na Za 
roślaku idzie się bez mała pół dnia, Po- 
winien ktoś ze znawców narciarstwa przy 

jechać tutaj, obejrzeć dokładnie okolicę, 
wytyczyć szlaki, obrać parę punktów naj 
dogodniejszych do jazdy na nartach i 
krzyknąć, jak najgłośniej krzyknąć, że 
Świętokrzyskie Góry to nie tylko dla geo 
grafów ciekawy teren dla obserwacyj.   ale j dla szarego człowieka ziemia dająca 
radość i zdrowie. k. 

Kolombo f ii ice 
W Polsce gołębie upodobały sobie Warszawę 

i Kraków 
Kolombofilią nazywamy popularnie ho- 

dowlę gołębi, które w wielu miastach posia- 

dają już swoją tradycję. Do miast takich. 

nzleży Wenecja, gdzie na placu św. Marka, 

lub w Lozannie na placu św. Franciszka lo- 

kują się tysiące gołębi. Nie ma zdaje się tu- 

rysty, który by sobie nie przywiózł takiego 

zdjęcia z placu św. Marka w Wenecji. 

W Polsce gołębie upodobały sobie szcze- 

gólnie dwa miasta: Warszawę, gdzie się gro- 
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ai cara Mikołaja II jego rodziny 
przewieziono do... Polski wraz ze zwłokami 

króla Stanisława Augusta? 
Famsastyczme poyśsoski krążą wśród ludu dokoła 

tajemamicy wośczyńskiej ` 

„IKC“ donosi: Niezwyklą šrodki ostroż | głoska ta przypadła do gustu lub potrzeb 
ności, zastosowane przy przewiezieniu 
zwłok króla Stanisława Augusta z Sowie 
tów do Wołczyna, oraz niesamowita ta- 
jemniczość, towarzysząca całe] tej spra- 
wie zrodziły wśród żywo zaintrygowa- 
ani ludności istną powódź pogłosek i plo 
tek. 

Podawaliśmy już, że okoliczni chłopi 
tłumaczą wzmocnienie krypty w kościele 
wołczyńskim, wmurowanie  ažurowych 
drzwi j żelaznych okiennic oraz inne „nad 
zwyczajne środki” tym, że w trumnie po 
dobna znajduje się złota korona, berło, 
wysadzane brylantami j inne kosztownoś 
cl królewskie, 

Uporczywe milczenie władz podsyca 
zainteresowanie i sprzyja powstawaniu 
coraz bardziej fantastycznych pogłosek. 

Z obowiązku dziennikarskiego wypa 
da nam zanotować ostatnią pogłoskę, | 
znajdującą coraz szerszy posłuch mimo 

swej oczywistej nierealności. 

Według tej pogłoski bolszewicy wy- 
dall Połsce 3 duże paki. Tyle też pak na 
deszło ze Stołpców do Brześcia, skąd po 
4-dniowym trzymaniu wagon na bocznym 
torze przewieziono w nałwiększej tajem 
nicy do Wołczyna tylko 2 paki, z których 
Jedna zawierała trumnę ze szczątkami 
króla, a druga urnę z jego sercem. 

Trzecia paka, która podobno w jesz- 
cze większej tajemnicy, niż dwie pozo- 
stałe trumny, ułokowana została w Ja- 
kimś niewladomym miejscu, ma — we- 
dług tych pogłosek — zawierać ni mniej 
nl więcej, tylko szczątki rodziny carskiej, 
zamordowanej przez bolszewików przed 
dwudziestu laty w Ekaferynburgu. 

Domyślni i „„wszechwiedzący”  auto- 

rzy tych pogłosek przytaczają na ich po 
twierdzenie ostatnie rewelacje prasy świa 

towej, że szczątki rodziny carskiej znajdu 
lą się poza granicami Sowietów. Poza 
tym wskazuje się na to, żę prasa emigra- 
cyjna rosyjska w doniesieniach z Belgra 
du podawała o staraniach kanonizowania 
zamordowanego cara Mikołaja Il przez 
cerkiew prawosławną. 

Bolszewicy — twierdzą ci, którym po 

na jest w pewnym celu — nie chcieli 
mieć kłopotu ze szczątkami przyszłego 
świętego prawosławnego, i dlatego wy 

dali szczątki cara i jego rodziny... Polsce, 
gdzie zwłoki te będą w pewnych rękach 
i nic im zagrażać nie będzie. Potwierdze 
nła tej tezy szuka się w komunikacie 
„Iskry”, tłumaczącym, że utrzymanie w ta 
Įemnicy „transportu“ bylo uwarunkowa 

ne przez bolszewikėw, 
Pogłoski te są absurdalne į niepraw- 

dopodobne już choćby w świetle właśnie 

ostafnich rewelacyj generała francuskie- 
go Janina, który twierdzi, że już w 1920 
r. przewiózł szczątki rodziny carskiej oso 
błżcie z Rosji przez Chiny do Europy. 
Zresztą nawet gdyby prochy rodziny osta 
tniego cara pozostawały dotychczas w 
posiadaniu władz bolszewickich, to i tak 
jest zgoła wykluczone, by Polska mogła 
le przejąć, aby ratować bolszewików od 
ewentualnie grożących Im powikłań wew   nętrznych, 

  

Jednakże pogłoski szerzą się nadal z 
niesłabnącą mocą i zapewne szerzyć się 
będą w dalszym ciągu, dopóki nad Woł 
czynem zwisać będzie mgła urzędowej ta 

jemnicy, dopóki protokół przejęcia zwłok 
ostatniego króla Polski oznaczony będzie 
klauzulą poufności, a protokół o przyję- 
cłu „transportu” w Wołczynie będzie do 
kumentem, który wołno oglądać Jedynie 
z odległości dwu metrów I to w stanie 
zamkniętym. Ž 

Pogłoski te niewątpliwie będą wy- 
korzystywane przez podejrzanych osobni 
ków dla siania zamętu szczególnie wśród 
nieoświeconych chłopów prawosławnych. 

Jedynym skutecznym środkiem prze- 
cięcia w zarodku tej tajnej powodzi szko 
dliwych pogłosek, zakłócających spokój, 
dokoła samotnej trumny nieszczęsnego 
króla, byłoby przerwanie milczenia przez 
odpowiednie czynniki ij ogłoszenie tekstu 
oryginalnych dokumentów, związanych z 
repatrlację zwłok Stanisława Augusta po 

140-lefniej tułaczce na obcej ziemi. 

  

  

madzą w wielu zacisznych ulicach stolicy, 

skąd ich nie wypłasza ruch uliczny, oraz 

Kraków, gdzie mnóstwo ich żyje w zaułku 
obok kościoła Mariackiego w Rynku. 

Gołębie pocztowe oddały duże usług! woj 

sku podczas wielkiej wojny. Wszystkie pla- 

cówki wojskowe są wyposażone w specjal< 

ną służbę gołębi pocztowych. 

W roku 1915 w Lille powstała „Federa- 

ten colombophile de Lille“, która na zle- 

cenie sztabu głównego uprawiała racjonalną 

służbę gołębi pocziowych w armii francus- 

kiej. W 1917 roku w czasie akcji pomiędzy 

Somme'ą i Aisne służba gołębia dała nadspo 

dziewane wyniki, przyczyniła się bowiem 

do podania dowództwu wiadomości o waż- 

nych posunięciach posiłków wojskowych, 

jak również o zajęciu przez wojska francus- 

kie Roye i Nesles. Stała praca nad wyszko- 

ieniem nowych zastępów służby skrzydłatej 

przyczyniła się do utrzymania kontaktu po- 

między poszczególnymi odcinkami frontu. 

Obecnie czynione są próby nad zabez- 

pieczeniem gołębi przed atakami gazowymi 

z powietrza. Francuska obrona przeciwgazo 

wa pracuje nad sporządzeniem specjalnycąh 

schronów dla gołębi pocztowych, które w 

przyszłości mają spełniać znów ważną i 

odpowiedzialną misję. ' 

Ale kolombofilia posiada i odwrotną stro 

ną medalu. Jest nią bezmyślny sport tzw. 

tie aux pigeons. Istnieje w Paryżu „Cercle 

du Bois de Boulogne“, ktėry co roku urzą- 

dza zawody, polegające na ustrzeleniu w lo- 

cie jak największej ilości gołębi. Ten okrut- 
ny sport posiada we Francji wielu zwolen- 

ników. Gołębie, przeznaczone do masowego 

uboju, są przed wypuszczeniem z klatki poz- 

bawione tzw. lotek sterowych, aby nie mo- 

gły zmienić zbyt szybko kierunku lotu i u- 

ciec z pola obstrzału. 

W większości krajów europejskich ха 

bijanie gołębi jest prawnie zabronione i ad- 

ministracyjnie karane. W Anglii zostało ono 

«abronione, jak twierdzą niektórzy, przez kró 

lewą Wiktorię, u stóp której spadł kiedyś 

zraniony gołąb i obryzgał krwią jej suknię. 

W Stanach Zjednoczonych na 48 tylko 4 sta- 

ny tolerują strzelanie do gołębi. Za to we 

Francji „tir aux pigeons* kwitnie w całej 
pełni. Zawodom towarzyszą wysokie zakła- 

dy, dochodzące do 100 tysięcy franków, sam 

zaś sport jest bardzo kosztowny. Podczas 
każdych zawodów ofiarą tej zbiorowej ma- 

sakry pada przeszło 25.000 gołębi. M. 0. 

Prof. Aleksander Kosiba na Islandii 
Kierownik zeszłorocznej wyprawy na 

Grenladnę znany glacjołog prof. Aleksander | 

Kosiba udał się ostatnio w podróż naukową 

na Isłandię celem przeprowadzenia badań 

glacjologicznych porównawczych do badań 
prowadzonych w latach poprzednich na 

Grenlandii. . 

Prof. Kosiba brał udział w międzynaro- 

dowym kongresie geograficznym w Holan- 

dii, który zakończył się dopiero w końcu 

lipca, program więc jego podróży na północ 

musiał być ograniczony tylko do krótkiego 
okresu drugiej połowy lata. 

Prof. Kosiba z Holadii udał się do Ko- 
penhagi dla załatwienia formalności podró- 

ży i następnie, dysponując jedynie statkiem 
na Islandię (z Bergen — Norwegia) udał się 
da tego portu przez Gótóbong i Oslo, zatrzy. 

mując się po drodze w regionie lodowców 

Hardanger aby dokonać tu niektórych spo- 
strzeżeń naukowych. Z Bergen statek wyru-   

szył w dniu 4 sierpnia i poprzez wyspy Vest 

mannayjar dotarł do Reykjavik w dniu 8 

bm 

Z Reykjawik uczony polski udaje się 

wgłąb wyspy, w region czaszy lodowej Myr- 

bai i Vatnajoekull. W nadziei, że uda mu 

sę przeprowadzić badania w kilku odcin- 

kach czasz przy pomocy koni islandzkich 

„ponnes“. 

Czasze lodowe Islandii stnowią niezwykle 
ctnny teren dla badań porównawczych nad 

zlodowaceniem o typie czaszowym, które i 

dle. zlodowaconych obszarów Polski dostar- 

czają wiele analogii z okresu dyluwialnego. 

Obserwacja niektórych lodowcowych zja- 

wsk w Isłandii daje możność rekonstrukcji 

podobnych procesów w Polsce w okresie 

dyluwium i wyjaśnienia genezy krajobrazu 

pochodzenia dyłuwialnego, który znamionu- 

Je północną i środkową Polskę i ściąga frag- 

mentarycznie aż po Karpaty Zachodnie. 

to znajdowało się na wysokim wzgó- | teren Dziśnieńszczyzny wybitne wa- | czyzny przychodzą, jak wspomnieliś- | odwiecznie siedzieli na terenach dzi- 
rzn, koło Czerniewicz i składało się z 
18 kopców, zawierających groby cia* 
łopalne. Świadczy to o istnieniu w 
tych okolicach osadnictwa warego- 
krywickiego. 

Historia Krywiczów w Dziśnień- 
skim nie jest więc tak „prosta“ jak 
by się na pozór zdawało. Wszystko 
wskazuje na to, że tuż za Krywicza- 
mi wdzierają się na te tereny dru- 
żyny warego-ruskie, zmuszają do ule 
głości ludność miejscową i osiadają 
w części jako przedstawiciele władzy 
administracyjnej zorganizowanego 
przez Wikingów (Waregów) ruskiego 
księstwa połockiego. 

: Na cmentarzysku koło Czernie- 
wicz doskonale można obserwować 

rozwój współżycia Krywiczów i Wa- 
rego-Rusów oraz ich wzajemne wply- 
wy kulturalne. W IX wieku grzebią 
swoich zmarłych na oddzielnych 
cmentarzyskach, w następnych zaś 
wiekach na wspólnym. Warego-Ruso- 
wie zmarłych swoich palą, Krywicze 
grzebią w jamach pod kurhanami. 
Z biegiem czasu zacierają się różnice 
w wytworach kultury materialnej. 

Zwyczaj grzebania zmarłych w kur- 
hanach trwa do XIII wieku, potem 
zanika pod wpływem chrześcijańst- 
wa. Element warego-rusk. wniósł na   

lory, które łącznie z niewątpliwą wa- 
iecznością i ruchliwością Krywiczów 

wpłynęły na rozwój kultury tych tere 
nów w wiekach późniejszych. Dziś- 
nieńszczyzna w wiekach X—XII u- 
trzymuje b. żywy kontakt z ośrodka- 
mi kulturalnymi na Bałtyku oraz 
jest odbiorczynią wytworów  płyną- 
cych szlakiem warego-orientalnym z 
południowego wschodu. Ludność jej 
w owych czasach była o wiele zamoż 
niejsza i bardziej „wystrojona* niż 
naprz. słowiańska ludność rolnicza 
Pomorza, jak wykazują wykopaliska. 
Znad Bałtyku idą na Dziśnieńszczyznę 
głównie ozdoby brązowe; piękne zaś 
różnokolorowe szklane, emaliowane 
paciorki przywożone są z dalekiej 
Syrii. Wieki X—XII są złotym okre- 
sem rozkwitu kulturalnego Dziśnień- 
szczyzny, zamieszkałej przez Krywi- 
czów a opanowanej politycznie przez 
walecznych przybyszów zza morza-— 
Wikingów. Dla sąsiednich: ziem jest 
to okres Świtu historii. Na Litwie 

rodzi się potęga polityczna Gedymina 
1 Witolda, Ruś jest organizowana 
przez Waregów, w Polsce legendarna 
dynastia Piastów wyprowadza na are 
nę dziejową zjednoczone plemiona 
lackie. 

Drehowicze na teren Nowogród:   
my, z południowego wschodu. Jest 
to ludność rolnicza, spokojna i zwią” 
zana politycznie oraz kulturalnie ze 
swoim zapleczem — Słowiańszczyzną 

wschodnią. I znowuż nie wiemy kie- 

dy te tereny zostały skolonizowane 

przez Drehowiczów. „Nie jest wyklu- 

czone, że przyszli tu później niż Kry- 
wicze na teren Dziśnieńszczyzny i że 

wyparli stąd jakąś ludność, związaną 

ścisłymi więzami krwi i kultury z 

lacką ludnością znad Bugu. Historia 
terenów, położonych między Nowo- 
gródczyzną a Dziśnieńszczyzną to 

rczszerzania się elementów krywie- 
kich i drehowickich, do których wnet 
dołącza się silny prad ludności i kul- 

tury, płynący z zachodu i z Polski, 

Prehistoria w ostatnich paru dzie 

siątkach lat staje się nauką wybitnie 

narodową. Młode państwa Nadbałty- 

ki, jak Estonia, Łotwa, Finlandia o- 

raz częściowo Litwa, nie mając na- 

rodowej historycznej przeszłości, szu 

kają oparcia w przeszłości prżedhi- 

storycznej. Wprawdzie dziś o przy- 

uależności narodowej decyduje głów- 

nie język i samoockreślenie się jed- 

nostki, to jednak dumę narodową Ło” 
tysza lub Estończyka mile łechcą o- 
czywiste dowody, dostarczone przez   prehistorię, że jego praprzodkowie 

siejszej Estonii lub Łotwy i że wo- 
bec tego nikt nie może zakwestiono- 
wać jego niewątpliwego autochtoniz- 
mu narodowego. Potomkowie Krywi- 
czów z Dziśnieńszczyzny powinni się 
stać również entuzjastami prehistorii, 
która stwierdza prawdopodobieństwo 

domieszki w ich żyłach krwi Wikin- 
gów. I to domieszki sporej. Entu- 
zjazm ten powinien się przejawić 
przede wszysikm w pieczołowitej o* 
chronie zabytków _ przedhistorycz- 
nych, których znaczna część, jak do- 

tychczas, ulegała bezmyślnemu nisz- 
czeniu. 

Gdyby teza lackich Krywiczów w 
Dziśnieńszczyźnie spowodowała naro 
dziny (jak to dziś bardzo często się 
zdarza gdzie indziej w atmosferze na- 
wet zdrowego nacjonalizmu) coś w 
rodzaju narodowego ruchu krywie- 
kiego, byłoby to trzeba nazwać nie- 
lada sensacją polityczną. Nie o to jed- 
nak w tym artykule chodzi. Ainbicje 
są 0 wiele skromniejsze. Próbowa- 
liśmy jedynie wyjaśnić przyczyny ró 
żnie, które zachodzą w kulturze i psy 
chice ludności Dziśnieńszczyzny i 
części Nowogródczyzny z językiem 
białoruskim. Włod. 

  

    

W Islandii zachodzą tylko te komplika 
cje, że wielką rolę odgrywają tu czynne pod: 

ledowe wulkany, z których najpotężniejszy 

i najbardziej w ostatnim okresie ożywiony 
jest wulkan subglacalny Vatnajoekull, przy” 

kryty czaszą lodowo tej samej nazwy o po- 

wierzchni ok. 8000 km. Zmieszane żywioły 
ognia, lawy i lodu, sprowadzają katastro- 

fxlne przeobrażenia na powierzchni Islandii. 

Jest to jedyne zjawisko tego typu na kuli 

ziemskiej — wulkany subglacjalne. Takich 

wulkanów w Islandii jest pokaźna ilość, zja 

wiska są jednak bardzo mało zbadane, bo 

trudno dostępne. Islandia jest krajem nies 
zmiernie interesującym, zresztą nie tylko w 

dziedzinie glacjologii, ałe również i pod 

względem przyrodniczym, 

Nowoczesne więzienie 

  

Paradoksy współczesnego życia są boles 

ne. Nasz XX wiek, pomimo, że szczyci się 
poziomem kultury, jest równocześnie wie 

kiem ogromnych j nowocześnie urządzo- 

nych... więzień. Na zdjęciu widać ostatnia 
wybudowane koło Los Angeles więzie- 

nie, kosztem 2 i pół miliona doł. Cały bu 

dynek otoczony jest dokoła trzema obser 
wacyjnymi wieżami do wypatrywania „ię 

skniących do wolności”+ s 

| 

   



„KURIER“ [4543] 

Polacy nie lekcewažą 
już handlu 

Jak widać z tego zestawienia, stan po | rzyść Polaków, co się tłumaczy rozrostem Jeżeli się przyjrzeć odsetkowi ludnoś 
ci, czerpiącej źródło dochodu z handlu 
w różnych dzielnicach Polski, to odrazu 
rzuca się w oczy, że ziemie pėlnocno- 
wschodnie pod tym względem stoją na 
ostatnim miejscu, Podczas bowiem, kiedy 
w reszcie Polski 6,1 proc. ludnośc żyje 
z handlu, u nas odsetek ten wynosi tylko 
4 proc — a ji struktura samego handlu 
różni od struktury handłu w innych poła- 
ciach kraju. Cechuje ją rozdrobnienie, 

prymitywižm i bezplanowość, wskutek 
czego ginie dużo kapitału i wysiłków. 
Obok przeszkód natury finansowej j orga 
nizacyjnej na rozwój handlu na Ziemiach 
Płn-Wschodnich hamująco wpływa rów. 
nież w ostrej formie zaznaczający się 
ostatnio antagonizm jnicjat Iskiej į 
żydowskiej i źle okiwiy Jaco a 
kurencyjny, który doprowadza do tego 
nawet, że np. spółdzielczość zaczyna 
zwalczać akcję straganiarską, 

A jednak pomimo to hande] na na. 
szych ziemiach rozwija się i rokuje dobre 
nadzieje na przyszłość. 

Z zestawień Izby Przemysłowo-Handlo 
wej w Wilnie wynika, że w końcu 1937 r. 
ha terenie Izby zarejestrowano mniej- 
szych j większych przedsiębiorstw handlo 
wych: w woj. wileńskim 13.955, w woj. 
"nowogródzkim 10.646, w woj. poleskim 

. ! w woj. bialostockim 20.538, 
A tych przedsiębiorstw znajduje 

18 w ręku elementu żydowskiego — tak 
w_ wojew. wileńskim -Żydzi są posiadacza 
mi 8582 przedsiębiorstw hand! = 
(61,5 proc), Polacy zaš — 5145 GS), w 

woj. nowogródzkim Żydzi * 6782 (63,8 
proc.), Polacy 3720 (34,9 proc.), w woj. 
poleskim — Żydzi 7282 (66,8 proc.), Po. 
lacy 3436 (31,5 proc) i wreszcie w woj. 
białostockim Żydzi 11948 (58,2 proc.), Po 
lacy 8083 (40,8 proc.). Reszta — nieznacz 
ny odsetek — to firmy mieszane. Jeżeli 
się jednak zestawi ten sten ze stanem 
z r. 1933, to stanie się jasnym, że element 
polski w ciągu czterech lat zrobił znacz- 
ne postępy w dziedzinie opanowywania 
handlu. 

Tak więc w handlu płodami rolnymi I 

hodowlanymi udział przedsiębiorstw pol- 
skich z 11,7 proc. przy ogólnej liczbie 
1887, przedsiębiorstw w roku 1933 wzrósł 

do 17,2 proc. przy 2942 przedsiębiorst- 
wach w r. 1937; w skupie surowców z 
1,6 proc. przy 62 przeds. w 1933 r. na 
1,9 proc. przy 106 przeds. w 1937 r. arty 
kuły spożywcze — z 34,7 proc. (8.758 
przeds.) przy 25.219 przeds. w 1933 r. na 

44,7 proc (14149 przeds) przy 31.629 
przeds. w 1937 r.; artykuły włókiennicze 
— z 4,8 proc (89 przeds.) przy 1857 
przeds. na 11,3 proc (286 przeds.) przy 
2524 przeds.; odzież konfekcja, galante- 
ra — z 13,7 proc (421) przy 3081 na 22,0 

proc (733) przy 3333; skóry, futra, wyro 
by z nich j dodatki szewskie—z 4,1 proc. 
(43) przy 1049 na 7,4 proc. (78) przy 1060; 
mełale, wyroby metalowe, maszyny, środ 
ki przewozowe — z 10,5 proc. (78) przy 
742 na 12,9 proc. (109) przy 846; wyroby 
precyzyjne. fotograficzne i złotnicze z 
15,6 proc (30) przy 192 na 18,5 proc, (37) 
przy 200; szkło, wyroby szklane i naczy- 
nia — z 18,9 proc. (79) przy 417 na 24,6 
proc. (118) przy 479; wyroby gumowe i 
pokrewne — z 17,9 proc. (5) przy 28 na 
27,3 proc. (12) przy 44; papier, książki, 
wydawnictwa j dzieła sztuki — z 41,2 
proc. (231) przy 561 na 46,4 proc. (318) 

przy 686; artykuły techniczne, budowlane 
I opałowe — z 11,1 proc, (24) na 16,6 
(52); handel towarem mieszanym prėcz 
spożywczego — z 9,4 proc. (169) przy 
799 na 13,7 proc. (394) przy 2878; wido- 
a rozrywki i pokrewne — z 55,1 

149 (54) przy 98 na 57 proc. (85) przy   
  

siadania ludnošci polskiej w handlu nie- 

zmiernie wzrasta i w nielicznych tylka 

branżach w omawianym okresie ( rok 

1933 — 1937) skurczył się, jak np. w han 

dłu chemikaliami — z 31,7 proc, (370) 

przy 1166 przeds. w r. 1933 spadł do 
29,5 proc. (352) przy 1194 przeds. w 1937; 
komunikacja oraz przedsiębiorstwa ek- 
sportowe i transportowe — z 46,7 proc. 
(190) przy 407 do 39,0 proc. (133) przy 
341. Zresztą, w osłatnim wypadku, jak 
wskazują liczby, ten rodzaj przedsię- 
biorstw w: ogóle uległ redukcji, co stoi w 
związku z sytuacją gospodarczą ziem 

półn.-wschodnich. Jeszcze jaskrawiej uwy 
datnia się to na przykładzie instytucyj 
ubezpieczeniowych, których w r. 1933 na 

terenie Izby Przem.-Handlowej w Wilnie 
było 122, przy czym udział elementu pol 
skiego wyrażał się stosunkiem 69,7 proc. 
(85 zakładów) w końcu zaś roku 1937 zo 
stało ich tylko 24 z udziałem polskim 
20,8 proc. (5), Rzecz godna uwagi, że w 
tej dziedzinie element żydowski stracił 
więcej, niż polski, bo z 29,5 proc. (36) w 
1933 do 4,2 proc. (1) w 1937, wzmógł się 
natomiast odsetek firm mieszanych i róż 
nego składu z 20,8 proc, (1) w 1933 na 
75,0 proc. (18) w 1937. 

W niektórych branżach słan posiada- 
nia elementu polskiego ilościowo się nie 
zmniejszył, nawet wzrósł, mimo to pro- 
centowo stosunek zmienił się na nieko- | ci polskiej należy już do przeszłości. 

  

przedsiębiorstw danej branży. Tak w han 
dlu drzewem i wyrobami drzewnymi w r. 

1933 na ogólną - liczbę 740 przedsię- 
procentowo jednak spadła do 16,4 proc. 

w r. 1937 ilość ta zwiększyła się do 203, 
procentowo jednak spadło do 16,4 proc, 
gdyż w ciągu czterech lat ogólna ilość 
tych przedsiębiorstw podniosła się do 
1240. To samo w branży sanitarno-higieni 
cznej: w 1933 — 43,1 proc. (44 przeds.) 
przy ogólnej liczbie 102 j w 1937 — 37,3 
proc. (47) przy 126; wreszcie w innych ga 
łęzjach handlu towarowego, nie wym'e- 
nionych osobno — w 1933 roku 41,2 proc. 
(7) przy 17, w 1937 r. —- 28,6 proc. (8) 
przy 28. 

Wpłynęło to wszakże w nieznacznym 

tylko stopniu na ogólny rezultat prężnoś 
ci konkurencyjnej elementu polskiego 2 

żydowskim. Dowodem tego jest zestawie 

nie stanu posiadania w handlu z r. 1933 

i 1937. W r. 1933 udział Polaków w han- 

dla wyrażał się w-25,9 proc, żydów — 
73,6 proc, firm mieszanych-— 0,5 proc. 

w r. 1937 — Polaków — 36,5 proc, Zy- 

dów — 61,9 proc., firm mieszanych — 
1,6 proc. Spośród 11 tys. powstałych w 
latach 1933 — 1937 placówek handlo= 

wych 75 proc. przypada na inicjatywę po! 
ską, co jest wyraźnym dowodem, że Irady 
cyjne lekceważenie handlu w umysłowoś 

(m)   

Pogrzeb ofiar tragicznej katastrofy lotniczej 

  

Moment z pogrzebu 9 dziennikarzy węgierskich w Budapeszcie, którzy zginęli w 

katastrofie lotniczej na Węgrzech, 

  
* 

18 bm. pułk artylerii lekkiej, sta” 

cjonujący w Wilnie, obchodził 24 

rocznicę swego istnienia. 

17 bm. w godzinach wieczornych, 

jako w przeddzień święta pułkowego, 

pułk złożył hołd Sercu Marszałka Jó- 

zefa Piłsudskiego na Rossie, po czym 

odbyła się defilada przed mauzoleum. 

Po powrocie z cmentarza do koszar 

Pierwsza polska 
stacja ielewizegjeaa 

zacznie pracować w jesieni b. r. 
Tajemmicza „wieża zumiemsaa HE szczycie drapacza 

chmur w Warszawie 

„Robotnik Polski” pisze: Mieszkań- 

ców Warszawy intryguje od pewnego cza 
su stalowa wieża, zbudowana na najwyż- 

szym domu stolicy, 16-piętrowym „drapa 
czu chmur”, Wieża ta ma dziwną włas- 
ność, oto jednego dnia wydaje się nam 
jakby pudełkiem od zapałek, ustawionym 
pionowo, innym razem widzimy ją znacz 
nie wyższą, ginącą gdzieś szczytem w 
chmurach (konstrukcja wieży pozwola na 
prawie dwukrotne zwiększenie jej wyso- 
kości). 

Ta dziwna, a tak „zmienna” wieża, — 
to znak nowego rozdziału w historii ra- 
diofonii — telefizji. Tak jest, jesteśmy w 

przededniu, a raczej w poranku nowe- 
go „wydarzenia radiowego”. 

Na czym polega zjawisko telewizji? 
Zagadnieniem najważniejszym, które mu 
siało się narzucić pierwszym konstrukto- 
rom aparatów telewizyjnych, było przesła 
nie na odległość najprostszego obrazu, 
jaki możemy sobie wyobrazić, a więc 
„punktu“. Musiano przy tym uwzględnić 
jego zbliżenie do czerni wzgl. do bieli, 

NA LETNISKA 

książka z 

Bib“oteki Nowošci 
Wilno, ul. Šw. Jerzego 3. 

OSTATNIF. NOWOŚCI — klasyczne 
literatura szkolna -- naukowa. 

Czynna od 11 do 19 godz. 
Abonament miesięczny — 1 zł 50 gr. 

Kaucja 3 zł. 
Wysyłka na prowincję. 
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TEST T NS TAS 

W Wilnie ma być wprowadzony 
nowy podatek 

W numerze 59 „Dziennka Ustaw” opu 
blikowana została ustawa o poprawie fi. 
nansów komunalnych. Dla samorządów 
jest to ustawa bardzo doniosła, 

Wymieniona ustawa przewiduje, że 
w ciągu 3 lat Skarb Państwa będzie wy- 
płacał zaliczki samorządom na ogólną su 
mę 10 milionów złotych. Repartycja tej 
pył dokonana została w ten sposób, że 
nad s" zł komki ME e: (po 
otrzymaj, „eszkańców), takąż śumę 

przemoc mniejsze; 3 miliony 

we, pozostały o Aa A PE On przydzielony został do dyspozycji lony zosia 
(w Poznańskim i na Dr p 

tku 
Poprawy bilansów aga 

P 
a= as „obciążać przedsię- 

|_ Przemysłowe (50 Procen i w t ceny šwiadect Przemysłowych), , 

Na ce]   

jak również osoby opłacające podatek 
gruntowy. W pierwszym zaś rzędzie i w 
największym stopniu nowy podztek ma 
obciążyć nowowybudowane domy, któ- 
re, jak wiadomo, dotychczas były zwoł- 
nione na przeciąg lat 15 od opłacania 
wszelkich podatków. Od nieruchomości 
tej kategorii ma być pobierany nowy po 
datek w wysokości 3 i pół procent ogól. 
nego komomnego, przy czym istnieje klau 
zula, że za zgodą Ministra Spraw Wewnę 
trznych stopa wymiarowa może być zwię 
kszona o 50 procent. 

Jak zdołaliśmy się poinformować, Ma 

gistrat m. Wilna zamierza również sko 
rzystać z otrzymanych uprawnień ji wpro- 
wadzić u nas wymieniony wyżej podałek. 

Sprawa ta będzie rozpatrywana na jed 

nym z najbliższych posiedzeń Prezydium 
Zarządu Miejskiego, później zostanie zre 
ferowana przez radziecką Komisję Finan- 
sową i przedłożona na plenarne posiedze 
nie Rady Miejskiej celem powzięcia już 

ostatecznej decyzji. 

  

  

to jest jasność, albo ciemność punktu. Na 

leżało więc zamienić obraz punkłu na 
prąd elektryczny, a ten zamienić napo- 

wrót na obraz punktu. Udało się tego do 

konać przy pomocy tzw „komórki foto- 
elektrycznej”. Zjawisko  fotoelektryczne 
polega na dziwnej właściwości pewnych 

mełał; (sód, potas, cez, rubid, lit), które 

przy naświetleniu wysyłają prąd elektry- 

czny w postaci strumienia elektronów. 

Najsilniejszy prąd daje cez i jest ogólnie 
stosowany do komórek fotoelektrycz- 
nych. Komórka ma kształt pierścienia, do 
którego doprowadzony jest drucik, w 
część środkową wbudowana jest płytka z 

cezu. Drucik połączony jest z jednym koń. 
cem obwodu, cez z drugim. W chwil; kie 
dy na komórkę padnie promień światła 

lampy, odbity od punktu, którego obraz 
chcemy przesłać, w obwodzie powstaje 
prad. Prad ten dzięki lampom wzmacnia. 

jącym, daje możność całkowitego wyzy- 
skania pracy komórki. 

Uzyskano zamianę obrazu punkty na 

prąd elektryczny. Przejdziemy teraz do 
zjawiska odwrotnego — zamiany prądu 
na obraz*punktu. Zajmijmy się jednak 
przez chwilę mechanizmem naszego wzro 
ku. Oko nasze zat © wrażenie wzro 
kowe przez około 1/16 sek, Zatem najpro 

„stszy blysk lampy widzimy przez 1/16 sek, 
chociaż błysk ten mógł trwać znacznie 
krócej, Jeżeli błysk światła pojawiać się 
będzie 16 razy na sekundę, to będziemy 
mieli wrażenie światła stałego, Stąd dla 
uzyskania stałego obrazu punktu, musi- 

= go przesyłać przynajmniej 16 razy na 
sek. 

Wyłoniło się jednak zagadnienia no- 
we, jak przekształcić prad na obraz punk 
tu, komórka fotoelektryczna do tego się 
nie nadaja. Zastosowano więc tak zwaną 
komórkę Herca. Komórka ta włączona w 
obwód, w którym powstaje prąd przesyła 
ny, zmienia natężenie pradų w obwodzie, 
powoduje zmianę natężenia promienia 
światła, wytwarzanego Przez lampę łuko 
wą komórki, Przy czym otrzymujemy pla- 
mę jaśniejszą wzgł. ciemniejszą, Mamy 
więc część drugą naszego rozważania, za 
mianę prądu na об!9? punktu, 

Kied rałiono uzyskać obraz Jed- 
nego SiE przesyłanie obrazów przed 
—22 ETO SSE 

Wyrok w procesie 25 

  
   

  

miotów wydaje się już stosunkowo pro- 

ste. Postanowiono obraz, który miano 

przesłać rozłożyć na wielką ilość punktów 

(do 10 tysięcy). Do rozkładania służy ko 

ło o specjalnej konstrukcji. Na bowodzie 

koła umieszczono zwierciadło, koło obra 

ca się, pada na nie promień świetlny z 

lampy łukowej. Promień odbija się od 
zwierciadełek, pada na obraz, który chce 

my przesłać tutaj dzięki obrotowi koła i 
odpowiedniemu ustawieniu lusterek, wę- 

druje po płaszczyźnie obrazu punkt po 

punkcie pada na komórkę fotoejektrycz- 
ną, zamienia się na prąd, zostaje wzmoc 

niony przez lampy pędzi na amtenę, a 
stamtąd do odbiornika. Tutaj następuje 

proces odwrotny. Prąd zostaje przetwo 

rzony przy pomocy komórki Herca na pro 
mień, pędzi na wirujące koto ze zwiercia 

dełkami, na ekranie pojawia się obraz. 

Mimo, że na ekranie pojawia się z każ 

dą chwilą jedna tylko plamka, to jednak 

zmiany następują tak błyskawicznie, że 

widzimy obraz całkowity. Oczywiście apa 

rat telewizyjny posiada wbudowany głoś- 

nik, co daje nam wrażenie wizualno-słu- 

chowe. 
Obecnie telewizja wyszła już ze swo 

jego okresu niemowlęctwa. Ameryka, An- 

glia, Niemcy osiągnęły już bardzo poważ 

ne rezultaty. 

Nasza słacja telewizyjna rozpocznie 

swą pracę już na jesieni. 

96 protokułów 
za utrzymywanie flag raństw. 

w stanie niechlufnym 
Od dłuższego już czasu zwracały pow 

szechną uwagę swym niechlujnym wyglą- 
dem flagi państwowe, kłóre w dniach 
uroczystości narodowych były wywiesza- 

ne przez właścicieli domów. Na fakt ten 
zwróciły uwagę również władze admini- 

stracyjne, które nakazały organom polcyj 

nym przeprowadzenie doraźnej lustracji 

na terenie miasła w dniu 15 siepnia, 

Lustracja dała nadspodziewanie obfity 

materiał do proto:ułów karnych, których 

w tym dniu sporządzono aż 96. Wszyscy 

właściciele domów, którzy wywiesili flagi 

niechlujnie utrzymane i brudne zostaną 

ukarani w trybie administracyjnym. 

  

oskarżonych 
z Mejszagoły 

Wbrew oczekiwaniom proces o zajścia | szuna — 6 mies., Gierulskiego — 6 mies у 
antysemickie W Mejszagole trwał tylko 
Jeden dzień. Wyrok wydano na krótko 
przed północą dnia 17 bm. 

Sąd po rozpatrzeniu sprawy | zbada 
niu świadków, wysłuchaniu oskarżenia 
prok. Dowbora j obrońcy mec. adw, Mia 
nowskiego, dr. Kodzia, P. Kownackiego 
i Świerzewskiego skazał Krasowskiego na 
2 lata więzienia, Szocika — 1 rok, Pietra 

Dryńka — 6 mies., Orszewskiego — 6 m., 
Kozakiewicza 1 rok, Br. Cztura — 1 rok, 
Giełżuna — 6 mles., Subocza — 6 mies., 
Stachowsklego — 1 rok, Grudzińskiego 
— 1 rok, Gryszkiewicza — 6 mies., W. 
Sztura — 6 m., Samosionka — 6 mies. 
Pozostałych sąd uniewinnił. 

Powództwo cywilne sąd oddalił. 
Skazani zapowiedzieli apelację. 

  

Świeto artylerii lekkiej 
nastąpił uroczysty apel poległych. 

W dzień święta w godzinach ran- 
uych odbyło się nabożeństwo w koś- 
ciele garnizonowym, po czym puł po- 
wrócił do koszar, gdzie na placu ko- 
szarowym, udekorowanym masztami 

ze stylizowanymi orłami i flagami o 
barwach „virtuti militari* i „krzyża 
niepodległości* i zielenią, odbyło się 
nadanie odznaki pułkowej i rozdanie 
nagród sportowych. 

Uroczystość zakończyła się obia- 
dem żołnierskim i zabawą żołnierską. 

POKOJE 
TANIE. CZYSTE ł CICHE 

W HOTELU ROYAL 
Warszawa Chmieina 81 

Dia pp. czytelników „Kuriera Wileńsk,* 
15% rabato 

  

     

    

       
  

$ytuacja rzemiosła 
Wileńszczyzny 

Jak wynika z ostatnio opracowanych da- 

nych, na terenie województwa wileńskiego 

zńajduje się 11.497 warsztatów rzemieślni- 

czych. Wartość produkcji powyższych war- 

sziatów w 1936 r. wynosiła około 69.600.000 

ui, zaś w r. 1937 — zł 80.620.000, czyli zwyž- 

ka w stosunku do r. 1936 stanowi 16/6, Rok 

1938 jest dla rzemiosła jeszcze bardziej po- 

myślny, a to w zwiążku z poprawą koniunk- 

tury w rolnictwie. 

W woj. wileńskim daje się odczuć brak 
wykwalifikowanych rzemieślników, dlatego 

dlatego też część obstalunków wykonywana 

jest na innych terenach. 

Pomimo sprzyjających warunków  rze- 
m'csto wileńskie nie jest w stanie należycie 

się rozwinąć z powodu braku odpowiednich 
kwalifikacyj oraz kapitału. Na 11.947 war- 

sztatów w r. 1937 rzemiosło wykupiło za- 

ledwie 3370 świadectw przem. O ubóstwie 

rzemiosła Wiłeńszczyzny świadczy chociaż- 

by fakt, że około 25%/0 warsztatów nie jest 

w możności wpłacić 3 złotych rocznie na 

rzecz Izby Rzemieślniczej tytułem rozkładu 

niedoboru budżetowego. 

Nadużycia w gminie. Łań 
w pow. nieświeskim 

W związku ze zdemaskowaniem kilka 
naście dni femu sekretarza gminy Łań w 
pow. nieświeskim, Kamyszewskiego vel 
Kamyszewa Jana, na którym ciąży zarzut 
dezercji, podrobienia dokumentów, sa- 
mowolna zmiana nazwiska itp., odnośne 
władze wglądnęły bliżej w akty | doku- 
menty tej gminy, w wyniku czego został 
natychmiast zawieszony w urzędowaniu, 
drugi pracownik gminy Kubica Ernest. Po 
rozpatrzeniu jego sprawy w trybie przy- 
śpleszonym został on onegdaj zwolniony 
z zajmowanego stanowiska. 

Ma się odbyć szczegółowa lustracja 
całokształtu działalności związków samo 
rządowych gmin miejskich i wiejskich z 
uwzględnienem rewizji personaliów za- 
frudnionych pracowników. 

Sprawca rozruchów 
antysemickich w Szumsku 

2 września stanie przed 
Sądem Okręgowym w Wilnie 

Jak się dowiadujemy, na 2 września w 
Sądzie Okręgowym wyznaczona została 
sensacyjna rozprawa, przeciwko Recheso 

wi, stałemu mieszkańcowi Szumska, któż 

ry przed kilku miesiącami zastrzelił gajo< 
wego Lebego, podejrzewając go o ufrzyć 
mywanie stosunków miłosnych z jego žo. 
ną. Fakt ten stal się powodem upes 

antysemickich w Szumsku i nabroł 

e oc proces wzbudza "a 

zumiałe zainteresowanie. 
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Wschód słońca — g. 4 m. 01 

Piątek | zachód słońca — g. 6 m, 44 

  

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii USB 
w Wilnie z dn. 18. VIIL. 1938 r. 

Ciśnienie 752 

Temperatura średnia +- 18 

Temperatura najwyższa +- 20 

Temperatura najniższa + 16 

Opad — 2 
Wiatr południowo-zachodni — 
Tend.: lekki wzrost ciśnienia 

Uwagi: chmurno. 

NOWOGRÓDZKA 
— Z wycieczki do Nowojelni. Staczając 

się w autobusie z wyżyny nowogródzkiej po 
serpentynowej szosie, zatrzymujemy się po 
40 minutach drogi w dolinie przed stacją 
kolejową' Nowojelnia; niegdyś „Nowogró- 
dek", Za tą stacją leży przy szosie Nowo- 
gródek — Słonim małe miasteczko, a tuż za 
miasteczkiem lasek sosnowy, obejmujący ob 
szar około 200 ha — własność skarbu pań- 
stwa. Jest to właśnie popularne dziś w No- 
wogródczyźnie uzdrowisko. Znaczna część 
tego obszaru pocięta została na szerokie uli 
ce i podzielona na małe działki, które No- 
wogródzki Urząd Wojewódzki wydzierżawia 
ped budowę domków. Dotychczas w ciągu 
ostatnich pięciu lat wybudowano około 130 
dcmów drewnianych, w tym kilka pensjo- 
natów. Prawie 20 proc. tych placów prze- 
szło już na własność osób prywatnych, jed- 
nakże Urząd Wojewódzki w dalszym ciągu 
sprawuje nadzór, roztaczając szczególną о- 
piekę nad młodym drzewostanem. Lasek 
Jest dość czysto utrzymany. Nie widać już 
połamanych gałęzi ani odpadków i tylko w 
pobliżu pensjonatów „Tozu“, Mowszow'cza 
1 Lachowiczowej odnosi się wrażenie, że tu- 
łaj ani policja, ani żadne inne władze sani. 
tarne nigdy nie zaglądają. Aby nie być goło. 
słownym wystarczy nadmienić, że wszystkie 
brudy, które powinny spływać do krytych 
głębokich dołów względnie kanałów, wypły- 
wają spod parkanu p. Lachowiczowej wprost 
do lasu i wąwozu. 

Nowojelnia, co prawda nie jest jeszcze 
uznana oficjalnie jako uzdrowisko, a więc 
nie jest skanalizowana, nie mniej czystość 
musi być przestrzegana bardziej niż w ta- 
kimi nawet Nowogródku Dzikie też i nie- 
uregulowane są wybrzeża rzeczułek Jatranki 
* Molezadki, zlewających się na granicy No- 
wojelni i ubogiej wsi Tołkuny. Te płytkie 
i wąskie rzeczułki są nieodpartą atrakcją 
pensjonariuszy i w dnie pogodne pełno tam 
plażowiczów, przeważnie — jak dotychczas 
— narodowości żydowskiej. W Nowojelni 
jest także restauracją-dancing ze słonymi 
„5ezonowymi“ cenami, jest kino, parę świet- 
Fe (kolejowa i och. straży poż.), poza tym 
przyjeżdżają różne zespoły artystyczne. 

Lecznicze właściwości tego nowego uzdro- 
wiska stwierdzone zostały na licznych przy- 

kładach i doświadczeniach. Suchy, łagodny 

klimat wpływa szczególnie dodatnio na ner- 
wy i płuca. To też z inicjatywy Stowarzysze- 
pia Urzędników Państwowych Woj. Nowo- 
gródzkiego powzięta została przed 10 laty 
myśl wybudowania tam sanatorium dla ucz 
czenia dziesięciolecia niepodległości, Jednak 

łe piękna ta inicjatywa okazała się ponad 

finansowe możliwości urzędników. Wznie- 

siono więc jedynie kosztem pół miliona zło- 
tych (przy wydatnej pomocy skarbu pań-   

stwa) wspaniałe mury dużego, dwupiętrowe- 

go gmachu, lecz na wewnętrzne wykończenie 

zabrakło środków. Na domiar tego, w ciągu 

kiiku lat żadna instytucja nie reflektowała 

na przejęcie tego gmachu. Dopiero w tym 

roku mury te przejął Zakład Ubezpieczeń. 

Społecznych (podobno za 70.000 zł) i jest 

nadzieja, że w przyszłym roku budynek. ten 

zostanie nareszcie wykończony. Obok tych 

murów wznosi się piękne drewniane sana- 

torium dla dzieci Wojew. Związku Międzyk. 

Opieki Społecznej. Przed kilku laty staraniem 

kolejarzy i miejscowego społeczeństwa wy- 

budowany został w centrum Nowojelni mały 

drewniany kościółek. 
Nie ulega wątpliwości, że z chwilą ofi- 

cjalnego podniesienia Nowojelni do rzędu 
miejscowości kuracyjnych, inwestycje roz- 

winą się tu w tempie rekordowym i za parę 

lat miejscowość ta stanie się ośrodkiem let- 

nich wywczasów nie tylko dla mieszkańców 

pobliskich miast i osiedli, lecz i z innych 

krańców Polski. Kaz. 

LIDZKA 
— Inspekcja stajen w Lidzie. Onegdaj 

członkowie Tow. Opieki nad Zwierzętami 

w Lidzie w porozumieniu z komisariatem 

policji dokonali w niektórych punktach m'a 

sta inspekcji stajen oraz koni na ulicach. 

Spcrządzono kilkadziesiąt protokółów  kar- 

nych. W najbliższym czasie członkowie To- 

warzystwa przeprowadzą inspekcję na tere- 

nie całego miasta. Należy podkreślić, że 

miejscowe Towarzystwo Opieki nad Zwie- 

rzętami jest dziś najżywotniejszą organiza- 

cją w Lidzie, na jej czele stoi nacz. Jan 

Drobiazgiewicz. 

— Z ZABAWY DO: SZPITALA. W czasie 

zabawy w maj. Bolcieniki, gm. bieniakoń- 

skiej wynikła bójka, w czasie której został 

rostrzelony Bolesław Smolak z kol. Kiemie- 

le tejże gminy, przez gajowego Konstantego 

Lisowskiego. Smolak odniósł b. ciężkie usz- 

kodzenie ciała wskutek postrzelenia go w 

klatkę piersiową 1 zadania 2 ran kłótych 

nożem w plecy, które uszkodziły mu tkankę 

płueną oraz rdzeń kręgosłupa. Smolaka od- 

wieziono do szpitała Św. Jakuba w Wilnie. 
— PORWAŁ NA SOBIE UBRANIE 1 

RZUCIŁ SIĘ DO RZEKI 23-letni Bronisław 

Dębowski, mieszkaniec wsi Mosiewicze, gm. 

białohrudzkiej, będąc na zabawie tanecznej | Starostwie Powiatowym w Baranowiczach, 
dostał rozstroju nerwowego. Dębowski opuś- | pod przewodnictwem p. Karola Wańkowi 

"ET TATENA SSE KITT RES СЛОСОТНБАСЛИЕНТЫ 

Uroczysta konsekracia dzwonów kościelnych w Troxach 

  

W Trokach odbyła się uroczysta konsekracja przez J. E. ks. metropolitę Jałbrzy- 
kowskiego trzech nowoufundowanych dzwonów kościelnych, pod wezwaniem 
Matki Boskiej Ostrobramskiej, Świętego Józefa ; Świętego Kazimierza. W koście- 
le parafialnym w Trokach, znajduje się cudowny obraz Matki Boskiej Trockiej, 

  

„KURIER“ (4543] PRE 

Piorun w nieświeskiej kawiarence 
Kilka dni temu uderzył piorun w po- 

pułarną w Nieświeżu kawiarenkę pn. „Pod 
kłonami". Piorun uderzył w stary klon, 
którego pień o średnicy około półtora 
metra, przechodzi przez sam środek bu- 
dynku, Ze względu na wczesną porę w 
lokalu znajdował się tylko właściciel I 
kelnerka, którzy w tym czasie w końcu 
lokalu w lodowni przygotowywali lody. 
Piorun przeorął drzewo, wybił kawałek 

dachu i zapalił go, a następnie po pniu 
spłynął do ziemi. Gospodarz i kazerka 
zostali tylko ogłuszeni. Aparat radiowy 
wskutek nienależytego uziemienia został 
uszkodzony. Należy zaznaczyć, że kawia- 
renka „Pod klonami" cieszy się przez 
okres całego lata jako jedyny tego rodza 
ju lokal dużym powodzeniem. 

Gospodarz przystąpił do wybudowa- 
nia nad budynkiem piorunochronu. 

cił zabawę i udał się w kierunku rzeki Dzit- 

wy. Po drodze porwał na sobie ubranie 1 

bieliznę a następnie rzucił się do rzeki I uto- 

ną. Zwłoki zostały wydobyte po 6 godzi- 

nach. 

— Z ZEMSTY... OBCIĄŁ JĘZYK KLACZY. 
QOnegdaj Waeław Waskiel, z kolonii Sidoro- 

wicze, gm. bielickiej wniósł skargę do po- 

Jicji w Bielicy, że brat jego Aleksander z 

zemsty obciął język klaczy, należącej do 

skarżącego. 

° — KRADZIEŻ 2380 ZŁ W AUTOBUSIE. 

W czasie jazdy autobusem na linii Lida — 

Lipniszki skradziono z teczki 2380 zł pra- 

cownikowi spółdz. rolniczej w Lidzie, Sta- 

pisławowi Cimachowskiemu, stanowiące wła 

sność spółdzielni. O dokonaniu tej kradzie- 

ży Stanisław C. podejrzewa jadących x nim 

autobusem nieznanych mu mężczyznę i ko- 

bietę, którzy wysiedli w Lipniszkach. - 

BARANOWICKA 
— Hurtownicy tytoniowi nie wyłącza 

Ja się ze Stow. Kupców Chrześcijan. W 
związku z umieszczoną notatką w kronice 
baranowickiej z dnia 14 sierpnia br. jako 

cza, starosty pow. wyłoniono ścisły po- 
wiatowy Komitet „Dni Mickiewiczow- 
skich”, który zajmie się sprawami organi 
zowania Wojewódzkiej Wystawy Gospo- 
darczej w Nowogródku, 

Do powiatowego Komiłetu wybrano: 

a) z działu handlu — p. J. Karasla, 
b) z działu historycznego — prof. 

Turskiego, c) z działu kulturalno - oświa 
towego — inż, Miarę, instr. oświaty poz., 

d) z działu leśnictwa i łowiectwa — 
inż. Łukaszewskiego, Komisarza Och. Las, 

e) z działu przemysłu ludowego — 
dr. Krahelska i H. Józefowiczowa, 

f) z działu rolnictwa — Zarząd OTO i 

g) z działu rzemiosła — p. Pomianow 
skiego, 

Na przewodniczącego powiatowego 
Komitetu Wystawy wybrano inż. St. Kru- 
sa, Kierownika OTO ; KR w Baranowi- 
czach. Biuro Pow. Komitetu Wystawy mia 
ści się przy'OTO i KR w Baranowiczach, 
w gmachu Słarostwa Pow. przy ul. No- 
wogródzkiej Nr. 4. Biuro Pow. Komitetu 
czynne w dnie powszednie, w okresie od 
11 sierpnia do 21 września rb. od godz. 

by na zebraniu organizacyjnym hurtowni | 9 do 14, 
ków tutoniowych chrześcijan, zapadła: u- 
chwała o wyłączeniu się Zw. hurtowni- 
ków tytoniowych z ogólnego Stow. Kup- 
ców Chrześcijan, delegacja koła hurtow- 
ników tytoniowych chrześcijan zwraca 
się do nas z prośbą o umieszczenie na- 
stępującego sprostowania. 

„Nieprawdą jest że nowopowstające 
Koło Centralnego Zw. Sprzedawców Wy 
robów Tytoniowych na tutejszym terenie 

łąką. uchwałe wyniosło, natomiast jest 
prawdą, że Koło Sprzedawców dąży z ca 
łych sił do unarodowienia handlu * chęt- 
nie współdziała w tym kierunku ze Zw. 
Kupiectwa Polskiego”. 

— Komitet „Dni Mickiewiczowsklch“ 
w Baranowiczach. Na zebraniu odbytym w 

    Na zdjęciu — moment konsekracji dzwonów przez Księdza Metropolitę. 

Wojewódzka Wystawa Gospodarcza 
będzie trwać od 11 do 22 września rb. 
i będzie mieścić się w Nowogródku w 
gmachu Bazaru Przemysłu Ludowego, 

RIEŚWIESKA 
— W ramach Święta Żołnierza odby- 

ły się w Nieświeżu na placu sportowym 
zawody w siatkówkę między 6 zespoła- 
mi Związku Strzeleckiego z terenu mia- 
sła i ośrodków gminnych, W wyniku roz- 
grywek kolejne miejsca zajęły następują 
ce zespoły ZS: 1) — Łań, 2) Siejłowicze, 
3) — Przesmykowszczyzna, 4) — Nie- 
śwież, 5) — Saska Lipka j. 6) Kaczanowi- 
cze. Zwycięski zespół łański otrzymał w 
nagrodę od Zarządu Pow. ZS Nieśwież 
— komplet sprzętu do gry w siatkówkę. 

DZIŚNIEŃSKA 

— Starosta powiatowy  dziśnieński 
Wiktor Suszyński wyiechał na pięciotygo 
dniowy urlop wypoczynkowy.  Zastępo- 
wać go będzie wicestarosta Antoni Ru- 
dziński, 

— W dn. 15 bm. w Prozorokach, pow. 
dziśnieńskiego zorganizowano gminne do 
łynki. Wszystkie organizacje młodzieżo- 
wo-rolnicze z terenu gminy wzięły czyn- 
ny udział w dożynkach. Ulicami miastecz 
ka, pośród bardzo licznie zgromadzonej 
ludności, przeciągnęły korowody zespo 
łowe, ilustrujące tegoroczny dorobek pra 
cy na roli, Delegaci poszczególnych orga 
nizacyj złożyli na ręce wicesłarosty powia 
towego plony swej pracy, jako symbolicz 
ne dary dla gospodarza powiatu. Następ 
nie odbyły się popisy sceniczne grup ze 
społowych, zakończone defiladą. Ponie- 
waż w dniu tym obchodzono jednocześ- 
nie „Święto Żołnierza", młodzież rolni- 
cza gminy prozorockiej w uznaniu prac 
żołnierzy KOP-u ofiarowała wojsku skrom 
ny upominek w postaci czterech fanfar.   

Pomnik ku czci bohaterów 
łotewskich 

  

Pomnik ku czci bohaterów łotewskich, 
poległych za wolność Łotwy w walkach 
z bolszewikami w 1919 roku, który został 
uroczyście odsłonięty w Latgale przez 

ministra wojny gen. Balodisa. 

oe ta w Powy] 

SŁONIMSKA 
— Nareszcie ruszyła praca w LOPP-le. 

Od dłuższego czasu na terenie gminy byteń- 

skiej istnie Koło LOPP. Do niedawna figu- 

rowało ono tyłko w strościńskim rejestrze 

jako placówka Ligi, nie przejawiając naj- 

mniejszej działalności. Poza nieliczną grupą 

nauczycieli, urzędników gminnych i funkcjo 

nariuszów P. P. o LOPP-ie w Byteniu nikt 

nie słyszał. I nie wiadomo jak długo kula- 

toby jeszcze to Koło, gdyby w jego skład 

mie weszli nowi ludzie i nie nadali mu wła 

c:wych form pracy. 

Od 17 stycznia rb., to zn. od daty wyboru 

nowego Zarządu w osobach p. W. Lenczew4 

skiego, mierniczego w Byteniu, p. A. Gęgot- 

ka, wójta gm. byteńskiej oraz p. B. Piotso: 

wicza — byteńskie Koło LOPP zaczyna wy- 

kazywać coraz żywszą działalność. 

W: niespełna pół roku czasu Zarząd ten 

zwerbował ponad 200 członków, rekrutują- 

cych śię przeważnie z ludności wiejskiej, 

zorganizował szereg odczytów oraz przepro* 

wadził kilka pokazów z obrony przeciwlot= 

nicżo-gazowej. 

Na szczególne podkreślenie zasługuje aks 
cja werbunku zbiorowych członków LOPP, 

polegająca na tym, że ludność wiejska, sku- 

piona w gromady, na rzecz LOPP opłaca 

ryczałł w wysokości normalnej składki człon 

kowskiej miesięcznej. Akcją tą objęte zo0- 

stały również wszystkie szkoły oraz organi- 

zacje rolnicze i społeczne na terenie gminy, 

L. S. 

Nieszczęśliwy wypadek 
Pisaliśmy onegdaj o tragicznym zda- 

rzeniu w maj. p. Jundziłłów, Jurkiszki 
pod Wilnem, gdzie postrzelił się ciężko 
z rewolweru bawiący tam w charakterze 
gościa Andrzej Daszkiewicz z Cieszyna. 
P. Daszkiewicz znajdował się sam w po- 
koju. Początkowo przypuszczano, że ma 
się do czynienia z zamachem samobė|- 
czym. Obecnie jednak znajdujący się w 
szpitalu św. Jakuba p. Daszkiewicz wy- 
Jaśnił, że uległ wypadkowi podczas czysz 
czenia rewolweru. Stan zranionego polep 
szył się znacznie. ; (<). 

Jerzy Mariusz Taylor 38) 

Czciciele Wotana 
Któż więc był tym donosicielem? Gdzie miał go 

ikać? Czy we własnym obozie? Kogo miał posą- 
dzać o zdradę? Trzech młodych Erninów? Którego? 
(Wilhelma, Alfreda czy niedorostka Ottona? Nie, nie 
1 nie. Żadnego z nich trzech. To byli przecież wśród 
całej młodzieży najwierniejsi, najwięcej mu oddani 
współpracownicy. Czyżby Hilda? Też nie. Być może, 
Że zazdrość wywołała w niej odruch gniewu i uczucie. 
Żału, ale to musiało minąć z chwilą kiedy się przeko- 
nała, że do zazdrości nie ma powodu. 

Byłżeby zdrajcą pastor Michels? Ach, skądże zno- 
wu? Jego gorliwość w spełnianiu obowiązków człon- 
ka Związku była wprost zdumiewająca. Ukrywał się 
wprawdzie, ale dr Johnke rozumiał to doskonale i na- 
wet był z tego poniekąd zadowolony. Pastor był taką 
zagadkową postacią, której istnienie zawsze wpływa 
dobrze na członków zrzeszenia zakonspirowanego. Na 
zebrania zjawiał się w kapturze, osłaniającym szczel- 
nie całą twarz, z jednym wąskim otworem na oczy. 
Dodawało to zebraniom uroku tajemniczości, zwłasz- 
cza kiedy odbywały się na ustroniu pod dębem, gdzie 
pastor nie pozbawiony wyobraźni, celebrował niekie- 
dy coś w rodzaju uroczystych modłów do Wotana, 
przy czym sam odgrywał rolę ofiarnika pogańskiego. 
Był niezwykle ruchliwy i czynny. Jakże można go 
było posądzać o zdradę. 

Pomimo największych słarań dr Johnke nie mógł 

wykryć tego domniemanego zdrajcy. A jednak czuł, że 
zdrada idzie w ślad za nim, czając się gdzieś w ukry- 

  

ciu, pełznąc jego tropem, niby oślizgły i podstępny 
jadowity gad. I niejeden raz ze wstydem i goryczą 
myślał, że kto wie, czy nie jest to jedną z narodo- 
wych cech rasy germańskiej. Zdrada wszakże, podnie- 
siona do szczytów apoteozy Snuła się czerwoną nicią 
poprzez mit o Nibelungach, zdradą była motywem 
przewodnim polityki zakonu teutońskiego. 

Wiedział o tym i ta świadomość potęgowała jesz- 
cze jego zniechęcenie. A poza tym zaczynały się robo- 
ty polne, rodzice zaprzegali chłopów do pracy i dr 
Johnke widział, jak rwie się 1 rozwala wszystko, co 
udało mu się zbudować mozolnym trudem długich 
miesięcy zimowych. Prawie natychmiast po zakończe- 
niu roku szkolnego ustały wszystkie wycieczki, ustały 
zebrania w szkole i nawet audycje radiowe przestały. 
zwabiać młodzież do odbiornika. W czerwcu dr Jobn- 
ke nie miał przy sobie już prawie nikogo z młodycli 
towarzyszów, ale wtedy właśnie otrząsnął się z apatii, 
a spowodowała to krótka rozmowa z Wilhelmem Er« 
ninem, który odwaliwszy swoją robotę przy młynie 
i zmyliwszy czujność ojca, znalazł tego wieczora tro- 
chę czasu, aby wpaść do szkoły. 

Wszedł, zachowując niezwykłą jak na niego ostroż- 
ność i nie tylko że zamknął za sobą „szczelnie drzwi, 
nie tylko upewnił się, że nikt niepożądany nie pod- 
słuchuje pod oknami, ale jeszcze to, co miał do po- 
wiedzenia, wyszeptał nauczycielowi do ucha. 

Dr Johnke skrzywił się. 
— Dlaczego koniecznie 23 czerwca? — zapys 

tał półgłosem. > 

— Kurt Krebs mówił — zaczął szeptem Wilhelm 
Ernin, ale nauczyciel przerwał mu z widocznym znież 
cierpliwieniem. : 

— Ach, Kurt Krebs! Ty, Wilhelm, wiesz przecież 

E   

że to jest kretyn. Bredzi nie wiedzieć co. Czy mamy 
kierować się jego wskazówkami. 

— No, jakże? — odparł chłopak. — Wszakże to 
jego bredzenie naprowadziło nas na Ślad tajemnicy. 
Ale on wie zresztą. Dawniej pasał krowy, a teraz pa- 
sie książęce konie w Teresinku i to zawsze nocami. 
On wie, wodzu — mówił dalej przekonywująco. — 
A. poza tym to samo Hildzie opowiadała dziś rano An- 
ka Gołąbkówna. I ona też jest trochę kretynka — ro* 
ześmiał się zgryźliwie. 

Dr Johnke niespodziewanie dla siebie samego 
wpadł w pasję i zgromił ostro chłopaka, zapowiada+ 
jąc, aby nie śmiał wyrażać się w ten sposób o Ance. 

— Dobry Niemiec powinien mówić o kobiecie z 
szasunkiem i grzecznie. Zapamiętaj to sobie, mój dro+ 
gi. To wszystko, co mi powiedziałeś, uważam za głup- 
stwo, zresztą do 23 mamy jeszcze cały tydzień cza* 
su. Namyślę się, co mamy zrobić Pojutrze dam ci 
odpowiedź, mój kochany. 

Zbył go tym, wiedząc dobrze, że już w tej samej 

chwili postanowił, że nazajutrz pójdzie do Teresinka 
odwiedzić Ankę. Od wielu tygodni prześladowało go 
wspomnienie gibkiej postaci leśnej dziewczyny. Tak. 
Od wielu tygodni dręczyła go tęsknota. niewypowież 
dziana, tęsknota za jasnym spojrzeniem jej błękite 
nych oczu, za przepysznym złotem jej włosów. Przez 
długi czas starał się stłumić w sobie tę tęsknotę, któ- 
rą niby mnich średniowieczny, niby rycerz, co złożył 
ślub czystości, uważał za karygodną za niemożliwą do 
zaspokojenia w tych warunkach. Przecież to byla... 
to byla Polka... 

Po rozmowie z Wilhelmem Erninem tęsknota ta 
ogarnęła go ze zdwojoną siłą. 

(D. c. n.). 

!



„większej grupy uczniów Żydów z gimn. im. 

„tydowskiej znajduje się obecnie:na wokan: 

Dwie podniosłe uroczystości religijne 

w pow. baranowickim 
W Darewie wybudowano nowy kościół. — W Stołowiczach 

przystąpiono do odbudowy zniszczonej przez Rosjan kapliczki 

15 sierpnia br. w Darewie pow. bara- | 
nowickiego odbyła się podniosła uro- 
czystość poświęcenia nowowybudowane 
go kościoła, który powstał z drobnych 
ofiar społeczeństwa. Na uroczystość przy 
byl J. E. ks. biskup Bukraba z Pińska, oko 

ło 15 księży z sąsiednich parafii, wice- 
starosta Pazniewski, burmistrz m. inż. 
Wolnik, komendant Pow. P. P. z Barano* 

y Holėwko i tyciaczne szerze wier: 
‚ Ройстав uroczystego nabożeństwa 

J. E. ks. Bukraba dokonał aktu poświęce- 
nia kościoła wygłaszając okolicznościowe 

kazanie. : 
Budowa kościoła w Darawie trwała 

przez cztery lata. Na uwagę zasługuje 
ofiarność parafian, którzy przez cały czas 
budowy dostarczali bezpłatnych robotni 
ków i ponosili cały szereg świadczeń: na 
rzecz kościoła, Specjalne uznanie należy 
wyrazić władzom: wojskowym, które u- 
dzieliły materiałów do budowy kościoła 
ze starych przedwojennych, schronów nie 
mieckich.   W Stołowiczach, pow. baranowickie 

go w swoim czasie istniała kaplica Matki 

Boskiej Loretańskiej, gdzie szczególną 

czcią otaczała ludność figurę Matki Bo- 

skiej. W czasie rządów zaborczych figurę 

tę przywłaszczyli Rosjanie i wywieźli 

gdzieś z miasta, a kapliczkę zniszczyłi, 

Po odzyskaniu Nepodległości, ludność 

miejscowa pamiętając piękne tradycje re 
ligijne postanowiła odbudować zniszczo 

ńą kapliczkę j ustawić nową figurę Matki 
Boskiej. Proboszcz parafii hołowickiej 

ks. Mackiewicz wyjechał w br. do Rzymu, 
gdzie zakupił nową figurę Matki Boskiej 

z Loretto za 1000 zł, którą poświęcił sam 

Ojciec święty. 
W dhiu 14 sierpnia figura Matki Bo- 

skiej została nadesłana do Baranowicz, 
skąd uroczyście przeniosiono ją do koś 

cioła parafiałnego. Po odprawieniu tutaj 
uroczystych modłów w dniu 15 sierpnia w 
obecności licznej pielgrzymki wiernych 

ze Stołowicz na czele z ks. proboszczem 

Mackiewiczem, figurę przeniesiono z pro   cesją do Stołowicz, gdzie w związku z 
tym odbyły się podniosłe uroczystości. 

  

„KURJER” (4543) 

Wysadzono kapliczkę w Mołodecznie 
Ubiegłej nocy około godz, 1,50 mie 

szkańcy Mołodeczna zaalarmowani z0- 
stali silną detonacją. lak się okazało, wy 

leciała w powietrze kapliczka prawosław 

na przy ul. Piłsudskiego. 
Niezwłocznie na miejsce wypadku 

przybyli przedstawiciele władz śledczych, 
którzy wszczęli energiczne dochodzenie. 

Jak dotychczas, rezultaty dochodzenia 
nie mogą być podane do wiadomości. 

Kapliczka została wybudowana Jako 
katolicka przez księcia Ogińskiego w ro 
ku 1776. Po stłumieniu powstania władze 
<arskię przerobiły ją na prawosławną. 

Tajemniczy wypadek ten wywarł wiel 
kie wrażenie w Mołodecznie. (c) 

Nabrał na materiał angielski 
Do wydziału śledczego wpłynął meldunek 

Rubina Misłobodzkiego (Ponarska 14) 1 Da- 
wida Pauznera (Szpitalna 10), którzy złożyli 

skargę przeciwko niejakiemu Sznajderowi- 

czowi o to, że wymieniony przyszedłszy do 

nieh zaproponował nabycie na ulgowych 

warunkach kuponów na ubrania z materia 

lu angielskiego, podając się jednocześnie za 

przedstawiciela jednej z likwidujących się 

firm łódzkich. 
Zachęceni niewysoką ceną kuponów, Mi- 

"221 
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Pierwszorzędny — Ceny przystępne 
Telefony w pokojach. Winda osobowa 
оян 

Tragiczny finał romantycznej eskapady 
Porwanie piekneį Litwinki z Ignalina — 4 dni w lesie — Obława — 
Usiłowanie zabójstwa begdanki — Postrzelenie i zgon młodzieńca 

o niewiedomym nazwisku 
Ze Święcian donoszą o niezwyk 

łym wypadku porwania młodej i pię. 
knej Litwinki, Leokadii Kuksówny, 
mieszkanki Ignalina. Dziewczynę na" 

mtówił do ucieczki z domu pewien 
młody człowiek z N. Święcian. Obie 
rał on Kuksównie małżeństwo. 

Na wieść o porwaniu córki, rodzi- 

te zaalarmowali polieję, która wdro 

kyła energiczne dochodźenie. W mię- 

BPE SPART TESETTTSYSSENSNEA 

Gruntowny remont teatru 
na Pohulance — : 

_ Magistrat m. Wilna, korzystając z 

wcześniejszego w roku bieżącym zakoń-. 
czenia sezonu teatralnego, postanówiłi 
przeprowadzić gruntowny remont teatru 
miejskiego na Pohulance. Remont ten 
potrwa kilka tygodni i aczkołwiek jest 

konieczny postawi nowego dyrektora tea 

ffów miejskich dra Pobóg-Kielanow:kie- 
go w dość kłopótliwym położeniu. Teatr 

bedzie zamkniety dla odbywania prób, 

które najprawdopodobniej przeniesione 

zostaną na świeże powietrze, gdzieš w 

okolice Wilna. 

Rorprawa apelacyjne uczołów- 
Żydów ostarżosych 0 komnnłrm 

W swoim czasie donosiliśmy o skazaniu 

Kr. Z. Augusta i szkół żydowskich m. Wilna 

za działalność komunistyczną. 

Sprawa skazanych uczniów narodowości 

dzie Sądu Apelacyjnego w. Wilnie. 
- Dnia 22 bm. rozpatrzona zostanie 'spra- 

wa odwoławcza grupy uczniów Żydów z 

B'mn. Z, Augusta, zaś dnia 26 bm, 7 uczniów 
ze szkół żydowskich. Wśród skazanych znaj- 

Gują się synowie tzw. arystokracji żydow- 

kiej m, Wilna. 

- Samobójstwo 
Wczoraj nad ranem powiesiła się w 
= mieszkaniu przy uł. Szkaplernej 4, 

ka żona murarza, Teodozja Koma- 
a. + 

Pogotowie stwierdziło zgon. Powodu 
śmierci młodej kobiety, której stę mate- 
rialnie nieźle powodziło, dotąd nie usta- 
lono. (<). 

Dziki w pow. niešwieskim 
niszczą zasiewy 

: Ludność pogranicznej gminy Zaostro- 
wiecze w pow, nieświeskim zaalarmowa- 
na została w ostatnich dniach masowym 
pojawieniem się dzików, które niszczą 

arnie kartofle, buraki pastewne i in- 
SZARE Dziki stadami po 30 i więcej 

wiłłowsypadaia znienacka z lasów radzi- 
pola kare atakują przede  wszystk'm 

nach leśnych lub iaidujęce się ais sze ii) „2 tuż obok lasu, Najwięk- 
AUY ponieśli got i wsj Krukowicze, Zair Pa ray e wspólnie z Gmi mteresowana ludność 

ч MINĄ utrzymuje kilku stró- ów płatnych, któr: e zy z + л 
y odpędzają tę żarioczną zizi w trą   

ózyczasie „narzeczony z dziewczyną | 

ukrył się w lesie w rejonie Tgnalina. 

Młoda para cieszyła się samotnością 

w eiągu 4 dni,-w końcu polieja na- 

trafiła na Ślad zbiegów. Na widok 

policji zbiegowie postanowili praw 

dopodobnie pozbawić się życia. Mło 

dzieniee nożem zadał ranę swej bog- 

dance a następnie sam prawdopodob 

nie zamierzał popełnić samobójstwo. 
Czy nie miał jednak odwagi, czy też 

przeszkodził mu w zamiarze pościg 

dość, że porzucił on ranną dziewezy 

nę na polanie, a sam począł uciekać 

w gąszcze leśne. Podczas pościgu po 

lieja ciężko zraniła uciekiniera. 

| Zraniona Kuksówna widzące nad- 

biegających policjantów, postanowi- 

ła utopić słę. ---- 

WILEŃSKA 

— Przewidywany przebieg pogody 

według PIM na dzień 19 sierpnia: 

Pogoda o zachmurzeniu umiarkowa- 

nym, miejscami przelotne deszcze. 

Temperatura w ciągu dnia około 20 

stopni. Umiarkowane wiatry, chwilami 

dość silne wiatry zachodnie. 

DYŻURY APTEK: 
Dziś w nocy dyżurują następujące ap- 

teki: Sokołowskiego (Tyzenhauzowska 1); 
Chomiczewskiego (W. Pohulanka 25); 
Miejska (Wileńska 23); Turgiela (Niemiec 

ka 15); Wysockiego (Wielka 3). 
Ponadto słale dyżurują apteki: Paka 

(Antokolska 42); Szantyra (Legionów 10) 

| Zajączkowskiego (Witołdowa 22). 

MIEJSKA. 

— Wydatki miejskiej opieki społecznej. 

W związku ź okresem letnim wydatki miej- 

skiej opieki społecznej uległy nieznacznemu 

zmniejszeniu. W ciągu ub. miesiąca zatrud- 

niono 412 osób, wydatkując na ten cel 3381 

zł, zapomóg udzielono 587 na sumę 4700 zł. 

Wyeksmitowano w tym czasie ogółem 49 

redzin biedaków, którym wypłacono tytu- 

łem zapomóg na wynajęcie nowego miesz- 

kania 892 zł. й 

— „Tydzień Stražacki“. Dnia 17 bm. o 
godz. 17 w lokalu przy uł. Wileńskiej 22 
cdbyło się posiedzenie Zarządu Ochotni- 
czych Straży Pożarnych m. Wilna, 

Posiedzenie poświęcone było organizacji 
„Tygodnia Strażackiego”, który odbędzie się 
na terenie Wiłna w okresie od 4 do 12 wrze 
šnia rb. 

W ramach Tygodnia odprawione zosta- 
nie nabożeństwo, odbędą się imprezy propa- 

gandowe, jak również sprzedawane będą 

okclicznościowe nalepki, znaczki itp. Szcze- 

gółowy program Tygodnia opracowany zo- 
stanie w dniach najbliższych, 

SPRAWY SZKOLNE 

— PRYWATNE GIMNAZJUM 
KOEDUKACYJNE w Wilnie przyj 
muje zapisy uczni i uczenie na r. szk. 
1938/39, 

Kancelaria Gimnazjum czynna 
codziennie od godz. 10—13 i od 15— 
19 przy ul. Wielkiej 47, róg. ul. Rud-   nickiej (vis A vis koše. Šw. Kazimie- 

rza). ° 

Zdołała ona dopaść brzegów je 
ziora i rzuciła się do wody. Wieśnia- 

cy znajdujący się na brzegu pośpie: 
szyli tonącej z pomocą i dziewczynę 
uratowano. ; 

Rannego najbliższym pociągiem 
przywieziono do szpitała w Wilnie 

gdzie zmarł. ut ! 

Charakterystyczne w tragedii jest 
to, że Kuksówna nie znała nazwiska 
„narzeczonego, Nazywała go Piotru- 
siem i wiedziała, że pochodzi z N. 
Święcian. 

Obecnie policja ustala tożsamość 

zmarłego. _Ranna bohaterka nieco 

-dziennej -tragedii miłosnej. znajduje 
się pod opieką lekarzy i rodziny w 
Ignalinie. | zi DOG (e) 

2 ETEN 

nia rb. оп 3 

Dyrektor Gimnazjum Br. Zapaś- 
nik przyjmuje codziennie od godz. 
102157 3 

— W roku szkolnym 1938-39 przy Uni 
wersytecie Stefana Batorego w Wilnie 

otwiera się Państwowe Liceum Im. Jana 

i Jędrzeja Śniadeckich dla młodzieży mę 
skiej. Zwierzchni nadzór nad Liceum spra 

wować będzie Rektor USB, 
Zgłoszenia na wydziały: humanistycz- 

ny,  matematyczno-fizyczny i przyrodni- 
czy przyjmuje do dnia 25 sierpnia 1938 г 

informacji udziela kancelaria Liceum, ul. 
Bakszta 15, tel. 28—28 codziennie w 

odz. 10—12. 
* WOJSKOWA 
**— Ostatni turnus poborowych z cen. 
zusem do hufców pracy. Dziś, 19 sierpnia, 
zostanie welałewy z pracy 3 i 
ostatni w roku bieżącym turnus absolwer 

tów szkół średnich. Przebędą on; w huf- 

cach pracy cztery tygodnie, -a w 

jesieni roku bież. zostaną wcjeleni do 
szkół podchorążych. 

> GOSPODARCZA 
— Po feriach letnich Komisje Odwo- 

ławcze przy Wileńskiej Izbie Skarbowej 
wznowiły swe ać? na rozpa 
trywaniu odwołań od wymiaru podatków. 
Ba okazji należy stwierdzić, że w ro 

ku bieżącym liczba odwołań jest znacznie 
mniejsza, niż w* latach ubiegłych, 

RÓŻNE 

— „Wilnianie poznajele 
Wilno“, W naj. 

bližszą niedzielę dnia 21 sierpnia wycieczka 

Związku Propagandy Turystycznej 
O 

Zwierzyniec w Cyrku Staniewskich. 

Zbiórka uczestników 0 Bodz. 12 przed 

głównym wejściem do Bazyliki. Udziat w 

wycieczce 20 gr ой Osoby. 

— VII Wycieczka Kolarska Związku Pro- 

pegandy Turystycznej wyruszy z Wilna w 

najbliszą niedzielę 21 bm. do Pikieliszek, 

nad jezioro Żełosy: 

Zbiórka rowerzystów 0 godz. 8 przed 

głównym wejściem do Bazyliki, powrót ds 

Wilna na godz. 19. Pożądanym jest zanpa. 

lrzenie się w kostiumy kąpielowe. Udział 

w wycieczce 20 gr od osoby. 
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Pierwszorzędny — Ceny przystępne 
Telefony w pokojach 

słohodzki i Pauzner, chętnie przystali na 

transakcję, nabywająe kilka buponów ma 

terialow. Sznajderowiez pobrał pieniądze 1 

weksle i wręczył w zamian kupony. Jak się 

później okazało, nie był to żaden materiał 

angielski, lecz zwykły kort w cenie od 2 do 

3 zł za metr. 

Za pomysłowym oszustem policja wszczę 

ła poszukiwania, (ej 

Niepożądane towarzystwo 
Przyjemnie jest po przyjściu do domu 

znaleźć na stole zawiadomienie kolektiury 

o głównej wygranej, ałbo list o spadku w 
Ameryce. Zofia Iwaniuk (Zarzeczna 14) zna: 

lazła mniej miłą niespodziankę. Gdy wie- 

czcrem przyszła do swego pokoju (mieszka 

jako sublokatorka) usłyszała jakieś chra- 

panie. Zapaliła światło i ku swemu zdumie- 
niu zauważyła, że w pokoju stoi drugie łóż- 

ko, a na nim śpi nieznany mężczyzna. Na 

krześle zaś rozrzucone były w iście męskim 
nieładzie niezbyt dyskretne części garde- 

roby. = 

Właścicielka mieszkania Anna Hajdule- 

w'cz wyjaśniła spokojnie, że z powodu cięż- 

k'ch czasów postanowiła dodać swej sub- 
lokatorce... jeszcze jednego lokatora. 

Intymna ta poniekąd sprawa znajdzie 

swój finał w Sądzie. (e) 

Kto znalazł torebke ? 
P. Helena Kaczyńska z Grodna zagu- 

biła na ferenie miasta portmonetkę grana 
tową z zawartością 10 zł., oraz dokumen 
tami I zaświadczeniem szpitalnym. 

Torebkę trzeba oddać do najbliższego 
komisariatu policyjnego. (<). 

Wunadek w tartaku 
Wczoraj wydarzył się nieszczęśliwy 

wypadek w tartaku Szapiry przy ul. Baga 
tela. Podczas pracy robotnik Andrzej Ja- 
chimowicz doznał złamania nogi i został 
przewieziony do szpitala św, Jakuba, 

. Podrzucen'e dziecka 
Robotnik Tadnusz Mecander zam. 

| przy zaułku - Blałym=8- bez. swej woli 
wzbogacił się 0... dziecko. Do mieszka- 
nia Jego przyszła młoda kobieta z dziec- 
kiem, prosząc o datek. Żebraczka poło- 
żyła dziecko na łóżko I wyszła „na kilka 
młnut". Gdy Jednak „kiłka minut" trwało 
z górą kilka... godzin Mecander powiado 
mił policję. . ESA * 

Podrzutka dostarczono do Izby Za- 
trzymań. te]. 

TEATR I MUZYKA 
TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*, 

*— Ostatnie występy M. Dowmunta i L. 
Wolłejki. „Colombina* i „Pieśni Tyrolu" — 

po cenach propagandowych. Jutro i w nie- 

dzielę odbędą się ostatnie występy ułubień- 
ców Wilna i zasłużonych artystów Mieczys- 
ława, Dowmunta i Leona Wołłejki w dwóch 

kemeralnych operetkach  „Colombina" W. 

Rapackiego i „Pieśni Tyrolu", Ceny propa- 

gandowe — od 25 gr. : 

° — Popoludniėwka niedzielna w „Latni“, 

Na przedstawienin popołudniowym pn ce- 

nach propagandowych ukażą się po raz os- 

tatni dwie kameralne operetki: „Colombina* 

1 „Pieśni Tyrolu". * * 

— Wielki wieczór piosenek 1 humoru w 

„Lutni“. W poniedziałek i wtorek najbliższy 

wystąpi znakomity „Chór Dana". 

  swą ostatnią jazdę. Tramwaje zostały 

  
  

Ostatni tramwaj regionu paryskiego, który w nocy Z ‘ 

zlikwidowane i zastąpione „autobusami © 

metrem. 

PIĄTEK, dnia 19 sierpnia 193 8r. 

6.42 Pieśń. 6.45 Gimnastyka. 7.00 Dzien 

nik por. 7.15 Orkiestra rozrywkowa. 8.00 M4 

zyka wakacyjna. 8.55 Program na dzisiaj, 

9.00 Przerwa. 11.57 Sygnał czasu. 12.03 Au 

dycja południowa. 13.00 Koncert roz. 14.00 

Muzyka popularna. 14.13 Komunikat Zw. K; 

K. O. 14.15 Przerwa. 15.15 „Wyobraźmy sos 

bie'' — wesoła audycja dla dzieci. 15.30 Roz 

mowa z chorymi. 15.45 Wiad. gospodarcze, 

13.00 Muzyka operetkowa w wyk. Ork. Roz 

głośni Wileńskiej pod dyr. Wł. Szczepaii- 

skiego. 16.45 Urok ziemi podolskiej — po 

gadanka, 17.00 „Co interesuje słuchaczy? — 

pogadanka muz. Adamą Wyleżyńskiego: 17.10 

Utwory fortepianowe w wyk. Włodzifiierza 
Zana. 177.30 Muzyka dawnych instrumen- 

tów 17.55 Program na sobotę 18.00 Dyna 

mo maszyna — pogadanka. 18.10 Beetho- 

ven: Trio c-moll op. 1 Nr 8. 18.45 Nowości 

literackie w opr. St. Adamczewskiego. 19.00 

Chwilka perkusji. 19.20 Pogadanka. 19.30 

„Na śląską nutę'* — koncert rozrywkowy, 

20.45 Pogadanka. 21.00 „Obrazki — Marii 

Konopnickiej. 2110 „Zaponiniane:.piešnis & 

„speki; romantyzmu'' —saudycja 'mizycźia, 

2150 Wiadomości sportowew 22.05 * Wyćiecz 
k: i spacery — prowadzi: Eugeniusz Piotro 

wicz. 22.10 Melodie z filmėw. 22.55 Przegląd 

prasy. 23.00 Ostatnie wiad. 

SOBOTA, dnia 20 sierpnia 1938 r. 

6.42 Pieśń por. 6.45 Gimnastyka; 7.00 

Dziennik por. 7.15 Muzyka por. 8.00 Muzy: 

ka wakacyjna; 8.55 Program na dzisiaj; 9.00 
Przerwa; 11.57 Sygnał czasu; 12.03 Audycja 

połudn. 13.00 Mała skrzyneczka — prowadzi 

Ciocia Hala; 13.15 Koncert Ork. Rozgłośni 

Wil. pod dyr. Wł. Szczepańskiego; 14,00 

Mtzyka popul. 14.15 Przerwa; 15.15 „O mu- 

rzynku Sambo i 4 lakomych tygrysach“ — 

obrazek dła dzieci; 15.45 Wiad. gospod. 

16.00 „Tanecznym krokiem od Tokaju do 

Balatonu"; 16.45  Groteskowe zabawy — 

pcgad. 17.00 Na polską mutę; 17.50 Wit. 

wiad. sport. 17.55 Program na niedzielę; 

18.00 Nasz program; 18.10 Koncert solistówy 
18.45 „Poronin w księdze ubogich Jana Kas- 

prowicza* — kwadrans poetycki; 19.00 Bal- 

lady węgierskie Zolton'a Kodaly'ego w wyk. 
Tatiany Nolier-Mazurkiewiczowej; 19.20 Po- 

gadanka; 19.30 Ludowa Kapela Feliksa Dzier 
żanowskiego; 20.00 Audycja dla Polaków za 
granicą; 20.45 Dziennik wiecz. 20.55 Poga- 

danka; 21.00 „Obrazki* Marii Konopnickiej; 

21.10 „Fiis“ — opera w 1 akcie Stanisława 

Moniuszki; 22,25 Wiad. sport. 22.35 Z mu- 

zyki programowej; 23.00 Ostatnie wiadom, 

23.05 Zakończenie programu. 

  

a AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

WILNO 
I. Wilno w mowach Wielk, Marszałka 
II. Wilno w rzędzie stolic Rzeczpos- 

politei Polskiei 
prace Wact. Gizbert-Studnicklego 

wyd. 1936 — do nabycia wszędzie 

    

  

Wiadomości radiowt 
MUZYKA FORTEPIANOWA XIX W. 

Utwory fortepianowe w wykonaniu Wios 
dzimierza Žana, przedstawiają bardzo uroza 
maicony dobór mniejszych kompozycyj mūs 

strzów XIX stulecia: Schuberta, Liszta, Des 
bussy'ego, Albeniza i Rimski-Korsakową; 
Audycja ta odbędzie się 19 sierpnia o godz 

17.10, > Ч 

RAPSODIA MAURYTANSKA, | 

W koncercie Orkiestry Rozgł. Wileńskiej 
pod dygoW. Szczepańskiego dnia 20 ok. 
o godz. 13.15 na szczególią uwagę: zasłu: 
gują, jako utwory rzadziej wykonywane( 

Wale fantastyczny — M. Glinki oraz Rapso+ 

dia Maurytańska — K, Saint-Saensa. 

Ostatni tramewef Р ст и° пр 7 «н 

dnia 14 na 15 sierpnia < 
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Kurjer Sportowy 
  

Dziś Wilno wita uczestników raidu 
Szlakiem Marszałka J. Piłsudskiego 

Dziś o godz. 13 m. 20 według ob' 
ficzeń organizatorów wielkiego raidu 
motocyklowego Szlakiem Marszałka 
Józefa Piłsudskiego motocykliści przy 
być mają do Wilna na metę, która 
mieścić się będzie na placu Katedral- 
nym. 

. Motocykliści przybędą do Wilna 
gd strony Grodna. Na metę jechać bę 
dą następującymi ulicami: Wilczą Ła 
pa, Ponarską, Piłsudskiego, W. Pohu 
lanką, Trocką, Dominikańską, Uni- 
mwersytecką na plac: Katedralny. 

. Na mecie mieścić się będzie bez- 
płatny bufet dla zawodników, oraz 
warsztat naprawy maszyn i inne tech 
niczne urządzenia. Zawodników na 
mecie w Wilnie witać będzie naczel- 

nik Jasiński. Kierownikami zaś ko- 
mitetu organizacyjnego: « i:. przyjęcia 
gości w Wilnie są; kpt Roman Dubi- 

kajtis i kpt. Żyrkiewicz. Stoją oni na 
czele komitetu w skład którego wcho 
dzą przedstawiciele: Automobilklubu 
Wileńskiego,  Motocyklowego Klubu 
Związku Strzeleckiego, Wil. Tow. Cy 
klistów i Motocyklistów, oraz KPW 
Ognisko. ‚ + 

Motocykliści w Wilnie nocować 
będą w zarezerwowanych lokalach 

na przybędzie około 100 motocyklis- 

tów, wśród których będą również i 
w:lnianie. i * 

Start do ostatniego etapu z Wilna 
do Warszawy nastąpi w sobotę rano 
o godz. 4 z placu Katedralnego. 

Na mecie w Wilnie przybywają- 
cych raidzistów tego wielkiego mara- 
tonu motocyklowego witać będzie   | orkiestra wojskowa. 

Polonia wybiera się w najlepszym składzie 
Nie będzie to zbyt wielką przesadą, je- 

żeli powiemy, że zainteresowanie niedziel- 

nym meczem piłkarskim o mistrzostwo Li- 

gi między WKS Śmigły a Polonią jest re- 

kordowe. Sportowcy Wilna o niczym innym 

nie mówią, jak tylko o zbliżającym się spot 

kaniu i o szansach drużyny WKS Śmigły. 

Będzie to mecz, który w dużej mierze za 

decydować może o losach Polonii, która zaj 

mując ostatnie miejsce rozpaczliwie broni 

się przed spadkiem z Ligi. Połonia do Wil- 

ma przyjedzie w najsilniejszym składzie ze: 

$zczepaniakiem, Nytzem, Nawrotem, Kisie- 

Mecz tenisowy K. 
Dziś i jutro na kortach parku Żeligow- 

skiego odbędzie się spotkanie towarzyskie 

tenisowe KPW — ŻAKS. Będzie to spotkanie 
rewanżowe. Pierwsze zakończyło się zasłu- 

żcnym zwycięstwem KPW w stosunku 4:i. 

Młoda tenisowa sekcja KPW .pokonała jeden 

% najlepszych zespołów tenisowych Wilna. 

lińskim, Odrowążem i innymi na czele. 

Mecz odbędzie się, jak: już kilka razy 

podawaliśmy, na stadionie reprezentacyj- 

nym przy ul. Werkowskiej. Początek spot- 

kania wyznaczony został na godz. 17. Sędzio 

wać będzie jeden z najlepszych afrbitrów 

piłkarskich p. Sznajder z Krakowa. 

WKS Śmigły do meczu tego przygotowuje 

się bardzo starannie. Nie ulega wątpliwości, 

że piłkarze nasi dołożą wszelkich starań, 

żeby spotkanie to zakończyło się pełnowar- 

tościowym zwycięstwem. 

P.W. — ŻA.K.S. 
Obecnie akademicy żydowscy będą zą wsz>l- 

ką cenę starali się zrehabilitować przykrą 

porażkę. ŽAKS wystąpi w składzie: Minko- 

wicz, Gotlieb i Kroszkin. „Kapewiacy“ — 

Pvszkarzewicz i Začharzewski. 

Dziś początek meczu o godz. 17, w so- 

bctę o godz. 16. Wstęp bezpłatny. 

Niepotrzebna rezygnacja | 
Projektowany na niedzielę 21 sierpnia 

miecz piłki wodnej o wejście do Ligi Pols- 

kiego Związku Pływackiego między Legią z 

Warszawy. a Robotniczym Klubem Sporto- 

wym w Wilnie nie odbędzie się. Wilnianie 

zrezygnowali z walki, oddając dwa punkty 

watkowerem. Wobec takiego stanu rzeczy 

Wilno odpadło w tym roku z dalszych roz- 

grywek . 

Szkóda wielka, że RKS zrezygnował z 

wajki. Mistrzowi Wilna, który przez tyle ty- 

godni szczycił się tym tytułem, nie bardzo 

przystoi wycofywać się z walki, którą za- 

początkowano meczem z Borutą. Z punktu 

widzenia sportowego trzeba ostro skrytyko- 

wać pływaków RKS-u, którzy bez poważniej- 

szych powodów zrezygnowali z walki. Mo- 

gliśmy mieć piękną imprezę pływacką wy- 
| chodzącą poza granieć imprez propagando- 

wych i mało wartościowych jeżeli chodzi o 

sport. Tyle się mówiło o piłce wodnej, tyle 

było zamiarów a jak przyszło do rzeczy to 

Wilno wycofało się. Naszym „zdaniem RKS 

nie miał prawa wycofywać się i powinien 

był grać z Legią warszawską. Odnosić zwy- 

cięstwa nad słabymi przeciwnikami to nie 

wielka sztuka i żadna zasługa.   
Pływacy przed wyścigiem 

Werki — 
W najbliższą niedzielę nie będziemy mie 

li w Wilnie żadnych zawodów pływackich ze 

względu na to, że zawodnicy poszczególnych 

klubów pływackich są przemęczeni licznymi 

startami. 

Najbliższe zawody odbędą się więc do- 

piero po 21 sierpnia. W projekcie jest zor- 

ganizowanie tradycyjnego spływu z Werek 

do Wilna. Długodystansowy ten wyścig bę- 

dzie jakgdyby rewanżem га mistrzostwa dłu 

gcdystansowe, które odbyły się w "Trokach, 

4: zakończyły: .się, zjak „Wiemy, zwycięstwem 

Slankiewicźa, przed AStefanowiczem. Wyścig | 

z Werek pod wielu względami będzie znacz- 

nie trudniejszy, gdyż trzeba będzie bardzo do 

brze orientować się w prądach rzeki i uwa- 

а6 na kursujące statki i łodzie. 

Faworytem tego wyścigu będzie najlep- 

szy pływak Wilna Stankiewicz z Ogniska. 

P 
A 
N 

Wilno 
Naszym zdaniem Wilno, pozbawione po- 

rządnego basenu pływackiego, powinno jak 

najczęściej organizować wyścigi długodys- 

tansowe i uwagę skierować nie na konkuren 

cje krótkie w prywatnym baseniku, lecz wła 

śnie na dystansy długie. Wilno powinno w 

ptzyszłości dostarczać wybitnych długodys- 

tansowców. -'Trenować oni powinni na na- 

szych pięknych jeziorach i rzekach. Do wy- 

ściga z Werek Do Wilna powinno stanąć 

na starcie jak najwięcej pływaków i to nie 

tylko stowarzyszonych, lecz i tych, którzy 

nie należą do klubów sportowych, a bardzo 

często przepływają dla własnej przyjemnoś- 

ci ten dystans. Niech więc wyścig Zz Werek 

do Wilna będzie wielką rewią sportu pływa- 

„ckiego na Wilii. ; 

Zgłoszenia do zawodów przyjmuje Oš- 

rodek W. F. w Wiłnie przy ul. Ludwisar- 

skiej Nr 4.   
  

sz: powodu: rekordowego powodzenia jeszcze nieodwołalnie tylko dziś 

„ŽNACHOR“ 
Następny program: „„kkr”Ól się bawi ** 
  

Chrześcijańskie kino 

SWIATOWID | 
W rolach głównych: Lillana Harvey, 

Romantyczna idylla miłosna słynnej tancerki Fanny Elssler 
z „Orlątkiem*, nieszczęśliwym synem Napoleona. w filmie 

Taniec szczęścia i rozpaczy 
Willy Birgel, Rolf Moeblus i Paul Hoffman 

Początki seansów o godz.-5—7—9, w niedziele i święta od 3-ej. 
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„KURIER“ [4543] — 

WYDZIAL POWIATOWY 
W NOWOGRODKU. 

L. dz. VIII—4/9/38 r. 

Przetarg 
Wydział Powiatowy w Nowogródku ogła- 

sza na dzień 26.VII 1938 r. przetarg pisem- 
ny nieograniczony na dostawę następują- 
cych materiałów na budowę Szpitala w No- 
wogródku przy ul. Kolejowej: 

1) Kamienia polnego różnej wielkości — 
ckoło 500 m». 

2) Piasku grubego czystego do betonów— 
| około 500 m». 

3) Piasku czystego do murów z cegły — 
około 500 m*. 

4) Desek półczystych 1'' dług. około 6,00 
m około 25 m». 

5) Budulcu świerkowego okrągłego o śre- 
dnicy 0,15—0,18 m długości od 6,00 do 12,00 
m — około 20 m», 

6) Papy smołowanej Nr 0000 — około 
20 rolek. 

7) Cegły normałnej dobrego gatunku, od- 
pewiadającej technicznym warunkom (wisz- 
siówka i wędrówka) — około 100.000 sztuk. 

8) Wapna palonego kieleckiego—100.000 

  

. Dostawa powyższych materiałów winna 
być uskuteczniona na plac budowy przy ul. 
Kolejowej najpóźniej do dnia: 

1) kamienia i piasku 10.IX 1938 r. 
2) deski i budulec 3.IX 1938 r. > 
3) papa smołowana 10.IX 1938 r. ° ' 
4) cegła — 15.IX 1938 r. 3 3 
5) wapna — 2.IX 1938 r. 
Oferty należy sporządzać zgodnie z prze- 

pisami Rozporządzenia Rady Ministrów z 
dn. 29.I 1937 r. o dostawach i robotach na 
Tzecz Skarbu Państwa, Samorządu i Instytu- ' 
cji Prawa Publicznego (Dz. U. R. P. Nr 13, 
poz. 92). 

Oferty na całą dostawę lub na poszcze- 
gólne w. w. materiały wraz z dowodem zło- 
żenia w kasie Wydz. Pow. w Nowogródku 
wadium w wysokości 5%/0 oferowanej kwoty, 
należy złożyć do godziny 11 26.VIII 1938 r. 
w pokoju Nr 16 — gmachu Starostwa Pow. 
w Nowogródku w zalakowanych kopertach. 
Przetarg odbędzie się w tymże pokoju, te- 
goż dnia o-godzinie 12. 

Wadium może być złożone w gotówee 

lub papierach wartościowych, - zgodnie z 
obwieszczeniem Ministra Skarbu z dn. 20.IV 
1936 r. (Monit. Polski Nr'99, poz. 182 z dn. 
28.IV 1936 r.). Ceny w ofercie należy poda- 
wać z dostawą na plac budowy. : ы 

Zmiana i cofnięcie oferty dopuszczalne 
jest przed terminem rozpoczęcia przetargów. 

Złożona oferta będzie obowiązywała ofe- 
renta pod rygorem utraty wadium w ciągu 
dni 14 następujących po dniu / przetargu. 
W razie nieprzyjęcia oferty wadium zosta- 
nie zwrócone oferentowi. W razie zaś utrzy- 
niania się oferenta przy przetargu i zawar- 
tia umowy, wadium zostanie zatrzymane, 
jako zabezpieczenie należytego jej wykona- 

nia. т 
Wydziat Powiatowy zastrzega sobie pra- 

wo wyboru oferenta bez względu na ofero- 
waną cenę oraz prawo uznania, że przetarg 
nia dał wyniku w całości lub w części. 

Bliższych informacyj, wzór oferty, wa- 
runki szczegółowe przetargu, zainteresowani 
inogą otrzymać osobiście w referacie budo- 
wlanym Wydz. Pow. w Nowogródku, pokój 
Nr 16. : 

Przewodniczący Wydziału Powiatowego 
w Nowogródku й 

K. Milewiez. ‚ 

  

  

Rektorat Uniwersytetu Stefana Batorego 
w Wilnie ogłasza przetarg nieograniczony 
na dostawę około 1040 ton węgla górnoślą- 
skiego lub dąbrowskiego (200 ton grubego 
1 840 ton kostka I) z dostawą, około 150 ton 
koksu grubego z dostawą Oraz około. 1525 
m* drzewa opałowego W większej części 
twardego gatunku, również z dostawą na 

| miejsce. 
Szczegółowe informacje oraz przepisy o 

oddawaniu państwowych dostaw otrzymy- 
wać można do przejrzenia codzień w Biurze | 
Techniczno-Gospodarczym Uniwersytetu Ste- | 
fana Batorego u Intendenta (ul.* Uniwersy- | 
tecka 3, parter) w godzinach od 10 do 12. 

Oferty w zapieczętowanych lakową pie- 
częcią kopertach z napisem: „Oferta na do- 
sławę węgla, koksu i drzewa opałowego dla 

Uniwersytetu Stefana Batorego" należy skła 
| dać w Biurze Techniczno-Gospodarczym (ul. 
: Uniwersytecka 3, parter) najpóźniej do dnia 
'2 września 1938 r. do godziny 12 w poł. 
Do każdej koperty musi być dołączony do- 
wód złożenia w Kasie Skarbowej wadium 
w wysokości 3% od całkowitej oferowanej 

świadectwa 

przemysłowego ew. karty rzemieślniczej. 
W ofercie winno być złożone oświadcze- 

nie, iż oferentowi jest znane rozporządzenie 
„Rady Ministrów z dn. 29.1 1937 r. (Dz. U. R. 
P. Nr 13, poz. 92) a w szczególności $8 3, 5, 
19, 20, 21, 22 i 25. Publiczne otwarcie ofert 

„nastąpi dnia 2 września 1938 r. o godzinie 
12 w lokalu 

czego. в 4 
Rektorat zastrzega sobie prawo swobod- 

nego wyboru oferenta bez względu na wy- 

Biura Techniczno-Gospodar- 

Numer akt: 359/38 r. 

Obwieszczenie 
O LICYTACJI RUCHOMOŚCI 

Komornik Sądu Grodzkiego w Słonimie 
IX rewiru Aleksander Iżycki, mający kance- 
larię w Słonimie, ul. Poniatowskiego Nr 56 
na podstawie art. 602 k. p. c. podaje do 
publicznej wiadomości, że dnia 28 września 
1938 r. o godz. 15 w maj. Wiszowo, gm. De- 
rewna odbędzie się 1. licytacja ruchomości, 
należących do Ksawerego Gnoińskiego, skła- 
dających się z 90 kop żyta w snopach lub 
6650 kg żyta, oszacowanych na łączną sumę 
zł 1550. 

Ruchomości można oglądać w dniu licy- 
tacji w miejscu i czasie wyżej oznaczonym. 

Dnia 17 sierpnia 1938 r. 
т Komornik 

A. Iżycki.    

  

Numer akt: 358/38 r. 

Obwieszczenie 
O LICYTACJI RUCHOMOŚCI 

Komornik Sądu Grodzkiego w Słonimie 
II rewiru Aleksander Iżycki, mający kance- 
larię w Słonimie, uł. Poniatowskiego Nr 56 
na podstawie art. 602 k. p. e. podaje do 
publicznej wiadomości, że dnia 28 września 
1938 r. o godz. 11 w maj. Rohotna, gm. Ro- 
hotna odbędzie się 1. licytacja ruchomości, 
naieżących do Wandy Rojcewiczowej, skła- 
dających się z klaczy, konia, fajetonu, sani 
i 20 kop żyta, oszacowanych na łączną sumę 
zł 1730. 

„Ruchomości można oglądać w dniu licy- | 
lacji w miejscu i czasie wyżej oznaczonym, 

Dnia 17 sierpnia 1938 r. 
Komornik 

155 A. Ižycki. = 

nnn 

Prywatne Koedukacyjne 

(imnazjum Kupieckie 
w Smorgoniach 

przyjmuje kandydatów do klasy Lej 
po ukończeniu :6—7. oddz. szkoły po- 
wszechnej. w wieku od 13 do 17 lat, 
Podania należy składać do dnia 30 
sierpnia 1938 r.. Egzamina wstępne 
odbędą się w dn. 1, 2 1 3 września 
1938 r. z języka polskiego, historii, 
arytmetyki, ceometrii, geografii I przys 
rody. DYREKJCA.     

AAAAAA AAA AAAA AAAAA AAAA DAR ADASAAAAŁAAAAAAD 

LEKARZE 
РР 

В DR MED. JANINA 

Piotrowicz Jurczenkowa 
©, órdynator szpitała Sawicz. 

Choroby skórne, weneryczne. i..kobiece 
ul. Jaglellońską 16 m. 6, tel. 18-66. 

Przyjmuje od 5 do 7 wiecz. 

  

DOKTÓR MED. - 

Zygmunt Kudrewicz 
choroby wenery-zne, skórne * moczopłciowe 

| ul Zamkowa 15, tel 19-60. Przyjmuje w godz. 
od 8—1 i od 3—1 

  

DOKTOR 

. Blumowicz 
choroby weneryczne. skórne i moczopłciowe 

| ul. Wielka 21, tel. 921. Przyjmuje od godz. 
9—1 i 3—7, w niedziele od 10—1. 

3 8 

AKUSZERKI 
TYWYYYYVYVYYVYYYTYVYYVYVVVV' 

AKUSZERKA 
Maria Laknerowa 

przyjmuje od godz. 9 rano do godz. 7 wiecz. 
— ul. Jakuba Jasińskiego 1a—*%, róg ul. 

3-gu Maja obok Sądu. 

    

AKUSZERKA 

M. Brzezina 
masaż leczniczy I elektryzacja. Ul. Grodz- 
ka Nr. 27 (Zwierzyniec). 

AAAAAMAAAAAAAAAAAAAAAA AAA AAA AAA AAA 

LOKALE 
4 lub 5-pokojowego mieszkania z wygo- 

| dami, pokojem dla służącej, pożądany ogró- 
'dek poszukuję blisko centrum lub przystan- 
ku autobusowego. Zgłoszenia do Adminjstra- 
oji „KAM, d к 

  

POKÓJ potrzebny z niekrępującym wejś- 
ciem, umeblowany (kanapa-tapczan, biurko 
+ szafa pożądana jest bibliotecz- 
na), lepiej z wygodami, dla samotnego. 
Oferty składać z podaniem warunków do 

| "r 

""LETNISKA 
LETNISKO. Dwór wiejski przyjmie kil- 

ką osób z całodziennym utrzymaniem za 
2 zł 70 gr dziennie. Stół b. obfity, moc ja- 
gód. Rzeka tuż przy dworze, jest radio, kro- 

kiet, piłka. Poczta codziennie, kościół o 3 
klm. Bardzo miły jest tutaj i niekrępujący 
wypoczynek. Szczegóły osobiście od godzę 
10-do 11 rano. Adres: Mickiewicza 5 m. 8. 

PRACA 
POTRZEBNY retuszer - laborant od za 

raz. Chrześcijański zakład fotograficzny „Fa 

tos“, Piūsk, ul. Kościuszki 21. o 

Kupno i sprzedaž 
PLAC w śródmieściu lub w dzielnicy Po- 

narskiej kupię. D/H. „T. Odyniec", ul. Wieł- 

Ka 19, tel. 4-24. 4 

BUTY SE ERSKE 
„oraz różne obuwie 

ELEGANCKIE, MOCNE i TANIO 
TYLKO Z PRACOWNI 

W. PUPIAŁŁO 
Wilno, Ostrobramska 25 

      

\ 

    

   

  

  

   

   

  

    

  

Kupujemy każdą ilość tegorocznego 
MIODU, dojrzałych SER ÓW 
litewskich i GRZYBÓW suszon. 

| Płacimy najwyższe ceny 

Spółka Chrześcijańska 

„EKONOMIA“ 
Baranowicze, ul. Szeptyckiego 50 

telefon 97 

so AAARAĄAAAK AAAA GA A AAAAAAAAAAAKŁAAAAAAAA 
Kino „APOLLO“ 

w Baranowlczach 

Dziś. Wspaniały sensacyjny dramat 
osnuty na tle pow. Gorkiego „Na dnie 

Ludzie z zaułka 
W rolach «głównych: JEAN GABIN 

Włodzimierz Sokołow i in. 

  

wew w. 

WDAŁA DADZA AAA AAA AAAA DDA DAŁA AAA ADAAAAABAAŃE 

Kino-Teatr „PAN“ 
w Baranowiczach 

Dziś. Wspaniałe arcydzieło muzyczne 
na tle niezwykłej sensacji p. t. | 

RAPSODIA 
W rolach głównych: Gene Raymond, 

"© Qlympe Bradna i inni. 

  

Nieświeskie 
Chrześcijański sklep skór i obuwia 

CIEŚLAK B., Kleck — Rynek 

Wykonuje solidnie, szybko i tanio wszełkić 
- obstalunki. 

    

KLUB POLSKI „OGNISKO* — Nieśwież 
vl. Piłsudskiego 19. Lokal gruntownie odre+ 

staurowany. Krajowe. napoje wyskokowe į 
orzeźwiające oraz różne zakąski. Śniadania; 
obiady-i kolacje. Na warunkach przystęp* 
rych całodzienne utrzymanie. i 

Chrześcijański Bank Ludowy w Nieświe 

żu, sp-nia z nieograniczoną odpowiedz., naj+ 

;starsza instytucja kredytowa w powiecie, u+. 

dziela pożyczek członkon., przyjmuje wkłąs* 

dy na dogodnych warunkach, od 1 zł. 

Komunalna Kasa Oszczędności pow. oie« 
świeskiego w Nieświeżu, przyjmuje wkłady 
cd 1 złotego. 

  

Jan  Giedroyć'Juraha — „Warszawiane 

ka". Nieśwież, ul. Wileńska 34. Sprzedaż o*   Administracji „Kurjera* pod „Samotny”, 

CASINO DZIŚ 

  

oraz w nadprogrzmie reportaż 
z uroczystości sprowadz. relikwii 

OGNISKO |   sokość oferowanych cen. 
' Prorektor 

Prof. Dr St. Hiller. 

NUMERATY 
Baranowicze, CENA PRE M     

administracji zł. 2.50, na 
aja 6, 

  

  

    

| z odnoszeniem do domu w kraju — 

3 zł., za granicą 6 zł., z odbiorem w * 

scowościach, gdzie niema urzędu po- 

cztowego ani agencji zł, 2.50. 

Nadprogram: UROZMAICONE DODATKI 

  

miesięcznie: 
     

           

    

   

  

za tekstem 30 gr, drobne 10 gr. 

    
     

    

   
    

Wsi, w miej- treść ogłoszeń i rubrykę „nade 

   

  

żeń miejsca. Ogłoszenia 

„ u E. Kotlarewskiego, Wileńska 14 

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. 

woców południowych i delikatesów. 

  

Wielki podwójny program 

» Tajemnicze promienie 

„NA DRAPACZU CHMUR 
šw. Andrzeja Boboli do Polski 

Dziś. Wspaniały epos filmowy 

„Generał SUTTER" 
W rołach głównych: Edward Arnold i Binnie Barnes. Udział biorą tysiące statystów 

Werner 
Olanda 

Pocz. seansów @ 6-е], w niedz. i św, o 4-ej 

   przed tekstem 75 gr., w tekście 60g r. 

za wyraz, kronika redakc, i komunikaty 60 gr 

za wiersz jednoszp. Do tych cen dolicza się za ogłoszenia cyfrowe tabelarycz= 

ne 500/,, Układ ogłoszeń w tekście 5-lamowy, za tekstem 10-łamowy. Za 
słane* redakcja nie odpowiada. Administracja 

zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzė= 

są przyjmowane w godz. 9.30.— 16.30 i 17 — 19 

   
Redaktor odp. Józei Onusajtis


