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Marsz na Hankou. 
W tym samym czasie, gdy w Eu- 

ropie z powodu zaogniającej się spra 
wy sudeckiej ważą się losy wojny i 
pokoju, całkowicie absorbując uwagę 
'mocarstw europejskich, na Dalekim 
Wschodzie Tokio wytężyło wszystkie 
siły w celu zakończenia coraz bardziej 
uciążliwej kampanii chińskiej. Rozpo 
częte przed tygodniem generalne na- 
tarcie na prowizoryczną stolicę Repu- 

bliki chińskiej Hankou, wg zapew- 
nień miarodajnych czynników  tokij- 

skich ma właśnie stanowić „ostatni i 
decydujący bój* Japonii o panowanie 
na kontynencie azjatyckim. Zdobycie 
bowiem Hankou, zdaniem Japończy- 
ków, uniemożliwi Czang Kai Szekowi 
stawianie dalszego oporu 

„Upadek zaś Hankou, jak oświad- 
czył japoński minister wojny gen. Ita- 
gaki przedstawicielom prasy, jest już 
tylko kwestią krótkiego czasu”. Co- 
prawda, marszałek Czang Kai Szek, 
zdaniem gen. Itagaki, może przenieść 
swą główną kwaterę do prowincji 
Kwangsi lub Kwantungu, ale armia ja 
pońska jest już i na tę ewentualność 
przygotowana. Ten manewr Czang 
Kai Szeka ma już nie przedstawiać 
żadnej przeszkody dla realizacji japoń 

"skiej polityki, której najbliższym ce- 
lem, jak mówi gen. Itagaki „jest stwo 
rzenie Ścisłej współpracy gospodar- 
czej między Japonią, Chinami i Mand 
Żurią*. Obeena zaś „ekspedycja woj- 
skowa. jest właśnie etapem w procesie 

budowania bloku gospodarczego Ja- 
ponia — Chiny — Mandžuria“. 

Jednocześnie z powyższym oświad 
czeniem. gen. Itagaki wypowiedział 
się na temat politycznej organizacji 
Chin w najbliższej "rzyszłości. Jego 
zdaniem, w przyszłości zostanie nawią 
zana łączność między utworzonymi 
przez Japończyków rządami chiński- 
mi nankińsko-pekińskim i kałgańs 
kim oraz udzielone ze strony Tokio 

poparcie dla stworzenia centralnego 
rządu chińskiego. 

Z tych wszystkich kombinacji, do 
tyczących reorganizacji Chin po zdo- 
byciu Hankou, marsz. Czang Kai Szek, 
rzecz prosta został wyeliminowany. 
Czang Kai Szek, zdaniem Itagaki mu 
si być obalony. „Gdyby nawet Czang 
Kai Szek się poddał — mówi japoński 
minister wojny — Japonia musiałaby 
rządowi w Hankou postawić szereg 
warunków. Z reprezentowanym przez 

Czang Kai Szeka reżimem nie może 
my pertraktować. Jeżeli jednak ten 
ustrój zechce poddać się Japonii bez 

Czang Kai Szeka, weźwiemy go do 
współpracy z nowym antykomunisty- 

cznym i projapońskim rządem . 
Przytoczone relacje japoūskiego mi- 

nistra wojny nie stanowią rewelacji. 
Analogiczne poglądy wypowiadało już 
wielu japońskich generałów oraz mę- 
żów stanu i przed gen. Itagaki. Wynu 
rzenia jednak gen. Itagaki nabierają 

znaczenia na tle ofensywy japońskiej 

na Hankou, która ostatnio przybrała 
wprost gigantyczne rozmiary. 

Gdyby wszystko poszło według о- 
bliczeń japońskiego ministra — nie 
jest rzeczą wvkluczoną, że sprawa 
podboju Chin byłaby „kwestią krót- 
kiego czasu*. Ale właśnie z obliczenia 
mi japońskich generałów ostatnio coś 
jest nie w porządku. Kampania chiń- 

ska, jak twierdziły japońskie sfery 

wojskowe, miała trwać najwyżej do 

stycznia 1938 r. Od tego czasu minęło 

przeszło pół roku. A walki o Hankou, 

jak wiadomo, trwają już trzeci mie- 

siąc. Nie jest wykluczone, że Japoń 

czycy w wyniku obecnej ofensywy 
zdohędą to miasto. й 

Naležy jednak podkrešlič, že to nie 
pójdzie tak łatwo, jak zapowiada gen. 
Itagaki. Do końca czerwca rb. obrona 
Hankou była prowadzona pod kierow 

nietwem niemieckiej misji wojskowej. 
Kiedy zaś ta misja została odwołana. 
miejsce jej natychmiast zajęła sowiec 
ka. Korespondent paryskich ,„Posled- 
nijaNowosti* z Chin donosi, że w 
Hańkou znajduje się wprost niebywa 

la ilość różnego rodzaju -specjalistów i 

wojskowych sowieckich, nadesłanych 
z Moskwy, którzy przeprowadzają 
prace związane z obroną tego miasta. 
Poża tym według doniesień tegoż ko 
respondenta, do Hankou napływają 
wciąż nowe transporty różnego sprzę 
tu wojennego z Sowietów. 

Trudno powiedzieć, jaka jest war- 
tość pomocy sowieckiej. Trzeba jed- 
nak stwierdzić, że Moskwa przepo- 
wiada bardzo ostre i zacięte walki 
o Hankou. „Izwiestija* z 28 sierpnia 
piszą: 

„Wojskom japońskim w przeciągu 
trzech miesięcy nie udało się osiągnąć po 
ważniejszych sukcesów w walce o Hankou 
do którego zdobycia japońska soldateska 
przywiązuje tak dużo różowych nadziei. 

Dla zdobycia go, jeśli fo wogółe uda 
się, Japończycy będą musieli poświęcić 
bardzo dużo czasu, materialno-technicz 

nych środków oraz krwi japońskich żoł- 
nierzy I oficerów". 

Ale jeżeli nawet obecna generalna 
ofensywa Japończyków na Hankou, 

sudeckich. 2 
liwego rozwiązania. 

LONDYN. (Pat.) Donoszą z kół 

dobrze poinformowanych, że wczoraj 

sze posiedzenie ministrów po wysłu- 

chaniu sprawozdania lorda Halifaxa 

na temat sytuacji w Czechosłowacji, 

ustaliło ogólne wytyczne postępowa- 

nia rządu brytyjskiego w obeenym 

kryzysie, pozostawiając premierowi 

Chamberlainowi i lordowi Halifaxowi 

wolną rękę co do wyboru metod, któ 

rych użycie może być koniecznym w 

dalszym rozwoju wypadków. Uznano 

konieczność dokładnego powiadomie 

nia rządu niemieckiego 0 stanowisku 

W. Brytanii oras poinformowanie go 

jak daleko W. Brytania gotowa się 

jest posunąć. 

LONDYN CZEKA NA ODPOWIEDZ 

HENLEINA. 

Wobec jednak pewnego odpręże- 
nia, jakie zaznaczyło się w ciągu 
ostatnich 24 godzin oraz ze względu 
na to, że rząd praski występuje о- 
becnie z nowymi propozycjami wo- 
bee Niemców sudeckich, propozycja- 
mi, które w tutejszych kołach miaro- 
dajnych oceniane są, jako stwarzają- 
ce podstawę do dalszych rokowań, 

postanowiono wstrzymać się na razie 

z takim wystąpieniem wobec Niemiec 

i poczekać na odpowiedź, jaką udzie- 
li na propozycje rządu czeskiego Hen 
lein. Jeśli przewódca Niemców sudee 
kich ustesunkuje się do nich pozytyw 
nie i przyjmie je jako podstawę do 
dalszych rokowań, nie zajdzie konie- 
czność wystąpienia ambasadora bry- 
tyjskiego w Berlinie. Gdyby jednak 
Niemcy sudecey propozycje te odrzu 
cili, ambasador brytyjski powiado- 
mić ma rząd niemiecki w sposób 
przyjazny o stanowisku W. Brytanii. 
Obeeność ambasadora Hendersona na 
wczorajszej naradzie pozwoliła mu 
zapoznać się ze stanowiskiem minist- 

rów brytyjskich. 

Spodziewane jest, że odpowiedź 
Henleina nastąpi w ciągu  najbliż- 
szych dwóch dni i sytuacja się wy-   kiaruje. Nie powzięto żadnych decy- 
zyj eo do formy i terminu ewentual- 

  

  

  

wbrew przepowiedniom urzędówki 
moskiewskiej, zostanie bez większego 

trudu zakończona pomyślnie — to 
zdobycie prowizorycznej stolicy 

Chin w żadnym wypadku nie będzie 
oznaczało- końca wojny chińsko-ja- 
pońskiej. Tokio łudzi się, gdy chce 
zorganizować Chiny według swych 
koncepcyj wbrew Czang-Kai-Szeko- 
wi lub z jego pominięciem. Czang- 
Kai-Szek jest dzisiaj więcej aniżeli 
antyjapońsko nastawiónym  wojsko- 
wym. On jest symbolem całego wal- 

czącego o swą wolność narodu chiń- 

skiego. I budować nowe Chiny wbrew 
niemu — znaczy budować je wbrew 
narodowi chińskiemu. 

Pozatem należy pamiętać, że za 
Czang-Kai-Szekiem stoi Stalin I kto 
wie, czy, gdy Japończycy znajdą się 
u bram Hankou, nie wybuchnie no- 
wy konflikt na granicy sowiecko- 

japońskiej, który odwróci uwagę To- 
kio w inną stronę. 

Zet. 

Jak daleko gotowa jest posunąć się Anglia? 
nego wystąpienia ambasadora Hen- 
dersona, pozostawiając to uzńaniu 
premiera i ministra spr. zagr. Amba- 
sador Henderson  odleci prawdopo- 
dobnie do Berlina w daja dzisiej. 
szym. 

OD CZEGO ZALEŻY ODPRĘŻENIE? 

LONDYN. (Pat.) Agencją Rentera 
komunikuje: 

Rząd brytyjski podejmie syszełkie 
wysiłki, by ułatwić rozwiązanie za- 
gadnienia czeskiego. W samej Cze- 

chosłowacji lord Runciman czyni 
wszystko, eo jest w jego mocy jako 
mediator, by wpłynąć na obie strony 
w tym samym kierunku, Po mowie 
sir Johna Simona i wezorajsz, komu- 
nikacie rząd brytyjski nie zamierza 
występować z dalszymi oświadczenia 
mi, dopóki istnieją widoki osiągnię- 
ca rozwiązania. Rząd brytyjski w dał 
szym ciągu ma nadzieję, że tego ro- 
dzaju widoki istnieją, ale zależne są 

1) od zakresu i poczucia rzeczy- 
wistości ustępstw, jakie rząd czeski 
czyni i gotów jest uezynić, 2) od za- 
kresu i charakteru wpływu wywie- 
ranego na Niemeów sudeckich od ze- 
wnątrz оггх ой ducha, w jakim Niem 
cy sudeecy przył ma propozycje rzą- 

du czeskiego. Londynie bynaj- 
mniej nie ają zamiaru pomniejszać 
lub wyolbrzymiać powagi decyzji, 
jaka może być powzięła w najbliż 
szej przyszłości przez obie strony o- 

raz przyjaciół od zewnątrz. „Równo- 

cześnie jednak uważanoby za rzecz 
karygodną i nieroztropną w jakiś 
sposób przyczyniać się do wzmożenia 
naprężenia. 

W Londynie notują z zadowole- 

niem, że odezwa upoważniająca Niem 

ców sudeckich do stosowania samo- 
obrony nie wywołała poważniejszego 

rozluźnienia dyscypliny. Jeśli chodzi 
o sprawę czeską, oczekują z ufnością, 
że rząd praski uczni wszystko. 0 
jest w jego mocy, by uniknąć iney- 
dentów i potraktuje w sposób bez- 
stronny incydenty, jakie by się m0og- 
ły wydarzyć. 

Pismo nie jest datowane na przód. 

WILNO, śróda 31 sierpnia 1938 r. 

KIELCE, (Pat). W kieleckim rozpoczę- 
to obecnie budowę wielkiej fabryki sa- 
mochodów osobowych i motocykli, która 

w przyszłości zatrudni około 2000 robot 

ników. Związek spółdzielni spożywców 

„Społem” po wybudowaniu fabryki bu- 

lionów i przypraw do zup rozpoczął obec 

nie budowę fabryki drożdży. Zakłady 
ostrowieckie przystąpiły do budowy no 
woczesnej fabryki kół samochodowych 

wszystkich typów. 

Powstaje również fabryka narzędzi den 

łystycznych oraz nowoczesna febryka k2- 
fli, urządzona według najnowszych wy- 

nia rb. o godz. 4.25 na stacj Komary po 
łożonej na linii Kowel — Lublin wykolei 

parowóz, dwa wagony bagażowe i wa-   
Nowe propo 
będą daleko idącym ustępstwem dla Niemców 

LONDYN. (Pat.) W tutejszych kołach rządowych cfrzymane dziś 
bliższe informacje o nowych: propozycjach; jakie wysunąć ma rząd pra- 
Ski wobec przewódców sudeckich. Propozycje te „opierające się na za- 
radach kontynentalnych uważane są za poważne ustępstwo dla Niemców 

Stwarzają one, według kół rirodajnych, podstawę do moż- 

gon pocztowy. 

nesza poseł SDP j członek delegacji do 
rokowań z rządem Kundt į szef biura pra 
sowego Sdisobekowskyj. Rozmowa miała 
trwać około 2 godzin. W sprawie tej nie 
został wydany żaden komunikat jak rów 
nież przebieg rozmów okryty jest ta- 

wysiłków rządu brytyjskiego na rzecz po 

kojowego rozwiązania sprawy sudeckiej. 
Francuskie koła rządowe, oraz większość 
prasy francuskiej, poza komunistyczną 
„Humanite“ nastrojoną w dalszym ciągu 
na ton alarmów wojennych, oraz dzienni 
kami znanymi ze swego sowietofilskiego 
stanowiska, wykazują w dalszym ciągu 

zdecydowaną wolę pokojowego rozwią- 
zania sprawy sudeckiej. Naczelny redak 
tor „Figaro” Romier wyraźnie zaznacza, 
iż Francja I Anglia zdają sobie sprawę z 
konieczności zasadniczych zmian na od- 
cinku czechosłowackm. Chodzi im tylko 

o to, by zmiany te dokonały się drogą 
pokojową. Anglia ij Francja — oświadcza 
publicysta zgodne są co do tego iż pew- 

ne zmiany muszą się dokonać w Europie, 
tylko nie powinny być dokonane na dro- 
dze ślepego rozpętania nieprzewidzia- 
nych wydarzeń i brutalnego starcia prze 
ciwstawnych sobie sił. 

Premier Daladier I min. Bonnet, repre 
zentujący pozytywny kierunek w polity- 
ce francuskiej całkowicie popieraią wy- 
siłki rządu brytyjskiego na rzecz pokojo- 
wego załatwienia zagadnień narodowoś 
ciowych w Czechosłowacji, wymagają- 

PRAGA. (Pat.) Poseł niemiecki u- 
czynił u rządu praskiego 2 demar- 
ches. 
: Pierwsza demarche dotyczy pla- 
katu rozwieszonego na Starym Ratu- 
szu w Pradze, którego treść obraża 
kanclerza Hitlera i Konrada Henlei- 
na. Plakat ten był zresztą już powo- 
dem incydentu, gdyż tłum pobił Niem   са sudeckiego Worscha, który plakat 
ten zrywał — : а spa   
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Nowe inwestycje przemysłowe w Kieleckim 
magań technicznych i 

obrabiarki, 
Na ukończeniu jest budowa fabryki 

sprzętu telekomunikacyjnego Ericson, a 

ponadto rozpoczęto budowę. dwóch in 

nych fabryk. Rozpoczęto duże inwestycje 

w przemyśle farbiarskim, oraz przystąpio 

no do budowy nowej fabryki farb chemi 

cznych. 

Pod Sandomierzem znajduje się obec 

nie w końcowym stanie budowy fabryka 

wyrobów ceramicznych, a ponadto w 

tych dniach została uruchomiona fabryka 

przetworów owocowych. 

zaopatrzona w 

Wypadek z pociągiem pospiesznym 
2 osóby z obsługi peciągu zabite 

WARSZAWA, (Pat). W dn, 30 sierp- | Zabici — pomocnik maszynisty Jan 
Drabik j palacz Stanisław Gorajewski. 
Lekkie konfuzje odniosło1i podróżnych. 

ły się w pociągu pośpiesznym nr. 903 — | Ruch pociągów odbywa się z przesiada- 
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zycie Pragi 

Poseł Niemców sudeckich 
u prezydenta Benesza 

PRAGA, (Pat). Wczoraj przedpołud- ; 
„niem został przyjęty przez prezydenta Be | rozmowy tej przywiązują duże znaczenie, 

jemnicą. W kołach poinformowanych do 

gdyż tematem jej była sprawa znalezie- 
nia wspólnej platformy <elem- prowadze 
nia dalszych rokowań. 

Pogłoska © rozmowie prez. Benesza z 
Henleinem, która miała odbyć się wczo 
raj — nie potwierdziła się. 

-_ Francja ogranicza się 
dó popierania wysiłków brytyjskich 
PARYŻ, (Pat). Opinia francuska i fran | cych ustępstw ze wszystkich stron, a prze 

cuskie koła polityczne są zadowolone z | de wszystkim ze strony Pragi, z czego 
zdają sobie sprawę we francuskich kołach 
rządowych. Tym tłomaczy się taktyka 
rządu Daladiera — unikania wszelkich 
alarmujących i manifestacyjnych posunięć, 
któreby mogły tylko umocnić zakulisową 
akcję czynników, prących do wywołania 
konfliktu europejskiego. Wyrazem tej 
|uspakającej taktyki jest chociażby fakt, 
iż pierwsze posiedzenie rady gabinetó- 
wej, które odbyło się po rekonstrukcji 
rządu, poświęcone było tylko zagadnie- 
niom natury  wewnęfrzno-politycznej z 

| wykluczeniem spraw międzynarodowych, 
co w opinii publicznej pozostawiło wra- 
żenie, iż rząd nie alarmuje się sytuacją 
międzynarodową. 

Również w komunikacie ogłoszonym 
we wtorek po południu, po posiedzeniu 

rady ministrów, jakie miało miejsce w 
godzinach rannych, zaznaczono, iż expo 
se ministra Bonneta na temat polityki 
francuskiej poświęcone było omówieniu 
wszystkich zagadnień, jak to sprawy kon 
fliktu na Dałekim Wschodzie, sprawy Hi- 
szpanii, stosunkom  francusko-włoskim 1 
dopiero na końcu zagadnieniu czeskie. 
mu. 

Dwa niemieckie demarches w Pradze 
Drugi pretest dotyczy artykułu w 

„Morawsko-Sleskim Deniku*, które- 
go treść jest obraźliwa zarówno dla 
byłej armii niemieckiej jak i dla żoł- 
nierzy węgierskich. 

W obu tych wypadkach poseł nie- 
miecki złożył ostry protest, żądając 
ukarania winnych oraz wydania za- 
rządzeń celem uniknięcia powtarza- 
nia się na przyszłość podobnych wy- 
vadków.



ы 

Naminacje profesorów 
w USB 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej 
mianował dr Stanisława Hillera, prof. 
nadzwyczajnego USB — profesorem 
zwyczajnym histologii i embriologii 
na wydziale lekarskim USB; Janusza | 
Iwaszkiewieza, prof. nadzwyczajne- 
80 USB — profesorem zwyczajnym 
historii nowożytnej na wydziale hu- 
manistycznym USB; dr Erwina Kos- 
chmiedera, prof. nadzwyczajnego 
USB — profesorem zwyczajnym fiło- 
logii słowiańhkiej na wydziale huma. 
nistycznym USB; Ludomira Ślendziń 
skiego, prof. nadzwyczajnego USB 
— profesorem zwyczajnym malarst- 
wa dekoracyjnego na wydziąle sztuk 
pięknych USB; dr Stanisława Fran- 
ciszka Zajączkowskiego, prof. nad- 
zwyczajnego USB — profesorem zwy 
czajnym historii średniowiecznej i na 
uk pomocniczych historii na wydzia- 
le humanistycznym USB. : 

S. p. prof. St. Szober 
WARSZAWA. (Pat.) Dnia 29 sierp- 

tia zmarł w Warszawie profesor Uni- 
wersytetu Józefa Piłsudskiego Stani- 
sław Szober, członek Polskiej Akade- 
mii Umiejętności, T-wa Naukowego 
Warszawskiego i licznych innych to- 
warzystw naukowych krajowych i za- 
granicznych, utor wielu prac nauko- 
wych i dydaktycznych, prezes Towa- 
rzystwa Krzewienia Poprawności i 
Kultury Języka, redaktor prac filolo- 
g'cznych, współzałożyciel Instytutu 
Popierania Polskiej Twórczości Lite. 
rackiej, były żołnierz-ochotnik 201 
pułku artylerii polowej. 

Nauka polska i Uniwersytet Józe- 
fa Piłsudskiego straciły w zmarłym 
znakomitego uczonego o rozległych 
horyzontach i wielostronnych zainte- 
resowaniach, nigdy nieustającego w 
pracy, całe zaś społeczeństwo polskie 
człowieka o wyjątkowej szlachetnoś 
ci uczuć, niezwykłej wyrozumiałej 
dobroci, całym sercem oddanego 
sprawom kultury polskiej. 

  

LONDYN. (Pat.) Wczorajsze po- 
siedzenie ministrów rozpoczęło się o 
godz. 11 i trwało do godz. 13.40. Spo- 
śród 22 członków gabinetu w nara- 
dach uczestniczyło 18. Choć formal- 
nie zebranie nie miało charakteru po 
siedzenia gabinetu, jednak tak liczny 
w nim udział ministrów nadaje wczo 
rajszym postanowieniom faktyczną 

wagę uchwał gabinetowych. 

Uwagę kół politycznych zwrócił 
fakt, że na naradach obecny był tak- 
że ambasador brytyjski w Berlinie 
sir Noville Chamberlain. Po posie- 
dzeniu wydano komunikat, stwierdza 

jący, że minister spr. zagr. złożył spra 
wozdanie z sytuacji międzynarodo- 
wej i że ministrowie wyrazili swą cał 
kowitą zgodę z dotychczasową akeją 

iz polityką na przyszłość. 

Dalszego posiedzenia nie wyzna- 
czono i ministrowie rozieždžają się 
z Londynu, będą jednak w pogoto- 
wiu na ewentualne wezwanie. Pre- 

mier Chamberlain wyjeżdża dziś wie 
czorem do zamku Balmoral w Szko- 
cji, w którym spędza wakacje król 
Jerzy i któremu złoży sprawozdanie 
z obrad ministrów. 3 

PARYŻ. (Pat) Odbyło się pod 
przewodnictwem prezydenta republi- 
ki posiedzenie Rady Mimistrów, które 
trwało przeszło 3 godziny. Według 

ogłoszonego urzędowo komunikatu, 
minister Bonnet złożył dokładne spra 
wozdanie ze spraw, dotyczących po- 
lityki zagranicznej, w którym poru- 
szył wydarzenia na Dalekim Wscho- 

dzie, hiszpańską wojnę domową, wza 
jemne stosunki francusko-włoskie i 
problem czechosłowacki. 

Rada Ministrów aprobowała w 
pełni wywody min. Bonneta oraz 
wskazówki, których udzielił on repre 

zentacjom dyplomatycznym francus- 
kim za granieą.   Po wygłoszeniu przez prem. Dala- 

  

Dww'etnie Żeńskie Liceum Gospodarcze 
Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet w Wilnie 
Przygotowuje absolwentki do prowadzenia | organizowania gospodarstw 

zbiorowych przemysłowych i spolecznych (hotełe, pensjonaty, bursy I t. p.) oraz 
rodzinnych 

Liceum korzysta z praw Państwowych Liceów Zawodowych. 
Egzaminy wstępne odbędą się dnia. 1 września b. r. i : 
Przy Liceum czynna Jest bursa żeńska (koszt całkowitego utrzymania 

45 zł miesięcznie). 

Iaformacyj udziela i ząpisy przyjmuje Sekretariat Liceum Gospodarczego 
Z. P. O. K. w Wilnie, ul. Bazyliańska 2— 19, tel. 25-37, w godz. 10—12 do dnia 

31 sierpnia włącznie, codziennie oprócz niedzieł i świąt. 

    

Punkty przejściowe graniczne 
z Polski 

Z dniem 1 września rb. zostaną 

uruchomione dla ruchu kołowego i 

pieszego dwa punkty przejściowe gra 

nczne z Polski na Litwę. 

Pierwszy punkt przejściowy na 

odcinku Kowno — Jewje — Zawiasy 

> Landwarów. 

Drug punkt przejściowy na od- 

cinku Olita — Orany — Ejszyszki. 

Dla pierwszego punktu przejścio- 

wego punkt kontroli granicznej mieś- 

cić się będzie w Zawiasach, dla dru- 

giego zaś w Dmitrówce — Orany. 

W punktach przejściowych, z dn. 

1 września podejmą normalną służbę 

urzędy celne względnie posterunki 

do Litwy 
| celne. 

Pierwszy punkt przejściowy, to jest 

w Zawiasach, czynny będzie w godzi- 

nach od 7 do 12 i od godz. 14 do 18. 

W niedziele i święta od godziny 10 

do 11. а 

Drugi punkt przejściowy, t. j. w 

Dmitrówce — Orany czynny będzie 

od godz. 8 do 12 i od godz. 14 do 17. 

Z powyższego wynika, że z dniem 

1 września rb. czynne będą trzy punk 

ty przejściowe graniczne z Polski na 

Litwę: pierwszy Landwarów—dla ru . 

chu kolejowego oraz Zawiasy i Dmit- 

rówka — Orany dla ruchu kołowego 

i pieszego.   
Etat dla urzędu prasy I propagandy 

w Litwie 
KOWNO, (Pat). Litewska rada mini- 

ytrów uchwaliła etat dla nowoutworzone 
| go urzędu prasy i pracy społecznej. Etat 
| przewiduje 53 urzędników. 

3-tygodniowy bilans walk 
w Palestynie 

KAIR. (Pat.) Prasa egipska podaje na 
podstawie wiadomości swych koresponden- 

tów w Palestynie, że w okresie trzech tygod 

ni od końca lipca do pierwszej połowy sierp 

nia, kiedy napięcie walk wzmogło się znacz- 

nie, byłe rannych i zabitych: po stronie 

arabskiej (powstańców) 678, po stronie an- 

gielskiej 109 ( wtym oficerów rannych 23, 

zabitych 12). 

Groby pawstańców arabskich 
JEROZOLIMA. (Pat.) Dotychezas powstań 

cy arabscy zabierają z pola bitwy swych 

rabitych i rannych. Ciała są grzebane z za- 

chowaniem ścisłej tajemnicy, przeważnie w 

górach lub wśród płantacyj. Czasmi korzy- 

stano ze świeżych mogił osób postronnych 

na istniejących cmentarzach lub inscenizo- 
wano pogrzeby zatajając nazwisko zmarłego. 
Związek kobiet arabskich oblicza, że w ten 
sposób pochowano juź ok. 1300 bojoweów 
i ostatnio związek uchwalił prowadzić ścisłą 

gwideneję takich grobów. RS Od 
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nych, stojących w ścisłej łączności z 
obroną narodową, przedłożył minister 
pracy Pomaret prezydentowi repub- 
liki projekt ustawy podpisany przez 
wszystkich ministrów, w sprawie nad 
liczbowych godzin w ramach ustawy 
o 40-godzinnym tygodniu pracy. Ar- 

tykuł 1. tego projektu ustawy przewi 
duje dla rządu prawo wprowadzenia 

nie kryzys czechosłowacki. Widoczne 
jest zaciekawienie, z jakim wyczekuje się 
tu wyników podróży ambasadora brytyj 
kiego Hendersona do Londynu. Prawdo- 
podobne jest,że po powrocie z Londynu 
Henderson przyjęty będzie przez kancle- 
rza. 

Prasa niemiecka w dalszym ciągu z 
wieiką uwagą śledzi wydarzenia w Cze 
chosłowacji. Obok depesz z Pragi i tere- 
nu Niemców  sudeckich,donoszących o 
gwałtach i napadach czeskich, przynoszą 
dzienniki wtorkowe wyczerpujące spra- 
wozdania z obrad gabinetu brytyjskie- 
go i francuskiego. Informacje te ujęte są 
w formę, która wskazuje, że zarówno Lon 
dyn jak j Berlin oceniają także poważnie 
obecną sytuację. 

„Berliner Tageblatt" stwierdza, iż w 
chwili, w której Niemcy sudeccy oraz po 
lityka czeska posunęli się do granic możli 

wych ustępstw,minął już okres nawiąza- 
Per в ry WYK 

Kronika telegraficzne | 
— We wiorek od wczesnego ranka 

panowały w północnych ji środkowych 
Niemczech niezwykle siine burze polą- 
czone z piorunami, gradem j oberwa- 
niem się chmur. Westfalia oraz częścio 
wo Śląsk i okolice. Hannoweru poniosły 
wielkie straty. ь 

— Przeszło 200 osób, przeważnie ko- 
biet i dzieci uległo zatruciu po spożyciu 
ciastek a u pewnego piekarza na 
przedmieściu Sofii. Stan 50 osób jest 

groźny. Dotychczas nie zdołano ustalić 
rodzaju trucizny. 

— 76002 obywatełi sowieckich, zamie 
szkujących w Mandżukuo, odmówiło po- 
wrotu do ZSRR ; wszczęło starania o uzy 

skanie obywatelstwa —. mandżurskiego. 
2000 naturalizacji w Charbinie już przy- 
znano. 2 

— poległ w walkach z oddziałami ko 

munistycznymi generał wojsk fymczaso- 

wego rządu chińskiego (projapońskiego) 

Li-Fu-Ho. Rząd tymczasowy w uznaniu je 
go zaslug mianował go po śmierci gene- 
rałem broni. 

— Z dniem 1 września P. L. L. „Lot” 

przystąpią do ekspłoałacii linii lotniczej 
Warszawa — Budapeszt. l.inia ta otwaria 
została dnia 1 lipca br. do dnia 31 sierp 
nia oblatywana była wyłącznie przez wę 
gierskie towarzystwo „Małert”. Przez 

miesiąc wrzesień pozostaje ważny roz- 
kiad dotychczasowy, czyli start z Warsza 

wy o qodz. 12,50, a z Budapesztu 8,30. 
Od dnia 2 października przebieg |i- 

nii uleanie zmianie, mianowicie samolot 

na drodze z Warszawy do Budapesztu, 
jak i z powrotem lądować będzie w Kra 
kowie. 

Zdemolowanić żydowstlezo domu 
modltwy w Gdeńs*n 

GDAŃSK. (Pat.)  Ub. nocy niewykryci 

sprawey po wyłamaniu bramy wdarli się do 

żydowskiego domu modlitwy w Gdańsku, po- 

łożonego w śródmieściu, wybił wszystkie 

szyby, niszcząc całe urządzenie domu. Na- 

pastnicy zniszczyli również mieszczący się 

na pierwszym piętrze syjonistyczny klub 

młodzieży żydowskiej oraz biblioieką klubu. 

Zniszczenie domu modlitwy, jak przypusz- 

czają, nie jest bez związku z zajściem, 6 któ 

rym donosi prasa. Mianowicie Henryk Tel- 

er, wyznania mojżeszowego; rodem z Wied- 

nia rzekomo zaczepił i pobił na ulicy przed 

żydowskim domem modlitwy ezłonka mło- 

dzieży hitlerowskiej. Tellera policja aresz- 

towała. 

Porszumienie prasowe 

priske-tofewskie 
RYGA, (Pat). W dniach 20—23 wrześ. 

nia odbędzie się w Rydze, doroczna kon 

ferencja porozumienia prasowego polsko- 
łotewskiego. 

Obrady konferencji rozpoczną się 20. 

Ostatni dzień przeznaczony będzie na 

zwiedzanie Łotwy. Mianowicie zorganizo 

wana zosłanie wycieczka do Mitawy Si- 

      ER 

  gułdy oraz Kegums gdzie jak wiadomo, 

Narady gabinetów Anglii i Francji 
Ministrowie angielscy są w pogotowiu na wezwanie 

dier'a expose na temat wytwórczości ! dodatkowych godzin pracy we wszys 
narodowej oraz problemów socjal- | tkieh zakładach, wykonujących pra- 

ce, związane z obroną kraju. Art. 2 

odnosi się do zakładów, pracujących 
nie wyłącznie dla obrony kraju. Go- 
dziny nadliczbowe, przewidziane 

przez ten drugi artykuł, nie mogą 
przekraczać stu rocznie. Rada Minist 
rów zatwierdziła w całości przedło- 
żony przez ministra pracy projekt 
ustawy, 

Zagadnien'e sudeckie zbliża się 
do rozwiązania 

BERLIN (Pat). Polityczne koła niemiec | nia kontaktów, międzyobu obozami znaj 
kie oświetlają w dalszym ciągu poważ- | duje się w ogniu dyskusji brd Runciman, 

któremu Anglia w okresie „ostatecznej 
walki” udzieli całego swego poparcia. 
„Berliner Tageblatt* wyraża ubołewanie 

z powodu nieprzychylnego dla obrony 

niemieckiej tonu prasy brytyjskiej. Nie 
znamy jeszcze tago ostatniego czeskiego 
słowa — pisze dziennik — wiemy jed- 
nak, że takie ostatnie słowo, które odra 
zu było w stanie przezwyciężyć przepaść 
między racją stanu Czechosłowacji a 
usprawiedliwionymi żądaniami Niemców 
sudeckich, nie istnieje. W interesie euro 
pejskiegopokoju sprawa narodowościowa 
winna być jak najszybciej wyprowadzona 
ze ślepego zaułka na drogę konstruktyw 
nego rozwoju. 

W szerokich kołach Berlina panuje na 
ogół przekonanie, że zagadnienie cze- 
chosłowackie znajduje się obecnie w sta- 
dium decydującym i zbliża się do rozwią 
zania. 

Kanclerz Hitler 
inspekcjonował fortyfikacie 
na pograniczu francuskim 

PARYŻ, (Pat). Kanclerz Hitler prze- 
prowadził wczoraj w otoczeniu kilku ge 
nerałów inspekcję fortyfikacyj pod Mo- 
kehlo na granicy francusko-niemieckiej, 
naprzeciw Strassburga. Inspekcja trwała 
godzinę, w ciągu której ruch graniczny ; R na tym odcinku był. w ł 

му 

Reprezentacyjny gmach Rzeszy 
BERLIN, (Pat). Kanclerz Hitler zarzą 

dził aby zamek Bellevue przebudowany 
został jako gmach przeznaczony dla goś 
ci oficjalnych rządu oraz dla kongresów. 
EEST TEZ ZR EEZZT ZOE TOZZEA 

Giełda warszawska 
z dnia 30 sierpnia 1938 r. 

Belgi belgijskie 80,97 
Dolary amerykańskie 530.50 
Dolary kanadyjskie 530,00 
Floreny holenderskie 289.54 
Franki francuskie 14,53 
Franki szwajcarskie 121.55 
Funty angielskie 25,91 
Guldeny gdaūskie 100,25 
Korony czeskie 15.60 

Korony duńskie 115.65 
Korony norweskie 130.13 
Korony szwedzkie 133,59 

Liry włoskie 23,10 
Marki fińskie 11,44 
Marki niemieckie — 

94,00 Marki niemieckie srebrne 

Tel Aviv 25,75 
Akcje: 

Bank Polski 123,50 

Papiery procentowe: 

Pożyczka wewnętrzna 67,25 

Pożyczka inwestycyjna pierwsza 86,13 
Pożyczka inwestycyjna druga 85,25 

Pożyczka konwersyjna — 

505 kolejowa — 

4% premjowa dolarowa 43,50 

Pożyczka konsolidacyjna 67,25 

8% ziemska dol. kupon 42,63 

CZERNIOWCE, (Paij. Władze sowiec 
kie zatrzymały rumuński statek handlowy 
„Calinova” kóry odpłynął z portu Ga- 
łacz w kierunku Tulcea, Podczas przejaz- 
du przez Dniestr—Liman władze sowiec- 
kie przeszukały statek | skonstatowały, 
że wśród załogi statku znajdował się oby 

Olbrzymie straty 

BILBAO, (Pai]. W ciągu ub. tygodnia 
wojska gen. Franco pogrzebały na odcin 
ku Ebro 1908 nieprzyjacielskich trupów. 
Do niewoli wzięto 4602 osób. Zdobyto 
82 karabinów maszynowych pochodzenia 
sowieckiego, 3 czołgi I wiele innego ma   buduje się obecnie wielka elektrownia 

na Dźwinie, 
teriału wojennego. W bitwach powietrz- 
wych stracono 48 samolotów rządowych.   

(słonkosteo honorowa $min 
dia p. Premiera 

WARSZAWA. (Pat.) Prezes Rady Minist« 

rów i minister spraw Wewnętrznych gen. 

Sławoj-Składkowski przyjął w dniu 30 sierp- 

nia delegację mieszkańców gminy Obryte, 

pow. pułtuskiego, która prosiła pana pre- 
miera o przyjęcie godności członka honoro- 
wego gminy. 

W rozmowie z delegacją p. premier infor 
mował się o stanie i potrzebach gminy oraz 

wyraził zgodę na przyjęcie obywatelstwa 

honorowego. 

Telegram łodzianek 

do p. Premiera 
WARSZAWA. (Pat.) P. prezes Rady Mini- 

strów gen. Sławoj-Składkowski otrzymał пач 

stępujący telegram: „Walny zjazd Kół Gos 

podyń Wiejskich województwa łódzkiego, 

odbyty w Łodzi 28 sierpnia 1938 r., przesyła 

Ci, Panie Premierze, wyrazy uznania i po< 

dziękowania za Twoje wysiłki nad polep+ 

szeniem warunków higienicznych, sanitar< 

nych i estetycznych wsi polskiej i zapewnią 

Cię, Panie Premierze, że zorganizowane ko? 

biety wiejskie znajdą stę w szeregu tych, 

Którzy Ci do zrealizowania tego dopomagać 
będą w miarę swoich sił”, 

Nowi ministrowie 
francuscy 

  

ANATOL DE MONZIE. 

GRYPIE 
3 przeziębieniu, dozngję się ul E 

zażywająe tabletek KM   
  

Sowiety skoniiskowały statek rumuński 
| watel sowiecki, Gavrila Ostapenko, ktė 
"ry przed kilkoma dnłami uciekł z Sowie 

tów. 
Władze sowieckie nie zadowoliły się 

tyłko aresztowaniem Ostapenki, ale skon 

fiskowały również statek rumuński prze- 

wożąc go do portu Ovidiopol. 

wo 5X rządowych 
w Hiszpanii 

| — Operacje wojsk gen. Franco, przepro 
wadzono w ub. tygodniu na froncie Estra 
madury, Tołedo doprowadziły do zajęcia 
13 miejscowości į 50 km kwadr. terenu. 
Na tych frontach v:zięto 1500 jeńców. 

Kontrofenzywa rządowa na odcinku 
Zujaz doprowadziła jedynie do zajęcia 
terenu5 km głębokości. !



„KURJER” [4556] 

Pomimo wojny 
Myliłby się ten kto by sądził, że 

Krwawe rozruchy palestyńskie zdo- 
łają zahamować postępy pracy syjo- 
nistów. Jakkolwiek niewątpliwie sa- 
mo tempo pracy zostało w pewnej 

mierze osłabione, to jednak praca 
trwa. Ostatnie korespondencje z Pa- 
lestyny, drukowane w polskiej prasie 
syjonistycznej, przynoszą cały szereg 
informacyj o kupnie ...ziemi przez 
Żydów. Okazuje się, że pomimo napa 
dów na kolonie dotychczasowe, pro- 
ces tworzenia nowych kolonij żydow 
skich nie uległ przerwie. Świadczy 
to chlubnie o  patriotyźmie Żydów 
palestyūskich. 

W ciągu pierwszych pięciu mie- 
sięcy bieżącego roku — czytamy w 
„Naszym Przeglądzie nabyli 

Żydzi od Arabów 22.283 dunamów zie 
mi za cenę 123.856 funtów (przeszło 
trzy miliony złotych)... Przytym ceny 
gruntów spadły... 

Jeżeli chodzi o skupienia europej- 
skie to nigdzie nie daje się zauwa- 
żyć faktu niewykorzystania certyfi- 
katów emigracyjnych względnie dri- 
szot (wezwania do krewnych). Stru- 

myk emigracyjny płynie jakkolwiek 
w tempie zwolnionym. 

Jesień tegoroczna może być więcej 

žydowską, niž czechostowacką. Spra- 
wa palestyńska wejść bowiem musi 
pod obrady Izby Gmin, a następnie 
Ligi Narodów. Uchwały Małej Enten- 
ty stanowiły również ważny przyczy- 
nek do umiędzynarodowienia sprawy 
żydowskiej. 

Z głosów prasy zagranicznej wy- 

mienić należy głos „Temps*: 
„Nagła i nieprzewidziana wizyta 

brytyjskiego ministra kolonii w Pa- 
lestynie, spowodowała różne pogłos- 
ki, które wyrażały wątpliwość co do 
aktualności planu podziału. Wszelkie 
te jednak słuchy, które obiegły prasę, 
nie opierają się na żadnej solidnej 
podstawie. Prawdą jest, że mandat 
palestyński przeżywa ciężkie chwile 
kryzysu, jednakowoż mimo to Pale- 
styna pozostaje dalej głównym cen- 
trum drogi powietrznej, morskiej i 
lądowej, prowadzącej do Indyj. Nig- 

dy, bez względu na to co się stanie, 
Anglia nie będzie mogła ani zrezyg- 
nować z niej, ani.przestać interesować 
się tym krajem, którego znaczenie 

strategiczne dla Imperium jest ol- 
brzymie. 

Podział kraju jest dla Imperium 
możliwie najlepszym sposobem roz- 
wiązania tego zagadnienia, ponieważ 

daje możliwie najlepsze zabezpiecze- 
nie dla interesów Imperium Brytyjs- 
kiego. 

Zapewnić sobie bezpieczeństwo 
potrafi Wielka Brytania jedynie przez 

NA LETNISKA 

książka z 

Biblioteki Nowości 
Wilno, ul. Św. Jerzego 3. 

OSTATNIT: NOWOŚCI — klasycziie 
literatura « szkolną -- naut:owa. 

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

"Kaucja 8' zł. 
Wysyłka na prowincję. 

    

stworzenie państwa żydowskiego, 
które stałoby się jej naturalnym 
sprzymierzeńcem wobec ciągłego 
brużdżenia Arabów. Tylko takie roz- 
wiązanie, tylko podział terytorialny 
może dać.Anglii tego rodzaju gwaran 
cje i dlatego właśnie plan lorda Pe- 
ela musi być zrealizowany. Rząd lą- 
dyński wbrew różnym trudnościom, 
wbrew sprzeciwom arabskim, wbrew 
obiekcjom wysuwanym przez Żydów 
i przez Komisję Mandatową Ligi Na- 
rodów, jest zdecydowany od planu te 

go nie odstępować lecz przeciwnie zre 
alizowač go“. 

Z głosów żydowskiej prasy żargo- 
nowej wyróżnił się głos p. Klejnbau- 
ma w „Hajncie*. Uznając koniecz- 
ność emigracji, autor podnosi konie- 
czność emigracji masowej. 

Część prasy polskiej wysnuła z te- 

go wniosek, że p. K. nie chce emigra- 

cji z Polski. Z artykułów p. Klejn. wy 

nika raczej odczucie zbieżności po- 

między polityką kolonialną Polski i 

syjonizmu. Istotnie skoro Palestyna 
jest zbyt mała, ażeby pomieścić cały 

(ybwcja gozpodarcza Polsk w wietącach letni 
co słabiej zaś kształtował się zbyt cegły | prac Inwestycyjnych wykorzystywane by- Bank Gospodarstwa Krajowego w na- 

stępujący posób charakteryzuje sytuację 
gospodarczą Polski w miesiącach letnich. 

W dziedzinie produkcj. przemysłowej 
Polska należy nadal do tych krajów, któ 
rych wskaźniki wytwórczości utrzymują 
sę na poziomie wyższym niż przed ro- 
kiem. Ogłoszony przez nstytut Koniunktur 
Gospodarczych i Cen nowy, obl.czony we 
dług wartości produkcji wskaźnik ogólny 
wynosi dla Polski za pierwsze półrocze 
1938 r. 119,1 wobec 111,0 za rok 1937 
(podstawa 1928 r. = 100). 

W górnictwie zwiększyło się wydoby 
cie węgla ze względu na zwyżkę zbytu 
krajowego i eksportu. Spadek wydobyc a 
ropy naftowej został w roku bieżącym za- 
hamowany i w ostatnich miesiącach pro 
dukcja surowca ropnego była nieco wyż 

sza niż przed rokiem. 

W oparciu o silny ruch inwestycyjny 
w przemyśle i w zakresie robót publicz- 
nych korzystnie przedstawiało się zatrud 
nienie w hutnictwie i w przemyśle metalo 
wo-maszynowym, które stałe rozszerzają 

swoje zakłady wytwórcze. Tylko niektó- 
re działy przemysłu metałowego, pracują 

ce na potrzeby budownictwa wykazują 
spadek zamówień ze strony słabszego w 
bieżącym sezonie budownictwa mieszka- 

niowego. Wysoki stan uruchomienia utrzy 

mał się w przemyśle chemicznym, w lip- 

cu wzrósł zwłaszcza zbyt artykułów che- 

micznych, zużywanych przez włókiennict 

wo, które po okresie międzysezonowym 

przystąpiło do pracy na sezon z.mowy. J 

sprzedaży wyrobów włókienniczych za1- 

naczyła się w lipcu poprawa, przy zniżko 

wej tendencji cen w następstwie niższych 

cen przędzy i surowców włókienniczych. 

Przemysł drzewny był dostatecznie zatru 
dniony mimo, że zapotrzebowanie drze- 

wa budowlanego w kraju jest w tym roku 

mniejsze. Eksport drzewa natomiast po- 
prawił się wydatniej. W przemyśle mine 
ralnym najkorzystniej przedstawiało się 
położenie przemysłu cementowego, n.e 

um meta spod 2500 i 
Czy Germanie założyli państwo Piastów? Największa 

sensacja archeologiczna Europy. Zdemaskowana tendencja 

Mała kurna chata na Polesiu. — | 
skrzy | (Wnętrze przesycone dymem 

się rosą kopcia. Ubogi sprzęt, brud, 
prymitywizm. Wrażliwy turysta, lub 
dostojnik państwowy wzdryga się. 
Na usta ciśnie się okrzyk 

© EPOCE KAMIENNEJ. 
— Tak kiedyś mieszkaliście wy, 

wszyscy Słowianie — podsuwa usłuż 
ny naukowiec, prowadzący Słowian 
z Polesia. — Byliście barbarzyńcami. 
Dopiero w kilka wieków po narodze 
niu Chrystusa zaczęliście się roić jak 

pszczoły w tych grząskich cuchną- 
cych błotach i wysypaliście się stąd 
dzikimi, niekulturalnymi hordami z 
całym swoim niesłychanym prymity 
wizmem na wschód, na zachód, pół- 

noc i południe. Początkowo nie. ode 
grywaliście żadnej roli w dziejach Eu 
ropy, w jej rozwoju cywilizacyjnym. 
Chłonęliście chciwie prądy, płynące 

z zachodu. Byliście dziećmi, których 
INNE NARODY UCZYŁY CHODZIĆ 

PO ARENIE DZIEJOWEJ. 
Inny naukowiec zaprzeczył  te- 

mu. Fakty, które zebrał, metody, któ | 
re opanował — tworzą:inny obraz.   

— Przyszlście z Azji — powie. 
I znowu posłyszymy o hordach 

barbarzyńców. Mieszkamy w szała- 
sach, mamy ubogie sprzęty, narzę- 
dzia, sztukę, — słowem kulturę. Nie 
odegrywamy żadnej prawie roli dzie 
jowej. Jesteśmy co najwyżej statysta 
mi, którzy muszą się zadowolić wyz- 
naczonym im miejscem. 

Oczywiście działo się to wszystko 
łak dawno, że ostatecznie niech już 
tak będzie, jak mówią. Jako antido- 
tum przeciwko ewentualnemu _nie- 
bezpieczeństwu powstania 

KOMPLEKSU 
„SŁOWIAŃSKIEJ NIŻSZOŚCI* 

można by było wysunąć  teraźniej- 
szość i przeszłość historyczną. Coś 
niecoś znajdzie się w dorobku cywi- 
lizacyjnym. 

Jednak upór naukowców. bywa 
ezasem nieznośny. Naprzykład Niem 
cy. Prowadzą nas z Polesia i robią 
swoimi uczniami. Odmawiają Słowia 
nom „zmysłu państwowo-twórczego*. 
Duma narodowa Germanów widzi 
na ziemiach rdzennej Polski w pierw 
szych wiekach po Narodzeniu .Chry- 

  

  

golus, przyszłe państwo żydowskie, 
musi domagać się kolonii. Polska od- 
dawna domaga się kolonii. Stąd pro- 
sty wniosek o potrzebie wspólnej ak- 
cji ze strony obu tych sił, z których 
jedna rozporządza siłami militarny- 

mi, a druga poważnymi wpływami 
wśród dzierżycieli kolonij. 

Reasumując zdarzenia z okresu 

trzymiesięcznego, można powiedzieć 
że: 

1) siła terroryzmu arabskiego zwol 
niła tempo, ale nie zahamowała roz- 
woju żydowskiej Palestyny; 

2) odwlekła, ale nie zmieniła de- 
cyzyj angielskich; 

3) zmusza dyplomację państw za 
interesowanych, oraz kierownicze 
sfery syjonizmu do dałszej czujności 
w Londynie. Wahania angielskie i od 
wlekania decyzji przekazania, przy- 
najmniej kontroli nad ruchem wjaz- 
dowym, w ręce Żydów, są bardziej 
niebezpieczne od zamieszek, których 
nigdzie nie braknie. 

Exemplum Sudety. 

  

lecz. 

dla celów budowlanych. W warunkach bar 

dzo korzystnych pracowały fabryki pa- 
piernicze, które wykazują stały wzrost 
produkcji. 

Obroty handlowe na rynku wewnętrz 
nym w związku z okresem wakacyjnym i 
pracami żniwnymi na wsi nieco osłabły, 
jak zwykle w letnich miesiącach, utrzymu 
jąc się jednak na zeszłorocznym pozio- 
mie. W handlu zagranicznym nastąpił w 
lipcu wzrost obrotów przy silnym wyko 
rzystaniu portów wybrzeża polskiego. 

Położenie na rynku pieniężnym ze 
względu na znaczną płynność banków i 
przemysłu cechowały nastroje spokojne 
przy nieco słabszych jak zwykle w miesią 
cach letnich obrotach bankowych. Na ryn 

ku lokacyjnym wystąpiła poważna zwyżka 
kursów papierów dywidendowych, świad 
cząca o korzystnej ocenie położenia prze 
mysłu. Ogólny stan wkładów w instytuc- 
jach wykazał zwyżkę głównie dzięki żna 
<zniejszemu wzrostowi wkładów oszczęd 
nościowych. Natomiast na cele wzmożo- 
nej produkcji przemysłowej i potrzeby 

  

Rekonstrukcja wnętrza izby prasłowiańskiej sprzed 2500 lat na podstawie wykopalisk 
w Biskupinie. Rekonstrukcję Wykonał artysta malarz Antoni Ziemitrud - Bryndza, 

stusa Pragermanów, wypowiada się 
na ten temt w licznych publikacjach 
naukowych i podsyca argumentami 
odwieczny nemiecki „Drang nach 
Osten". Słowianie, a raczej hordy 
barbarzyńców słowiańskich miały od 
sunąć Pragermanów na  zachėd 
gdzieś około VI wieku. Niemieccy 
uczeni twierdzą, że Organizatorami 
państwa Piastów byli Waregowie, a 
więe Germanie. Siowem Germanom 
mamy zawdzięczać narodziny: państ- 
wowości polskiej. 

wiście 

CEGO JUŻ JEST ZAWIELE 
tymbardziej, że fakty bezsporne, jak 

wykazały m. in. wykopaliska tegoro- 

czne w Gnieźnie i w Poznaniu mówią 

o czym innym. Ani w Gnieźnie pias- 

towskim, badanym dziś przez arche- 

clogów polskich ani w Poznaniu na 

grodzisku Chrobrego nie ma śladów 
Wikingów. W tej chwili w artykule 
nie chodzi nam jednak o to. Skoro 
już rozpoczęliśmy od kurnej chaty 
na Polesiu i od prakolebki Słowian, 
cofnijmy się wstecz. Jak tam było z 

naszymi praprzodkami? Jeżeli byli 

barbarzyńcami, stojącymi kulturalnie 
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Kongres Federacji Tow. Historycznych 
Europy Wschodniej 

25 i 26 bm. obradowała w Zurichu | 
konferencja plenarna delegatów Federacji 
Towarzystwo Historyczne Europy Wscho 
dniej. 

Federacja ta została utworzona z inic 
jatywy Polskiego Towarzystwa Historycz 
nego w roku 1927, obecnie zgrupowa- 
nych w niej jest około 40 instytucyj nau 
kowych (akademie, uniwersytety, instytu 
ty badawcze, stowarzyszenia naukowe 
itd.). Celem Federacji jest koordynacja 
badań naukowych nad wielkimi problema 
mi historycznymi dotyczącymi Europy 
Wschodniej i współpracy historyków roz 
maitych krajów i wymiana publikacyj nau 
kowych. 

Federacja wydaje biuletyn informacyj 
ny pod redakcją prof. Handelsmana z 
Warszawy. Ostatnio ukazał się tom 8-my 
biuletynu. 

Na obeanej konferencji, po wysłucha 
niu sprawozdania z działalnośc! Federa- 
cji za lata 1933—1938 dooknano wybo- 
rów do komitetu wykonawczego, na które 
go czele stanął prof. Lukinich z Budapesz 
tu, Do komitetu weszli z Polski: prof. 
Kętrzyński, dyr. Łopaciński (sekr. gen.), 
prof. M. Handelsman (naczelny redaktor 
biuletynu), prof. Bujak ze Lwowa (kierow 
nik komitetu, opracowującego „słownik 
starożytności słowiańskich). н 

Apel o dokumenty szkół polskich 
w latach wojny 

W latach 1915—1918 działały na teryto 
rium b. cesarstwa rosyjskiego liczne szkoły 

— tworzone przez różne instytucje i orga- 

nizacje dla uchodźców z b. Królestwa Pol- 

skiego, Litwy, Białej Rusi, Wołynia i b. Ga 

licj. Akta tych szkół do dziś dnia mają 

ły silnię wkłady posiadające charakter re 
zerw obrotowych przedsiębiorstw i insty 
łucyj. Duże inwestycje publiczne absor 
bowały w dalszym ciągu poważne środki 
pieniężne, mniejszy natomiast popyt na 
kredyt wykazało budownictwo mieszka- 
niowe. Ogólnie biorąc zapotrzebowanie 
kredytu obrotowego ze strony przemysłu 
było w letnich miesiącach słabsze, poszu 
kiwany był natomiast kredyt šredn'o- 
terminowy na inwestycje, remonty budym- 
ków i na cele obrotowe.   Większe potrzeby pieniężne zgłasza 
ło również rolnictwo w związku ze żniwa 

mi. Zb'ory zbóż odbyły się w pamyślnych 
na ogół warunkach atmosferycznych i 
przedstawiają się korzystniej niż w po- 
przednim roku. Ceny ziemiopłodów po 
ukazaniu się nowych zbóż na rynku doz- 

nały silnej zniżki, co skłoniło rząd do zor 

ganizowania szerszej akcji interwencyjnej, 
mającej na celu zahamowanie spadku cen. 
W dziedzinie produkcji hodowlanej nato 
miast zarówno ceny jak j rozm:ary zbytu 
nie wykazują zmian. 

niżej od innych plemion, przyznamy 
się do nich, bo żyjemy w czasach de- 
mokratycznych, w których pochodze 
nie plebeuszowskie nie jest hańbą. 
Jeżeli jest jednak inaczej to dlaczego 
mamy to ukrywać, dlaczego mamy 
milczeć i pozwalać naszych przodków 
poniżać. Zresztą w naturze każdego 
człowieka leży sentyment dla chwa- 
lebnej tradycji. Poznana staje się ona 
podświadomym fundamentem, na 
którym się 

LEPIEJ OPIERA WIARA W PRZY- 
SZŁOŚĆ WŁASNEGO NARODU. 

Większość prehistoryków polskich 
(ściśle z wyjątkiem jednego) oraz 
wielu słowiańskich i niemieckich u- 
waża że z przeszłością Prasłowian 
jest inaczej niż ją malują zwolennicy 
poleskiego lub azjatyckiego pochodze 
nia Słowian. Faktów. dostarcza zie- 
mia. Łączą się one w zespół kultury 
tzw. łużyckiej, uważanej za prasło- 
wiańską. 
JEDNĄ Z NAJWIĘKSZYCH SENSA- 

CYJ ARCHEOLOGICZNYCH 
EUROPY 

„zabudowana gęsto   lat ostatnich są wykopaliska koło Bi- 

duże znaczenie dla licznych obywateli Rze 
czypospolitej Polskiej. 

Niestety ani władze archiwalne, ani szkol 

ne nie posiadają o aktach tych żadnych w*a 

domości, prócz ogólnego przypuszczenia, że 

zginęły one w zamęcie rewolucji i wojen 
domowych w Rosji. 

Wszystkie osoby, które mają jakiekol- 

wiek wiadomości o powyższych aktach — 

proszone są ze względu na ogólne dobro o 

podanie swych informacyj do archiwum oš- 

wiecenia publicznego w Warszawie, ul. Kra 

kowskie przedmieście nr. 26/28, tel. 246-62. 
„Istnieją. przypuszczenia, że niektóre z 

tych akt przywieziono do Polski, jako spisy 

uczniów lub rejestry świadectw ukończenia 
szkoły. Osoby, które mają powyższe akta 

jakichkolwiek szkół z okresu 1915—1918 r. 

działających na terenie b. cesarstwa rosyj 

skiego, proszone są o złożenie ich w archi 

wum oświecenia publicznego. 

Nomer polski pisma INtewstiego 
Ukazał się numer gospodarczego pis 

ma litewskiego „Prekyba”, w którym, po 
raz pierwszy został bogato uwzględnio 
ny dział polski. Redakcja tego pisma zaz 
nacza przytem, że obszerne artykuły o 
Polsce, Jej przemyśle, handlu itd, zostaną 
zamieszczone dopiero w numerze wrześ 
niowym. j 

Ceny biletów kolejowych ° 
Polska—Litwa 

W Kownie zostały zakończone rozmo 
wy polsko-litewskie w sprawach komuni 
kacji kolejowej. Ustalono ceny biletów 
kolejowych następująco: 3 klasa z Kowna 
do Wilna 6.50 litėw, 2 klasa — 9,70 lt. 
z Kowna do Warszawy 3 klasa — 25,90 
litów a 2 klasa 38,90 it. Wycieczki - аги- 
powe, nie mniejsze niż 15 osób będą 
mogły korzystać z ulgi taryfowej wyno- 
szącej 33 j jedna trzecia procent. W roz 
rachunkach kolejowych ustalono przytem 
1 zł. na 1,13 dita. Lit na 0,90 złotego. 

POKOJE 
TANIE. CZYSTE i CICHE 

W HOTELU ROYAL 
Warszawa Chmielna 81 

Dla pp. czytelników „Karjera Wileńsk.* 
15% rabato 

  

        

      

  

  

skupina w powiecie żnińskim, w woj. 
poznańskim. Odkopuje się tu od czte 
rech lat szczątki osady bagiennej kul 
tury łużyckiej, datowanej na VII— 
IV wiek przed N. Chr. 

"Wykopaliska w Biskupinie poz- 
walają nam poznać kulturę Prasło- 
wian sprzed 2500 lat. 

CO TE WYKOPALISKA PRZYNIO- 

SŁY DOTYCHCZAS? 

Przede wszystkim jeszcze jeden z li- 
cznych (zabytki tzw. kultury łużyc- 
kiej są znane z większej ilości cmen- 
tarzysk i innego rodzaju stanowisk) 
dowodów trwałego osadnictwa w tych 
wiekach Prasłowian na polskich zie- 
miach. 

: Osada znajdowala się na półwys- 
pie, który mógł być w pewnych ok- 
resach wyspą i była otoczona wałem 
ziemnym, ujętym w zrąb drewniany; 

wysokimi prze- 
strzennymi domami, o wymiarach do 
9,60 na 8,70 mtr. Rozplanowanie osa 
dy oraz system obrony świadczy 
o wysoko rozwiniętym ustroju spo- 
tecznym ze skrystalizowaną władzą 
naczelną. Kultura duchowa mieszkań 

ców, wyrażająca się w obrządku grze 

balnym (ciałopalenie), w ornamentyce 
i formach naczyń glinianych, w ozdo 
bach takich, jak paciorki importowa 
ne z Egiptu, z kwiinącego państwa 
faraonów, w szpilkach bronzowych, 

bransoletach, naszyjnikach itd. przed



„KURJER“ [4556] 

iinelmina holenderska 

Holandia obchodzi czterdziestolecje 
rządów krółowej Wilhelminy. 

2 KOBIECE RZĄDY. 
Cicho i niepostrzeżenie minęły 4 dz'e 

sięciołecia panowania królowej holenders 
kiej. O ile dla pozostałej Europy te 40 
lat wypełnione były wszelakim: wydarze 
niami, o tyle dla Holandii życie układało 
się spokojnie, pracowicie, powszednio, a 
przez to i panowanie królowej nieznacz 
nie się rozciągało na coraz dłuższy okres 
czasu, aż objęło całych lat czterdzieści, 
Cyfra to jedna z najdłuższych, zwłaszcza 
że jeszcze nie zakończona i że zapewne 
długie jeszcze lata dłoń królowej Wilhel 
miny dzierżyć będzie berło nad kraną 
tulipanów. 

Nie ma wprawdzie reguł bez wyjąt 
ków, ale tak się już jakoś składa, że rzą 
dy kobiecie, zwłaszcza długie, są dla kra 
jów szczęśliwe. Pod 45-letnimi rządami 
Elżb.ety rozkwitła cała Anglia i wspomi 
na po dziś dzień z dumą elżbjetański 
okres. Drugim okresem rozkwitu i potęgi 
było dla Wielkobrytanii 64-letnie panowa 
n'e Wiktorii. Dla Rosji znów pomyślne by 
ły, zwłaszcza nazewnątrz, długoletnie rzą 
dy Katarzyny. Rekord pomyślności zamie 
rza jednak widocznie pobić Holandia, 
gdyż w perspektywie rządzić nią będzie 
— po najdłuższym życiu królowej Wilhel 
m'ny — Jułianna. Co zaś do Anglii to ry 
sują się przed nią widoki powtórzenia e- 
poki elżbietańskiej ze względu na osobę 
obecnej następczyni tronu, która w tych 
dniach obchodziła 8 rocznicę urodzin. 

W starych roczn'kach „Biesiady Lite- 
rackiej" z ub. stulecia znałeźć można fo 
tografię małej dziewczynki, w białej, 
przepasanej niebieską szarfą, sukience 
To ówczesna dziedziczka królewskich tra 
dycyj domu Orańskiego, a dzisiejsza kró 
lowa Wilhelmina. W tychże rocznikach fi 
guruje butna twarz jej niemieckiego i- 
miennika Wilhelma. Jakże się oba pano- 
wan.a różnią od siebie, 

WALKA Z MORZEM. 
Morzu zawdzięczają poddani królo- 

wej Wilhelminy swój dobrobyt, swe bo- 
gactwa narodowe, lecz morze nie dało 
lm tego darmo. Wieloletnie wysiłki, nie 
ustający trud, wciąż napiętą czujność ! 
energię musjeli przeciwstawiać flegmaty 
czni, poczciwi Flamandowie, by osłonić 
wwój niz.mny kraj przed atakami fal mors 

stawia się w korzystnym świetle; kul 
tura zaś materialna stoi na poziomie 
wysokim, 

NIE USTĘPUJĄC W KAŻDYM 
RAZIE KULTUROM WSPÓŁCZE- 

SNYM NA ZACHODZIE. 
Domy, budowane techniką łątko- 

wą (lub sumikową), posiadają przed- 

sionki oraz w kilku wypadkach ko- 
mory. Dachy prawdopodobnie były 
wysokie, oparte na słupie. Ognisko 
znajdowało się stale na prawo od 
wejścia. Koło domów biegły ulice, wy 
łożone drzewem. 

_ Prastowianie z Biskupina posia- 
dali konia, który wymiarami swymi 
przewyższał tarpana stepowego. Uży- 
wali go m. in. do polowań na jelenie 
(jak o tym mówi rysunek na jednym 
z naczyń) oraz w zaprzęgu do 
wozu o kołach szprychowych i tar. 
czowych. Z innych zwierząt domo- 
wych hodowali kury, owce, bydło, 
kozy i świnie. Pies należał także do 
starych mieszkańców osady. Polowali' 
natomiast na niedźwiedzie, wilki, H- 
sy, borsuki, wydry, tchórze,  żbiki, 
rysie, zające, bobry, dziki, jelenie, 
sarny, żubry, tury, różne ptaki oraz 
łowili ryby. 

2500 lat temu Prasłowianie po- 
siadali     

kich. Z obrony przeszli wreszcie do o- 
fensywy i oto widzimy cud odbierania 
morzu całych połaci, całych zatok, na któ 
rych dnie zielenić się odtąd mają przepy 
szne holenderskie pastwiska. Kunsztow= 
ny system tam i nasypów, sztucznych 
wzniesień, usypisk i grobli, zwanych przez 
Holendrów „polders”, system wspierany 
wypompowującymi wodę wiatrakami į sie 
cią. kanałów odwadniających — rozniósł 
szeroko po świecie imię Holandii, jako 
symbołu mrówczej  zapobiegliwości, 
skrzętności i benedyktyńskiej zgoła praco 
wiłości. Geograficzne położenie  kraju 
zapewniło mu względny spokój przed 0- 
gólnoeuropejskimi burzam. w rodzaju woj 
ny światowej. Wałka z morzem, walka z 
naturą absorbowała siły Holendrów, da- 
jąc imponujące rezultaty i — w przeci- 
wieństwie do walki zbrojnej — wzbogaca 
jąc mały, dzielny kraj. 

KOLONIE. 

Z holenderskich. portów wyruszają od 
wieków okręty, by prowadzić handel po 
morskich szlakach, .by szukać bogatych 
kolonij, by zyskiwać dła Niderlandów co- 
raz szerszy oddech gospodarczy. Z da- 
wien dawna też słyną holenderscy arma- 
torzy, idący w swoim czasie w paragon 
z żeglarzami władczyni mórz — Anglii. 
Naw.gacyjny rozmach dał Niderlandom 
bogate kolonie, znane pod nazwą Indyj 
Holenderskich, a obejmujące szereg wiel 
kich wysp z liczną ludnością. W rezulla- 
cie siedmiomilionowa Holandia rozciąga 
dziś swe władztwo nad 80 milionami kolo 
rowych ludzi i czerpie z azjatycko-austra 
lijskich surowców ogromne zyski. 

KRAJOBRAZ. 

Holandia dała światu wielkich mis- 
trzów pędzla: Rubensa, Rembrandta, Van 
Dycka, Van Eyck'ów, Ruysdale'a itd. Pej 
zażyści ze szkoły flamandzk.ej mieli do 

dyspozycji niezrównany, soczysty krajob 
raz holenderski, gdzie morskie, przesyco- 
ne wilgocią powietrze, chmury, zieleń, 

słońce, stwarzają tyle efektów i dostar 
czają tylu malarskich motywów 

TYPY. 

Gdy mowa o malarzach flamandzkich, 
a zwłaszcza o wymienionych największych 
spośród nich niepodobna pominąć miłcze 
niem tamtejszych typów ludzkich. Pocz 

  

DOBRZE ROZWINIĘTE 
RZEMIOSŁO. 

Garncarstwo mogło się szczycić swy- 
mi wyrobami. Naczynia nieraz o 
pięknych formach ornamentowane, 
czerniono w ten sposób w jaki do- 
tychczas czernią naczynia gliniane 
garncarze w Nowogródczyźnie i Wi- 
leńszczyźnie, w woj. lubelskim i na 
innych terenach Polski. Wysoko sta- 
ło również odlewnietwo. Z brązu wy- 
rabiano na miejscu szpile, naszyniki 
itp. Z kości wyrabiano różne narzę- 
dzia. 

Z roślin uprawnych, jak dotych- 
czas znaleziono ziarna dwuch gatun- 
ków pszenicy, prosa oraz włókna Inu. 
Oczywiście kobietom „z Biskupina 
łużyckiego* znane było tkactwo, o 
czym świadczą przęśliki i ciężarki 
gliniane od stojących krosien. 

Kultura prasłowiańska, której ob 
raz powstaje z zachowanych do dziś 
w mokrym torfie szczątków osady 
bagiennej w Biskupinie, nie jest wca- 
le ani prymitywna, ani dzika na tle 
swej epoki. Wprawdzie daleko jej do 
monumentalności współczesnej kul- 
tury greckiej, egipskiej, ale 

W NICZYM NIE USTĘPUJE 
PRAGERMAŃSKIEJ. 

Rozwijała się niezależnie, posiadała 

  

ciwe, rozlane tłuściochy, spokojne, flegma 
tyczne twarze, rubensowskię piękności o 
przebujnych kształtach — wszysiko to 
można dziś również spotkać w N.derlan 
dach, jak spotykał to Rubens przed setka 
mi lat. Potwierdza się tu teoria wpływu 
przyrody na łudzkie typy. Nizina holen 
derska produkuje swój typ odrębny, uch 
wycony tak trafnie przeż krajowych por 
trecistów i malarzy rodzajowych. 

KRÓLOWA I PODDANI, 

Krėlowa Wilhelmina rządzi ludem do 
brym, može trochę przyziemnym i zmate 
rializowanym, lecz uczciwym, nad wyraz 
pracowitym, spokojnym, przywiązanym do 
dynastii i skłonnym do sentymentów w 
tym kierunku, czego dowodem jest cho 
ciażby c.epła sympatia okazywana księż- 
niczce „„Julianije”, jak popularnie nazywa 
ją Holendrzy swą królewnę. Pomiędzy 
królową a poddanymi, pomiędzy domem 
panującym a ludem panuje harmonia, nie 
zakłócana żadnymi. zgrzytami. Wzajemna 
życzliwość : zrozumienie potrzeb cechują 
ten miły stosunek. 40 lat rządów królowej 
przyniosły Holandii dalszy wzrost dobro 
bytu, utrwaliły jej pokojowość ji ścisłą 
neutralność w stosunkach z innymi kraja- 
mi, pogłębiły sympat:e całego świata do 
pracowitego narodu, mającego za sobą 
tak piękne tradycje wałki z uciskiem reli 
gijnym za czasów fanatyków hiszpańskich 
w rodzaju księcia Alby, tradycje walk o 
wolność polityczną za czasów Ludwika 
cztemastego, tradycje — wciąż odświe- 
żane — wałki z morzem o teren i egzy- 
stencję. 

Nic więc dziwnego, że wierni pod- 
dani królowej Wilhelminy tak radośnie 
obchodzą czterdziestolecie rządów mo- 
narchini. , 

  

Telewizja na olimpiadzie 
radiowej 

Polska wystawa radiowa w Warsza- 

wie ma rówieśniczkę w wystawie lon- 

dyńskiej, nazwanej Olimpiada Radiową. 

Osią zainteresowania na wystawie jesł 

stacja telewizyjna, ukazująca — naj- 
populamiejszych ludzi ze świata arty- 
stycznego Londynu. Pierwszą osobą, któ- 
rą angielska stacja telewizyjna ukazała 
pubłiczności, była  krółowa piękności 

wyspy Jamajka p. Wiennie Stuart Cas- 
serły, goszcząca w tym czasjie w Lon. 
dynie. 

Jak wyjaśnił przedstawiciel komitetu 

telewizyjnego sir Frank Smith, Wielka 
Brytania jest jak dotąd jedynym krajem, 
który nadaje regularnie transmisje tele. 
wizyjne.. W sprzedaży na rynku angiels- 
kim są aparaty przystosowane do odbioru 
telewizyjnego po cenach mało różnią 
cych się od cen zwykłych aparatów ra- 

diowych. Mość abonentów telewizyjnych 
zwiększa się w Anglił w tak szybkim 

tempie, że zachodzi już potrzeba urucho- 

mienia drugiego studia dla nadań tale- 

ŻART NA STRONIE 
Właściwi ludzie 

na właściwych miejscach 
W naszym malowniczym zakątku (zaką- 

tek podobny można często spotkać, zaś m4 
lówniczość taką niełatwo) w związku z has 

łem „właściwi ludzie na właściwych miej- 
scach“: 

lekarz jest drogomistrzem, 
drogomistrz lekarzem, 
szofer wychowawcą, 

wychowawca szoferem, 

ślusarz nauczycielem śpiewu, 

ałtruista — dentystą, 

dentysta — altruistą, 

celnik faryzeuszem, 

faryzeusz celnikiem, 

pocztmajster furmanem, 

iurman pocztmajstrem, 

rzežnik kominiarzem, 

kominiarz — rzežnikiem, 

kowal — organistą, 

organista — psaimistą, 

polonista historykiem, 

historyk germanistą, 

felczer Zając bohaterem, 

akuszerka — zecerem... 

Jedynie tylko kompozytor powiatowy 

ma poniekąd fachowe kwalifikacje: przez 

rzy lata był chłopcem do posyłek u siroicie   wizyjnych, 

W niedzielę nad ranem około godz. 
4-ej rzuciła się z 4-ego piętra w Pasa- 
łu Łuczaka, dawniej Pasaż Apollo, gdzie 
mieści się m. in. znany dancing nocny 
Palałs de Dance, tancerka tegoż dancin 
gu Kazimiera Suchodokka i poniosła 
śmierć na miejscu. Przyczyna desperackie   

   

  

go kroku nieznana. 
Cze E 

  

la fortepianówiil jwm. 
| CGŻERIZDAEA U TOPO NST OREW DOC 

Samobójstwo tancerki 
i strzały w lokalu nocnym w Poznaniu 

W dwie godziny później w tymże lo 
kalu Palais de Dance przyszło do burzli- 
wej sceny, mianowicie Jeden z gości strze 
Hł w czasie płacenia rachunku do kelne 
ra lokalu Cichowicza. Cichowicz dostał 
ranę w pachwine i zastał przewieziony 

do szpitała. 

  

Arcy-wydawca i arcy-milioner. Wróg aliantów. Flirt z narodowym-socjalizmem. 
Bojkot społeczeństwa. Zmiana frontu 

  

Właściciel drugiej pod względem wiel. 

kości fortuny osobistej w Ameryce, wyno- 

szącej 220 milionów dolarów, największy 
wydawca świata, który przy pomocy 23 
dzienników, 14 czasopism, ośmiu własnych 
nadawczych stacyj radiowych, dziennika 
kinematograficznego i dwóch wielkich a- 
gencyj prasowych kieruje opinią miłionów 
ludzi nie tylko w Ameryce, ale na całym 
świecie, a szczególniej tam, gdzie sięga ję. 
zyk angielski, W. R. Hearst nie jest oso- 
bistością nieznaną w Polsce. 5 

Wiemy, że Polski nie lubi, chociaż jej nie 
zna. Ale już sam fakt, że Polska zaliczała 

dużą siłę ekspansji — słowem ode- 
grywała dużą rolę ba! nawet domi- 

nującą w  pradziejach Środkowej 
Europy. 

* * * 

Wykopaliska w Biskupinie zwie» 

dziło dotychczas około 200.000 osób. 

Leżą zdala od szlaków turystycznych, 
od wygodnych szos, są jednak tak 
atrakcyjne, tak niezwykłe nawet 

w naszych „zmaterializowanych cza- 

sach“, že ściągają codziennie w ok- 

resie kilku letnich miesięcy podczas 

robót liczne rzesze turytsów z kraju 
I zagranicy. Wykopaliska prowadzi 
Instytut Prehistoryczny Uniwersyte- 
tu Poznańskiego. Pracami kieruje w 
zastępstwie profesora Józefa Kostrze 

wskiego, dr Zdzisław Rajewski. 

Dotychczas odkopano 1/3 osady. 
Odsłonięte konstrukcje drewniane, 

Świetnie zachowane w torfie, dają mo 
żność nawet laikowi zorientowania 
się w rozplanowaniu tej części osady. 

Dalsze prace potrwają około 5 lat. 

Włod.   
| wojny ył przeciwnikiem wystąpienia, Sta- 

się do aliantów podczas Wielkiej Wojny, 

wystarczyło, aby usposobić go do niej nie 

przychylnie. Bo Hearst od samego początku 

nów Zjednoczonych po stronie aliantów. — 

Używał om wszystkich środków, aby do 

tego nie dopuścić. Nie cofał się przed żad 

nym krokiem, który mógłby im w opinii pu 

blicznej zaszkodzić. I dlatego w latach 1916 

—18 uchodził on za wroga Anglii i Francji, 

przeciw którym przede wszystkim występo 

wały wszystkie jego dzienniki, i podejrze- 

wany był o sympatie pro-niemieckie. 

Rezultatem tego był bojkot, jaki mu wy 

powiedziało emerykańskie społeczeństwo. I 

nawet później, już po zakończeniu wojny 

nie zapomniano mu tego w Europie. Gdy 

w parę lat po zawarciu pokoju Hearst przy 

jechał do Francji, poproszono go grzecznie 

ale stanowczo, aby ją jak najprędzej opu 

Ścił. 

Rok 1934 dał Hearstowi możność wystą 

pienia już nie przeciw aliantom, ale za to 

otwarcie" po stronie Niemiec. Podróż jaką 

Hearst odbył wtedy po Niemczech, usposo 

biła go entuzjastycznie dla doktryny i rzą 
dów narodowo-socjalistycznych. Sympatiom 

tym dał wyraz nawet i w ten sposób, że w 
szeregu swych wydawnictw drukował cykl 
artykułów mapisanych przez ówczesnego ge 
nerała, a obecnie marszałka Goeringa, przez 
to zraził do siebie te sfery społeczeństwa, 
które widziały w takim postępowaniu za- 

mach na demokratyczne swobody, stanowią 

te dumę Ameryki. 

I tu nastąpił znowu odruch społeczeńst 

wa w formie poprzednio stosowanej meto- 

dy bojkotu wydawnictw Hearsta. I wtedy 

zaczął się powolny upadek tego ołbrzyma. 
Bardzo powolny, bo trudno jest odrazu „po 
łożyć na łopatki” człowieka o takiej fortu- 
nie i o takich środkach. A jednak. 

Nakład pism już ugidy nie powrócił do 

dawnego wysokiego poziomu. Inne pisma 
codzienne wysunęły się na czołowe miejsca 

I biły wydawnictwa Hearsta we wszystkich 
prawie miastach z wyjątkiem jego rodzinnej 
Kalifornii. A przytem pomimo wielkiej foT- 

tuny osobistej, która składa się z kopalń 
złota, miedzi, olbrzymich majątków ziem- 
skich i nieruchomości, dawał się odczuwać   

w wydawnictwie brak pieniędzy. Brzmi to 

dziwnie, a jednak jest prawdą. Bo dłacze- 

goby Hearst musiał szukać pożyczek na 

otwartym rynku, kiedy to zebrał przy po: 
mocy banków i wprost od swych czytelnie 
ków drogą silnej reklamy 48 milionów do 
larów wzamian za wypuszczone przez swe 
wydawnictwa obligacje i akcje. 

W tej chwili jednak nie o to chodzi. Nie 

9 finansowe położenie Hearsta, który jesz- 

cze jest kolosalnie bogaty i bardzo mocny. 

Jeżeli nie ma już 220 milionów, to napew 

no posiada jeszcze 150. Gdyby przynosiły 

mu one tylko 3 proc. rocznie, to równałoby 

się to 10.000 dołarów dochodu dziennie. 

Otóż ten zdawałoby się przyjaciel Nie- 

miec ostatnio ustosunkował się do Trzeciej 

Rzeszy zupełnie wrogo. Ze zwykłą sobie bru 

łalnością oświadczył to w artykułe wstęp- 
nym w dzienniku „New York Journal Ame 

tican“. Malo tego, że artykuł ten był wy 
drukowany we wszystkich jego własnych 
wydawnictwach, ale jako płatne ogłoszenie 
przedrukowany wielkimi czcionkami w sze 
regu największych dzienników amerykań- 
skich nie należących do koncernu Hearsta. 

I w artykule tysn Hearst otwarcie wystą 
pił przeciw dwom dyktatorom Hitlerowi i 

Mussoliniemu. Tym razem jednak poszło o 
sprawę czystości rasy, Hearst wważa, że wła 
śnie przez mieszanie rasy aryjskiej z inny 
mi otrzymuje się społeczeństwo zdrowe j 
silne. Ameryka, zdaniem Hearsta, dlatego 
jest wielka i silna, ponieważ ludzie ją za- 

mieszkujący mie są czystej rasy, ale stano 
wią mieszaninę ras. 

Zresztą jest rzeczą obojętną w tej chwi 
ti, czy Hearst ma słuszność w swych zapat 
rywaniach, czy nie. Faktem jest tylko, że 
po raz pierwszy wystąpił om zdecydowanie 
przeciw Niemeom, które dotąd stale bronił 

t wważał za godne naśladowania. 

T. M. S. 

Hetel EUROPEJSKI 
w WILNIE 

Pierwszorzędny Ceny przystępne 

Telefony w pokojach, Winda osobowa        

  

ERIE TEE STATE BTO ZZORERCTEOWEKI PTA 

Cmentarzysko 
gdkryto w „Szwajcarii Kaszubskiej * 

Pod Somoninem niedaleko Kartuz w | 

„Szwajcarii Kaszubskiej" podczas prac ziem 
nych w pobliżu dworca kolejowego, robot 
nicy dokonali odkrycia cmentarzyska przed 
historycznego. Odkopany jeden z grobów 
zawierał 5 um, z których trzy na skutek 

nieamiejętnego wydobywania uległy znisz- 

czeniu. Na zarządzenie władz prace ziemne 

zostały wstrzymane, aż do przybycia konser   watora pomorskiego z Torunia, 

Z pobieżnych oględzin wynika, że mó 
się do czynienia z cmentarzem sprzed . 2500 
lat. Pod wsią Kamienica Królewska natos 
miast prace wykopaliskowe kontynwuje kń 
stosz muzeum z Gdyni dr, Krajewska ekg 

ploatując ementarzysko z epoki latyńskiej, 
Okolica Kamienicy Królewskiej pod Kartą 

zami jest znana z licznych wykopalisk przęd 
historycznych, . а” ‚  



„KURIER“ [4556] 

Oblicze życia kulturalnego 
prowincji 

Obserwując nasze miasteczka i osady, z 

łatwością można wyczuć dwa krzyżujące się 

| nawzajem przenikające nurty życia kultu- 

ralnego. Jeden z nich jest refleksem form 

kultury większych miast i ośrodków, drug! 

— zazwyczaj bardziej zdecydowany i pręż- 

ny — to nurt samorodny, własnymi siłami 

małych skupisk ludnościowych do egzysten- 

cji powołany. 

Miasto swojej prowincji w najszczęśliw- 

<szym wypadku daje teatr objazdowy, częś- 

ciej zaś rozmaitego autoramentu kina ob- 
jazdowe i prelekcje, jeszcze zaś częściej — 

tyłko i wyłącznie apetyty. 

Nie trzeba gardzić i tym ostatnim poda- 

runkiem. Rozbudzanie świadomości, że w 

mieście to i tamto zię dzieje, że teatr, że o- 

peretka, że koncerty, podrażnianie tym 

wszystkim apetytu — rzecz jasna, wywołuje 

dążenia zmierzające do jego zaspokojenia. 

Dążenia te przybierają konkretne kształ- 

ty przede wszystkim teatralnych zespołów 

amatorskich. Zespoły amatorów sztuki sceni 

cznej są odwiecznym tematem licznych sprze 

ciwów, stałe spotykają się z zarzutem hodo- 

wania megalomanów, lokalnych gwiazd & 

małomiasteczkowych wielkości. Teatrowi ta- 

kiemu wypominają, że jest ujściem dla nie- 

zdrowych ambicyj, że marnie, albo wręcz 

nieudołnie, wszystko robi, że trzeba robić 

albo świetnie, albo w ogóle lepiej nic nie 

robić. 

Bezwzględnie, wszystko ma swoje cierane 

strony. W tym wypadku jest ich nawet wie 

le. Ale ostatecznie fakt, że — dajmy na tp 

— pan sekretarz gminy trochę zanadto 

szczyci się swoją kreacją r oli Kirkora z 

„Bałladyny* zawsze ustąpić musi wymowie 

pozytywnych wartości. Aby zaś te ostatnie 

ocenić, trzeba koniecznie zdobyć się na przy 

chylność i sine ira et studio znaleźć się w 

jakimś domu Indowym czy świetlicy, w któ- 

rej — jak głoszą nieudolnie zabazgrane afi- 

sze — „ma się odbyć staraniem miejscowej 

Inteligencji urządzone przedstawienie". 

W. większości wypadków przygodni ak- 

torzy mimo tremy, wcałe udatnie, choć swo 

Išcie, przetwarzają tekst szłuki w dźwięk, 

gest i ruch. Natłoczona widownia z zapar- 
tym oddechem słucha i patrzy. Odrazu ude- 

rza nas swoim niezbłazowaniem, świeżością 

1 szczerością reakcji na to, co dzieje się na 

drgających, doraźnie pozbijanych deskach 

scenicznych. A już — od czasu do czasu 

przerywane szeptem podziwu — napięcie 

młodzieży z gimnazjum i ze starszych klas 

szkół powszechnych — każe bardzo poważ- 

mie oceniać tego rodzaju wysiłki. 

Repertuar, zazwyczaj o niebo lepszy niż 

w teatrach miast, bo czerpiący ze źródeł 

naszej literatury, uczy najprecyzyjniejszego 

słowa polskiego, zaznajamia z arcydziełami, 

jednocześnie dając miłą rozrywkę. 

Warsztat amatorskiego teatru werbuje 

różnorodne talenty, mobilizuje ludzi o naj 

rozleglejszych zainteresowaniach, nie pozwa 

lając im na gnuśne kiśnięcie, bo przecież 

wszystko powstaje dosłownie „własnymi si- 

lami“. Więc dekoracje, kostiumy, strojenie 

sali, administracja, reżyseria, reklama. 

Malkontentami zaś nie warto się zrażać 

Na palcach rąk i nóg razem wziętych nigdy 
Ich nie będzie można zliczyć. 

Istnieją godne poznania utwory scenicz- 

ne, których realizacja przedstawia niepo- 

Konalne trudności dla mieszkańców miaste- 

czek. Pomyślność jednak zawsze znajdzie 

"LS 

piszą do aas..- 

Kochany Kurierze 
Leży przede mną pismo Więzienia Izo 

lacyjnego w Baranowiczach z dnia 16 maja 

rb. w którym żąda się od gminy L... wpła 
eenia 10 gr. tytułem potrąconego porta od 

przekazanej przez gminę w m-cu marcu su 

my 3 zł. a wpłaconej przez jednego z mie 

szkańców gminy, jako zwrot kosztów utrzy 

mania w w/w więzieniu, do tego ten jego- 

mość odmawia zapłacenia tych 10 gr., więc 
€o robić — czekamy? 

Ale więzienie widać ma dużo wolnego 
czasu, jak zapewne i jego pensjonariusze, 

więc pisze do nas sążniste pismo, żądające 

przyśpieszenia załatwienia sprawy Nr. 6534, 

no i to kosztuje już Skarb Państwa 12 gr. 

tytułem porta, bo jak wiadomo znaczek urzę 

dowy przedstawia wartość 6 gr., czyli pod 

wójna korespondencja kosztuje już w/w 12 

gr. a żąda się wielkiej sumy 10 groszy. — 

Przecież i odpowiedź gminy będzie koszto 

wać 6 groszy, tak, że Skarb Państwa 

by uzyskać 10 gr., wyda na porto 18 gr. 

Ot Drogi „Kurjerze"! Widzisz, jak to 

Bezdusznie załatwiają sprawy, jak to przed 
stawia się walka z „Ciocią biurokracją”, 
której jak wiadomo żadne władze nie mogą 

zwalczyć? 

A więc Drogi „Kurjerze"! Powiedz mi 
€o z tym zrobić, by Skarb Państwa nie po 
niósł straty, a ja odwalił załatwiony papie 
rek? 

Urzędnik gminy L...... 
Dnia 29 sierpnia 1988 r. 

wyjście. Oto jak się zapoznaje swoich z ta- 

ką sztuką: W sali na prowizorycznie wznie- 

sionej scenie, przy zwyczajnym stole zasia- 

da kilka osób i, podzieliwszy role, czyta 

sztukę, lekkim modułlowaniem głosów, ak- 

centując jej donioślejsze momenty. Nie trze- 

ba w tym miejscu dodawać, że odbywa się 

to jedynie w obecności bardziej zaawanso- 

wanych kułturatnie słuchaczy. 
Ten prosty, a jak wszystko, co proste — 

bardzo pomysłowy sposób, przypomina za- 
czątki teatru europejskiego. Brakuje tylko 

tabliczek z napisem: „las“, „pokėj“, lub 

„ogrėd“ — a zastępujących dekoracje. Brak 

wrażeń optycznych, to prawie jedyny minus, 

zresztą, zneutralizowany przez szczęście po- 

znamia tanim kosztem wielu sztuk. 

Teatr amatorski jest najbardziej popu- 

larnym i uznanym kształtem inicjatywy kul 

turalnej. Rywalizują z nim razem rozmaite- 

go pokroju wieczory wokałno-muzyczne, Na 

podstawie licznych spostrzeżeń trzeba stwier 

dzić, że część wokalna takich wieczorów, 

poświęcona popisom solowym, niestety, prze 

ważnie chybia celu, poważnie obniża war- 

łość tego rodzaju imprez. O szczególne .bo- 

wiem uzdolnienia głosowe, istotnie zasługu- 

jące na solowe popisy, trudno, a jeśli i łat- 

wa — to psuje wszystko brak niedostępnego 

na prowincji wykształcenia techniki śpie- 

waczej. : 

€o innego — chóry i orkiestry. Chóry z 

odpowiednio dobranym repertuarem piose- 

nek stanowią bardzo atrakcyjny punkt pro- 

gramów wszełkich chwil wytchnienia. Rozwój 
Ь wciąż posuwa się naprzód, nie znaczy 

to jednak, żebyśmy nie byłi jeszcze daleko 

w tyle za prowincjami innych krajów Eu- 

ropy, rzeczywiście, rozśpiewanymi. Zagad- 

nienie rozwoju orkiestr wymaga większej 
niż zagadnienie chórów, troskliwości. Naj- 

bardziej rozwija się zamiłowanie do muzyki 

w tych miasteczkach, w których znajdują 

się gimnazja, lub jakieś inne szkoły. Gim- 

nazjaliści pod Kierownictwem swoich nau- 

czycieli muzyki są pionierami w tej dzie- 

dzimie. Poza tym o orkiestrach miasteczek 

tubimy dość chętnie z przekąsem się odzy- 

Podczas burzy, jaka przeszła nad po- 
wiatem brasławskim w Bohiniu została 
zniszczona zabytkowa drewniana dzwon-   wileńskiego bawił delegat Państwowego 

Muzeum Zoologicznego w Warszawie w 

towarzystwie konserwatora wojewódzkie 

go, którzy na miejscu przeprowadzili ba 

dania nad niedawno odkrytym, podczas 

kopania studni, znaleziskiem palecniolo 

Podjęcie inicjatywy lotu do strato- 

sfery będącej na całym świecie przed- 

miotem badań ji studiów, przede wszyst- 

kim z uwagi na ograniczone już możli. 

wości rozwoju lotnictwa w traposferze, 

wymaga wielkich studiów i prac przygo- 

towawczych, zwłaszcza w zakresie sprzę- 

tu. 

Od właściwego rozwiązania zagadnie. 

nia balonu i gondoli zależy bezpieczeń- 

stwo łotników i możliwość przeprowa- 

dzania badań. 

JUŻ PRZED TRZEMA LATY, 

Tak się złożyło, że już w latach 1935 
i 36 Wytwórnia Balonów i Spadochro- 

nów w Legionowie podjęła prace nad 
projektem budowy balonu stratosferycz- 
nego dla prof. Piccarda. Prof. Piccard ba- 

wiąc w Polsce zapoznał się z naszą tka- 

niną, uznał ją za najlepszą, najściślejszą 
i najlżejszą na świecie j zapowiedział, 
że przyszły swój lot do strałosiery wy- 
kona jedynie na bałonie polskiej kon- 
strukcji. 

W tym celu przeprowadzono liczne i 
żmudne studia, poczyniono przygotowa- 
nia, opracowano projekty konstrukcyjne 

i wykonano szereg prób technicznych. W 
końcu, kiedy wytwórnia była już odpo- 

wiednio nastawiona, żeby przystąpić do 
wykonania balonu prof, Piccard zawia- 
domił, iż niestety nie może zamówić ba. 
łonu z powodu braku funduszów na па- 
stępny lot. 

Szkoda było zmarnować ogromu pra. 
cy już wykonanej i olbrzymiego dorob- 
ku technicznego i oto w kwietniu 1937 
r. na posiedzeniu Rady Głównej LOPP 
senator Jagrym Maleszewski rzucił myś!: 

— Mamy najlepsze w świecie wytwór- 
  

  
  

wać. I istotnie, ten fragment życia kultural- 

nego jest najbardziej bodajże zaniedbany. 

Patrząc na całokształt, na sumę tych po- 
czynań podnieść należy troskę o to, aby im 
wszystkim zapewnić jak najdalej posuniętą 

„częstotliwość", aby nie były czymś spora- 
dycznym, dorywczym lub przypadkowym 

Przypadkowości umika się przez opieranie 
wszelkich podobnych imprez o jakieś organi 

zacje społeczne. O „Strzelca* naprzykład. 

Troska ta bliska jest marzeniom o nadaniu 

Imprezom poszczególnych skupisk ludności 

jak najbardziej lokalnego, specyficznego ko- 
lorytu. 

Jeszcze jeden warunek, bez zaistnienia 

którego, trudno myśleć o tych poczynaniach. 
Warunkiem tym — konieczność posiadania 

specjalnie do tych celów przeznaczonego lo- 
kalu lub pomieszczenia. I oto w miastecz- 

kach — nawet ubogich i najmniejszych — 
ostro, wyraziście przejawia się zrozumienie 

tej konieczności. Często gęsto ludzie za 0s- 

łatnie grosze, wysiłkami ukradzionymi swo- 

jemu wypoczynkowi, wznoszą domy ludo- 

we, domy zebrań i świetlice. 

Świetłice z małymi scenkami, z aparata- 

mi radiowymi i wszelkimi grami i zabawa- 

mi — to czynnik może najważniejszy W na 
uczaniu zdrowej rozrywki młodzieży mia- 
steczek samopas się tułającej. 

Jak na wstępie zaznaczyliśmy, do tego 
samorodnego życia dochodzą jeszcze impre- 

zy z miast. Niestety, cyrkulacja i wymiana 
dóbr kułturałnych między miastem a pro- 

wincją jest u nas zupełnie niezorganizowa- 

na. Prowincja robi u siebie wszystko, po- 

wiemy to bez przesady, „na własną rękę". 
Robi przeważnie dobrze, nie znaczy to jed- 
nak, że nie istnieje potrzeba pomocy. Ist- 

nieje, i to bardzo paląca, a wciąż niezałat- 

wiona kwestia unormowania obiegu i wy- 
miany dorobku kulturalnego, bo przecież 

przeciętna poziomu kulturalnego kraju nie 
zależy ostatecznie od wielkich ośrodków. 

ale właśnie od tych osad, miasteczek i wsi 

gminnych. Za ich pośrednictwem kultura 

przenika najszerzej pojęte warstwy lud- 

ności. Jotha. 

Burza zniszczyła zabytkową dzwomnice 
nica przy cerkwi prawosławn. Budowa tej 
dzwonnicy datuje się z końca osiemnaste 
go wieku. 

Badania interesująceno znaleziska 
W miejscowości Koweniowo, pow. | gicznym. Pobrane zostały próbki warstw 

geologicznych i znałezłonych  substan- 
cy] organicznych dła przeprowadzenia ba 
dań chemicznych. 

W zależności od wyniku tych badań 
w roku przyszłym zainicjowane zostaną 
prace wykopaliskowe. 

nię balonów, odważnych j umiejętnych 
pilotów. Na co czekamy? 

Tak się zrodziła myśl dokonania po]- 
skiego lotu do stratostery. Wkrótce za. 
wiązał się komitet lotu, zorganizowano 

radę naukową i zaczęto realizować |-szy 
polski lot do stratosfery. 

CEL LOTU. 

Dr Jodko Narkiewicz na jednej z kon. 

ferencji prasowych sprecyzował krėiko 
i zwięźle trojaki cel tego lotu: naukowy, 

sportowy i prestiżowy. 
Stratosfera jest fabryką pogody na 

ziemi. Poznanie wszystkich jej właści. 
wości fyzycznych i chemicznych będzie 
olbrzymim krokiem naprzód we współ. 
czesnej nauce przyrodniczej. Zbadanie 
promieni kosmicznych, Warstw ozonu i je 
go wpływu na życie i zjawiska biołogicz. 

ne na ziemi, zbadanie całego klimalu, 
otaczającej zięmię stratostery — są to 
zadania j cele ściśle naukowe, 

Celem  utylitarnym © pierwszorzęd- 

nym znaczeniu jest zbadanie warunków 
komunikacji w stretosferze. Nikt już w 
świecie nauki nie uważa iego za utopię, 
a Jeżeli inne, nawet bogatsze od nas kra 

je nie porywają się na lot stratosferycz- 
ny, to jedynie dlatego, że nie mają och powiednich przygotowań i sprzętu, któ- 

rym właśnię Polska dysponuje. 

STRATOSFERA — PRZYSZŁOŚCIĄ 
LOTNICTWA 

Cały świat zdał sobie dawno sprawę, 

że lotnictwo motorowe w granicach tro- 
posfery dochodzi już w zakresie techni. 
ki do swoich grenic rozwojowych. Wo- 
bec faktu istnienia chmur, wiatrów, wyła 
dowań elektrycznych, deszczów į zjawis-   ka obladzania, które może zachwiać rów. 

  

  

    
101-y sezan 

SOLANKA 

IRYGACJE i 

POWIETRZA I RUCHU. 

   

Nie chciała wyjść zamąż 
więc usiłował ją zeszpecić 

Policja aresztow.ała 23-letniego parob 
ka Michała Stusznisa, mieszkańca wsi Pu 

zynowo, gm. kozłowskiej pod zarzutem 
usiłowania oblania kwasem siarczanym 
osiemnastoletniej Jadwigi Dereczówny, 

Stusznis kochał się w Dereczównie j 

prosił ją by została jego żoną. Dziewczy 
na odmówiła wobec czego parobek. chlu 
snął jej w twarz kwasem siarczanym. Na 
szczęście odniosła ona tylko nieznaczne 
obrażenia szyi. 

(<) 

  

Białe niedźwiedzie polame z Ogrodu 
Zoologicznego w Londynie podczas za- 

bawy w piłkę. 

ST OST ЧЕ 

Stratosiera -- przyszłością lotnictwa 
Potrójny cel lotu Stratosferycznego 

nowagę samolołu, zarówno szybkość apa- 
ratów powietrznych, jak i ich waga, noś. 
ność i pułap osiągnęły granice już nie. 
mal nieprzekraczałne, W stratosterze nie 
ma wszystkich tych wymienionych zja- 
wisk i uczeni całego świata zgadzają się 
w poglądach iż przyszłość lotnictwa ]e- 
ży w strałosferze, gdzie samolot będzie 
niewidzialny, niesłyszany i nieosiągalny. 
Stratosfera zabije człowieka, który ośmie 
li się przekroczyć jej granice nie zabez- 
pieczywszy się przed nią, Widzimy jed- 
nak, na przykładach uprzednich lotów 
stratonautów, że przy odpowiednim za- 
bezpieczeniu można nietylko przekroczyć 
jej granicę, ale nawet przebywać w niej 
i prowadzić badania i obserwcje. 

BALON — PIONIEREM 

Tam, gdzie nie dociera samolot — 

dotrzeć może balon i nie jest to zbyt 
śmiałe twierdzenie, że właściwie balon 
podciąga lotnictwo w górę i on mu to- 

ruje nowe szlaki. Nie pomniejsza to w ni- 
czym wagi znaczenia i użyteczności lot- 

nictwa silnikowego. 
Jak będzie wyglądał w przyszłości 

sprzęt do celów komunikacji stratosfe. 
rycznej trudno dziś przesądzać, skoro tej 
stratostery nie znamy dokładnie. Wiado- 
mo, że dotychczas jedynym aparatem, 

Przy pomocy którego można dotrzeć do 
stratosfery i badać ją jest stratostat, A 

jeżeli chce się coś opanować, to musi 
się to „coś" poznać, 

SIĘGAMY PO REKORD 

Sporłowym celem lotu jest pobicie 
rekordu Stevensa (22.000 mtr.). Taki re- 

kord będzie triumfem nie tylko aero- 
nautów polskich, ale nauki j techniki pol- 
skiej, 

KĄPIELE 
ELEKTRO-i WODOLECZNICTWO. 

INHALATORIUM. 
PLUKANIA JELIT. 

ZAKŁAD LECZNICZEGO STOSOWANIA SŁONCA 

  

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 „Orbisu* w kraju i za granicą 
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BO PECIA 

SOLANKOWE 
BOROWINOWE 
KWASOWĘGLOWE 
TLENOWE 
PIANKOWE 

         

  

       

  

KĄPIELE KASKADOWA 

  

    

         

Nowinki radiowe 

— Wywiady 
1 „Dieznatyni ołrhaczani” radi 
Okres urlopowy powinien być zaw- 

sze wykorzystany do nawiązania bezpoś. 
rednich kontaktów ze słuchaczami P. R. 
Obserwacje i rozmowy poniższe zaczerp 

nięte są z terenu pow. braslawsk ego. 
Wdając się w rozmowy radiowe starałem 
się je prowadzić jako słuchacz, ażeby u- 

niknąć „urzędowości” w rozmowie. 

DZAŁACZ SPOŁECZNY. 

Proszę pana, trzeba otwarcie sobie 
powiedzieć, że powiat brasławsk:, jeżeli 
chodzi o radio datektorowe jest radiową 
prowincją Sowietów! Powstanie stacjj. 
przekaźnikowej w Głębokiem jest żejaz 
nym postulatem obu powiatów — dzś- 
nieńskiego i brasławskiego. Główna szko 
da, płynąca z tego, iż na detektor słyszy 
się u nas lepiej Mińsk niż stacje polskie, 
leży raczej w dziedzin:ę kulturalnej „niż 
propagandowej. Łgarstwa lbolszewickie 
o Polsce są przecież sprawdzane przez sa 
mą ludność, a wewnętrzne sprawy sowiec 
kie nikogo nie obchodzą. 

Ale ludność, słysząc w mikrofonie bzdu 
„ry, zniechęca się do radia w ogółe, a nie _ 
w'dząc naszego przeciwdziałania, poma- 
wia nas o opieszałość. 

Radiofonizacja północnych powiatów 
posunęła by się znacznie szybciej na 

| przód, gdyby stacja wileńska była u nas 
| słyszalna na detektor. Jeżeli chodzi o pro 

gram, to słuchacz dzisiejszy jest już bar 
dziej krytyczny j wybiera edczyty zgod- 
nie ze swoim zawodem. Odczyty fachowe 
powinny stać na wysokim poziomie. 

Z ogólnych działów powszechnym zain 
teresowaniem cieszą sie wieczorynki i 
dziennik radiowy. Muzyka orkiestrowa, 
śpiew i chóry mają przewagę nad kame- 
ralną. Odczytom rolniczym robimy stałą 

propagandę. Nie zawsze są one jednek 
rozumiane. 

Transmisje lokalne mają ogromne zna 
czenie. 

UCZEŃ GIMNAZJALNY. 

Słucha przeważnie audycyj sporto- 
wych. Skarży się na zbyt szczupłą dozę 
sportu radiowego. Poza sportem lubi mu 
zykę taneczną. 

WŁOŚCIANIN. 

„Kab o naszym życiu bolsze u radiu 
było my by lepiej słuchali”, Domaga się 
głośników na rynkach podczas targów. 
„Wiasiałej było by tarhawać'.. a mło. 
dziež mnie] by piła. sana 

MŁODY - WŁOŚCIANIN. 

Żadnych uwag krytycznych nie wypo 
wiada... pragnie mieć pieniądze na rado 
lampowe, żeby móc posłuchać „całega 
świata”. SĘ 

PANIENKA 

ZE SFER DROBNOMIESZCZAŃSKICH. 

Słucha przeważnie śpiewu N muzyki... 
Odczytów?... — „owszem, jak czec=m'", 

* + * 

Rozmowy moje nie wnoszą żadnych 
specjalnych  rewełacyj, potwierdzają ras 
czej spostrzeżenia dotychczasowe. Koma 
sacja, która w woj. wileńskim poczyniła 
wiełkie postępy, sprzyja w wysokim stop 
niu rozwojowi rad ofonii. Uzałeżnione to 
jest jednak od stopnia słyszalności stacyj 
polskich j taniego sprzętu lampowego. 

Co do programów to publiczność ra- 
diowa nauczyła się już wybierać sama 
i dość dobrze się w nich cca 
praca powinna iść w kierunku ia- 
nia teorii i ulepszania formy odczytów niezrozumiałych. Wreszcie transmisje Ю 

kalne winny być coraz częstsze. Miejmy 
nadzieję, że nadchodzący program zimo- 
wy postulaty te zrealizuje. 

ъ 
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| SIERPIEŃ Dziś: Rajmunda W. 

3 1 Jutro: Idziego Ope 

Wschód słońca — g. 4 m. 24 

Zachód śłońce — g. 6 m. 14 

     
Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii USB 

w Wilnie z dn. 30. VIIL. 1938 r. 

$, Ciśnienie 757 
Temperatura średnia -]-25. 
Temperatura najwyższa -|-29 
Temperatura najniższa -|-19 

Opad 1. ‹ 
Wiatr wschodni. 
Tendencja spadek, następnie wzrost. 
Uwagi — przelotne opady. 

NOWOGRÓSZKA 
— Kursy dokształcające. W lokalu Iz- 

by Rzemieślniczej (wejście od Zaułka I) 
prźyjmowane są zapisy na kursy zawodo- 
we, dokształcające. Nauka odbywać się 
będzie od 1 września 3 razy w tygodniu. 
pd godz. 18 do 21. 

Kierownikiem kursu jest p. Dużyński, 

LIDZKA 
— Kwesta w Werenowie. Przeprowa 

dzona przez Zarząd Oddziału Związku 
Strzeleckiego w Werenowie, powiatu lidz 
kiego, kwesta uliczna w dniu 28 sierp- 
nia r. b. dała 52 złote 31 gr. 

Zebraną kwotę przekazano na utrzy 
wanie świetlicy. i 

BARANOWICKA 
Posiedzenie Rady Miejskiej w Barano 

wiczach. 1 września br. odbędzie się 
czwarte już z kolei posiedzenie Rady 
Miejskiej w sprawie przyjęcia budżetu. 

— Budowa drugiego masztu Anteno- 
«wego w Baranowicz%ch. Radiostacja w 

Baranowiczach rozpoczęła już budowę 
flrugiego masztu antenowego, który przy 
czyni się znacznie do zwiększenia zasięgu 

rozgłośni baranowickiej a ukończenie bu 
dowy przewiduje się na dzień 2 paździer 
nika rb. by na czas rozpoczęcia zimowe 

go.programu Radłostacja mogła działać 
już normalnie. 

— Na zakup kArabinu maszynowego. 
W lokalu Zarządu Gminy w Wilnej pod 
przewodnictwem wójta Piotrowicza Tade 

usza odbyło się walne zebranie rady 
gminnej, na którym złożono sprawozda- 
nie budżetowe za rok 1937—38. Następ 
nie na wniosek wójta rada uchwaliła opo 
datkować wszystkich mieszkańców gminy 
po 15 gr od 1 ha na zakup karabinu ma 
szynowego dla wojska. 

NIEŚWIESKA 
—Na samolot dla armii. Zebrania ro- 

dzicielskie szkół powszechnych w powie 
cie nieświeskim pragnąc  przyśp.zszyć 
zbiórkę na samolot pościgowy dla armii 
postanowiły że każde dziecko przyniesie 
na ten cel garść Inu o wadze około 1 kg. 
Z groszowych składek dziecięcych zebra 
no już ponad 2000 zł. Zebrany ze zbiór- 
ki len o wadze kilkudziesięciu tysięcy ki 
logramów zostanie sprzedany a uzyskane 
suma wpłynie na fundusz zakupienia sa- 

molotu dla armji. 
—Z3otrowiecze — Niešwiež. Nadgra- 

niczne miasteczko Zaostrowiecze w pow. 
nieświeskim, znane z targów, uzyska w 
niedługim czasje połączenie szosowe z 
Nieświeżem przez Radziw iłmonty i Kleck. 
Budowa szosy bitej prowadzona jest w 

szybkim tempie. W miasteczku powstało 
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kilka tartaków i nowych placówek handlo 
wych. 

— Ogórki do Angli i Francji. Nieczwy 
kły urodzaj na ogórki w roku bieżącym 
daje pokaźne zarobki ogrodnikom w po- 
wiecię nieświeskim. We wsi Uszanka pod 
Horodziejem znajduje się centrala skupu 
i kwaszenia ogórków. W Radziwiłłmon- 
tach pod Kieckiem przygotowuje się 
dziesiątki wagonów puszek blaszanych 
na kwaszone ogórki, które cieszą się nie 
bywałym powodzeniem u konsumentów 
zagranicznych. Najwięcej się eksportuje 
doskonałe przyrządzonych ogórków kon- 
serwowanych do Anglii i Francji. 

— Rozbili mu głowę. W czasie bójki 
wynikłej na zabawie tanecznej w Nieświe 
żu został pobity Żukowski Michał przez 
braci Władysława i Mchała Nowaków. 
Ciężko poranionego Żukowskiego odwie 
ziono do szpitala, gdzie stwierdzono pęk 
nięcie czaszki. 

— Smutny epilog wesołej uroczystości 

dziadowskiej. Popularny w Nieświeżu, sym- 

patyczny staruszek Antoni Daszkiewicz, zbie 

rający datki przy zbiegu ulicy Piłsudskiego 

i Ratuszowej, z okazji 80 rocznicy swych 

urodzin wypił pół litra wódki i pragnąc aby 

wesoła ta rocznica stała się udziałem miesz 

kańców Nieświeża, po odśpiewaniu swego 

obszernego repertuaru usiłował wciągnąć 

przechodniów do tańca. Ponieważ na tego 

rodzaju popisy publiczne nie znajdował chęt 

nych, zdenerwowany dziadek zirytował się 

do tego stopnia, że kilku przechodniów do- 

stało od niego lanie. Policja zainteresowała 

się dążeniami choreograficznymi Daszkiewi- 

cza, przeprowadzając go celem dokończenia 

produkcyj tanecznych do aresztu, a wydział 
karny starostwa wyznaczył mu 5 zł. grzyw 

ny. Długo będzie musiał zbierać na opłace 

nie kary nieświeski pionier tańca... 

WOŁOŻYŃSKA 
— Na zakup broni dla pułku KOP. — 

W ramach zainicjowanej przez Obwód Wo 
łożyński OZN zbiórki na zakup broni dla 

pułku KOP w Wołożynie złożyli dalsze о- 

fiary: Jan hr.* Tyszkiewicz 1000 zł. sołtys 

powiatu wołożyńskiego 387 zł., Związek Pra 

cowników Samorządowych — 100 zł, lud- 

ność gminy Pierszaje 2000 zł. 

Dotychczas zebrano w powiecie 7,800 zł. 

Wręczenie zakupionej broni ma nastąpić 14 

października rb. w dniu święta pułku KOP. 

DSZMIAŃSKA 
— Starosta powiażowy oszmiański na 

rozprawie karno-administracyjnej ukarał 
Michała Osipawskiego ze wsi Świrydow:- 
cze pow. oszmiańskiego, 2-miesięcznym 
aresztem bezwzględnym za opilstwo i za 
kłócen.e spokoju publicznego. 

— Stare monety wykopano w środku 
Oszmi?ny. znalezłono następujące mone- 
ty: monetę srebrną z wizerunkiem Katarzy 
ny Wielkiej (w.elkości.20 gr), monety z 
miedzi czerwonej — 2 kopiejki z r. 1799 
z inicjałami cesarza Pawła I, 2 kopiejki 
z r. 1813 z czasów panowania Aleksandr 
I, monetę z napisem rosyjskim „dienież- 
ka“ z jnicjałem Mikołaja I, monetę lub 
medal (wielkości 5 zł.) z wizerunkiem św. 
Jerzego na koniu, zwalczającego smoka 
— z r. 1758. 

Zamknięcie wszystkich koloniį 

i obozów letnich 
Z dniem 3 września rb. wszystkie ist- 

niejące kolonie i obozy letnie dla młodzie- 

ży szkół powszechnych i średnich na terenie 

woj. wileńskiego zostaną zwinięte. 

nace e 2 „KURJER” [4556] 

Gen. Burhardt-Bukacki 
trolowi Polskiego Klubu Motocyklowego 

Marszałka Józefa 

Wojewódzki komitet pomocy  dzie- | 
ciom j młodzieży w Nowogródku, zamyka | 
jąc zimowy okres swej działalności (za 
1937—38 r.) polegający na dożywianiu 

dziecj w szkołach publicznych (w ilości 
"około 20.000 dzieci kosztem 190.000 zł.) 

przystąpił bezpośrednio do opracowania 

akcji letniej tj. organizacji kolonij, półko 
lonij, obozów i dziecińców wiejskich na 
sezon bieżący, który dzięki pomocy fi- 
nansowej Ministerstwa Opieki Społecznej 
(zł. 37.000) Funduszu Pracy (zł. 12.000) 
oraz pozostałościom z Pomocy Zimowej 
(zł. 10.000) został już zrealizowany. 

Poza kolonią w Nowojelni, na którą 

w dwóch turach przznaczono po 220 dzie 

ci miejskich, słabowitych z całego terenu 
województwa plan akcji letniej obejmo 
wał wydatną pomoc dla harcerstwa i prze 
widywał urządzenie czterech obozów, 15 

półkolonij oraz 159 dziecińców wiejskich. 

Na skutek inicjatywy i zapobiegliwoś 

ci niektórych powiatowych komitetów   (Lida, Słonim, Nieśwież) pomoc dzieciom 
na ternie powiatów rozszerzono poza ra 

w Wileńszczyźnie 
Na terenie Wileńszczyzny kolonij i obo- 

zów letnich było zorganizowanych ponad 

60, w których przebywało ogółem ponad 22 

tysiące młodzieży w wieku od lat 7 do 19.   

Wręczenie nagród zwycięzcom 8. patrolowego raidu 

motocyklowego szlakiem Marszałka Józefa Piłsudskiego 

  

wręcza zdobywcom pierwszgo miejsca w raidzie — pa- 
— nagrodę wieczystą przechodnią 
Piłsudskiego. 

  

Wręczenie przez gen.Burhardt-Bukackie go zdobywcom drugiego miejsca w tym 

rajdzie patrolowi W. K. $. ze Lwowa, nagrody przechodniej Marszałka Śmig- 
łego-Rydza. : “ 

BITE DV EKES S TTT DTS SNES TSV ESET EIENNTS CZZEÓOZ ZRAŻA. 

Pomoc dzieciom w Nowogródczyźnie 
my planu Wojewódzkiego Komitetu, co 
należy podkreślić z całym uznaniem. 

W lipcu rb. w 158 punktach, obejmują 
cych teren całego województwa, korzysta 
ło 2910 dzieci miejskich i 4207 dzieci 
wiejskich. 12 dzieci polskich z Gdańska, 

przybyłych pod nadzorem wychowawczy 

ni, miało możność nie tyłko korzystać 
z kolonij w Nowojelni lecz również zwie 
dzić Wilno w czasie specjalnie urządzo- 
nej dla nich wycieczki. 

Po przeprowadzeniu przez wojewódz 
ki komitet w końcu lipca lustracji akcji 
letniej i stwierdzeniu na miejscu potrzeb 
w zakresię pomocy dzieciom, Wojewódz 
ki Komitet z dodatkowo uzyskanych środ 
ków przydzielił powiatowym komitetom 
pewne kwoty pieniężne i cukier. 

Wobec przedłużenia feryj dla dzieci 
szkolnych i sprzyjających warunków at- 
mosferycznych, wojewódzki komitet zarzą 
dził aby akcja pomocy dzieciom w sierp- 
niu również została przedłużona. 

  

Teatr muzyczny „LUTNIA* 

Sobota 3 IX Bal w Sawoy'u 
Niedziela 4.IX pop. Miłość Cygańska 

wiecz. Wiktoria i tej huzar 
Pon'edzialek 5.IX Ks, Czardasza 

      
Wtorek 6.1X Marica 
Środa 7.1X Bal w Sawoy'u 
Czwartek 8:X Grłow 
Piątek 9.1X Bal w Sawoy'u 
Sobota 10.1X Wiktoria i jej huzar 
— 

Wizytacje Kanoniczne 
J. E. ks. Arcybiskup Metropolita Jał< 

brzykowsk: przeprowadza obecnie wizy- 

tacje kanoniczne poszczególnych parafij 
na terenie archidiecezji wileńskiej. 

Wizytacje potrwają mniej więcej do 

połowy września r. b. 

Nieurodzaj na grzyby 
Trwająca od dłuższego czasu posucha 

odbiła się w sposób nader niekorzystny 
na tegorocznych zbiorach grzybów, któ 
re, przynajmniej na razie, są bardzo nik- 
łe. Sytuacja przedsiębiorstw handlowych 
i przemysłowych, trudniących się skupem 

grzybów jest w chwiłi obecnej bardzo 

ciężka. wę 
Na rynkach województw wileńskiexja, 

nowogródzkiego i białostockiego odczu 
wa się obecnie kompletny brak grzybów. 
W związku z tym zarówno właściciele su 
szarni, jak też eksporterzy nie są w sta 
nie wykonać zamówień. 

Opady atmosferyczne mogłyby w zna 
cznej mierze sytuację poprawić. 

Zaznaczyć należy, że rok ubiegły ró 
wnież był dla eksporterów grzybów bar 
dzo trudny, > 

5 

Tragiczne wypadki 
na torach 

Dn. 30 bm. na szlaku Żednia—Waliły 
pociąg nr. 122 najechał na niestrzeżonym 

| przejeździe na furmankę zabijając 2 ludzi 
1 konia. Nazwiska zabitych nie zostały u- 
stalone. 

* * 
* 

Dn.20 bm. na szlaku Domanowo — Le 
na z pociągu osobowego nr. 931 wypad 
ła podróżna Zofia Gozbacz, m-ka wsi 
Gniazno, pow. baranowickiego, która od 
niosła lekkle obrażenia. Po opatrzeniu 
przez lekarza wyruszyła ona w dalszą po 
dróż tymże pociągiem. 

  

; «czytając gazetę czy zwraca Pan 

uwagę na reklamę? 

— A wie Pan, przecież to jest nie 

zawodny informator handlowy, cie« 

kawy i praktyczny, a wiadomości, 

czerpane z reklam, ułatwiają Panu 

wybór towaru i prowadzą do odpo« 

wiedniego źródła zakupu. 

Dlatego też, rozsądny przemysłod 

wiec. troszczący się o popularność 

swych wyrobów, lub kupiec, który, 

chce zdobyć liczną klientelę — re. 

klamuje się stale w „KURJERZE 

WILEŃSKIM", 
— To jest wierny 1 niezawodny 

sposób zdobycia klienteli. 

  

Jerzy Mariusz Taylor 48) 

Czciciele Wotana 
Alfred myślał o tym wszystkim, kiedy kopy- 

ta koni zadudniły na ubitej twardo drodze, wiodą- 
cej ku schludnym zabudowaniom osady Na Grobli. 
I autor tutaj musi zastrzec się jak najkategoryczniej 
przeciwko przypuszczeniu, by myśli te mogły natchnąć 
jego bohaterowi jakiegokolwiek animozje osobiste. Nie! 
Alfred w tej chwili zupełnie nie brał pod uwagę swo- 
jego zimowego przejścia z Wilhelmem Erninem. Nie 
wątpiąc bynajmniej o słuszności swych podejrzeń pod- 
sumował i zamknął ostatecznie bilans tej przygody 
Troska o spokój matki odegrała przy tym rolę cyfry 
wyrównawczej. 

ROZDZIAŁ VI 

z którego czytelnik dowiaduje się o pewnych rozmo- 
wach, jakie miały miejsce w sklepie wdowy Klein. 

Wdowa Klein — tęga, ruchliwa blondynka o sza- 
rych, nieco już wyblakłych oczach, nie należała do 
rzędu tych kobiet, które, pochowawszy męża, oddają 

się nieproduktywnemu rozpamiętywaniu swego bólu 

i ciągłym wyrzekaniem odstraszają przyjaciół. Wdowa 

Klein, kiedy przytrafiło się jej to nieszczęście, uznała 

od razu, że pozwalanie sobie na takie słabostki, jak 

ronienie łez i wiercenie swymi żalami dziury w brzu- 

chu tej czy innej sentymentalnej sąsiadcę byłoby w jej 

położeniu co najmniej karygodną stratą czasu.   

Piszczało przecież w domu dwoje drobnych sie- 

rot — Hans i Greta, którym trzeba było wetknąć coś 

do głodnych dzióbków, przyodziać je jako tako i we 
właściwym czasie posłać do szkoły. To były takie 

śliczne maleństwa, takie miały urocze dołeczki na py- 

zatyćh, różowych policzkach i takie śmieszne zadarte 

noski, że na pogrzebie zachwycali się nimi wszyscy. 

(Ach, arme schoene Kinder!). A poczciwy pastor Mi- 
chels, przemawiając nad otwartą mogiłą, zwrócił się 

w pewnym miejscu do sierot, zapewniając je, 2е mat- 

ka będzie dla nich odtąd i matką i ojcem. 

Wobec tego wdowa Klein, zamiast lamentować 

niepotrzebnie po swoim ukochanym nieboszczyku, za- 

kasała rękawy i zabrała się do roboty ze zdwojoną 
energią, pamiętając, że teraz jej dwie samotne ręce 

muszą wykonać tę samą, a może nawet i większą ilość 
pracy, którą przed tym wykonywały cztery. 

Wyniki tego nawskroś realistycznego ujęcia spra- 

wy były najzupełniej pomyślne. Nie będzie: chyba 
przesadą twierdzenie, że obroty sklepu podwoiły się 

od chwili, kiedy zasnął na wieki Albrecht Klein — ma- 

ły, chorowity człowieczek z ryżawą bródką i takimi 

samymi wąsami, którymi ruszał zawsze niby ciekawy 

szczur. A 

Zaczęło się to już w tym samym dniu, w którym 
doczesne resztki uterudzonego ciągłą krętaniną sklepi- 

karza spoczęły pod małą i jak on sam cherlawą brzóz- 

ką na ustronnym ementarzyku. wiejskim. Wprost 

z pogrzebu cała starszyzna kolonii, poważni, brodaci 

mężczyźni, z sołtysem Erninem na czele, przyszli do 
sklepu. Sołtys Ernin lubił przestrzegać dawnego, do- 

brego zwyczaju, więc zawczasu jeszcze posłał po piwo. 
Były całe dwa antałki. Teraz zatem każdy wysupłał 

  

ile od niego należało i poczęli popijać, chwaląc nie- 
boszczyka. Piwo — wiadomo rzecz — wymaga prze- 
kąski. No, to wszystko, chwała Bogu, znalazło się w 
sklepie. Ile tylko było kiełbasy, kaszanki, bułek i chle- 
ba — rozkupili dobrzy goście, a nazajutrz wdowa Klein 
miała półki puste, znalazła się za to w posiadaniu 
sumki, jak na jej warunki, bezprzecznie poważniejszej. 

Nie namyślając się wiele, użyła tych pieniędzy na 
natychmiastowy zakup świeżego towaru, uzupełnia- 
jąc swe zapasy, a nawet znacznie je powiększając, co 

świadczyło o dużej przezorności i umiejętności przy- 

stosowania się do nowych warunków życiowych, bo 
nie mogła przecież przewidzieć, że cała kolonia, jak 
na komendę, zacznie się odtąd zaopatrywać w jej skle- 
pie. A tak się stało właśnie. Popieranie sklepu osiero- 
conej kobiety koloniści potraktowali jednomyślnie jako 
obowiązek, jako rodzaj pomocy społecznej, której na- 

leżało udzielić pozbawionej opieki męskiej rodaczce. 
Potrzeby spożywcze naraz wzrosły. Jedna, druga i dzie- 
siąta kobieta powiedziała sobie, że nie opłaci się wy- 

piekać chleba w domu, skoro w sklepie można dostać 
zawsze świeży, a mężczyźni też nagle stali się wybred- 
niejsi w jedzeniu, wzmógł się więc popyt na wędliny 
sery i śledzie wędzone. 

Wdowa Klein wykazała tyle przedsiębiorczości i 
sprytu handlowego, że nauczyła się wyrabiać pyszne 
kiełbasy, kiszki kaszane, ba! Nawet delikatne parówki 
i serdelki, zakupując cały potrzebny na ten cel chrzą- 
kający surowiec wyłącznie u swych sąsiadów, co 
wzmogło oczywiście sympatie ogółu dla energicznej 
sklepikarki. 

(D. c. n.).



_Fałszowanie świadectw Zarządu Miejskiego 
Ostatnio prokuratura wileńska prowa | możne, lecz posiadające nawet własne 
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dzi dochodzenie w związku z ujawnie- 
niem afery polegającej na fałszowaniu 
świadectw Zarządu Miejskiego które poz 
wałały na otrzymanie zwolnień od opłaty 
celnej od paczek przesyłanych zza gra- 

'micy szeregowi osób w Wilnie, jako o- 
sobom ubogim. 

Ciekawe, że w rejestrze rzekomo ubo 
gich znajdowały się osoby nie tylko za- 

nieruchomości. 

W związku z tą sprawą zostali aresz 

fowani i osadzeni w więzieniu R. Bryta 
niski (Kalwaryjska 30), "Cyrla Rabuno- 
nowicz oraz pewien Stojewski. 

Szczegóły tej sprawy podamy w 
dniach najbliższych, = : 

te) 

Domniemani sprawcy wysadzenia 
kaplicy aresztowani . 

„opel: Dochodzenie w sprawie sensacyjnego | © działalność wywrotową i szerzenie а- 
wysadzenia w powietrze kaplicy prawo | gitacji' bezbożniczej wśród młodzieży 
sławnej w  Mołodecznie prowadzone 
jest przez specjalną komisję śledczą, nad 
której pracą ma osobisty nadzór prokura 
tor sądu okręgowego w Wilnie. 

Jak się dowiadujemy dochodzenie 
w tej sprawie w ciągu ostatnich paru dni 
posunęło się znacznie naprzód. Onegdaj 
policja aresztowała trzech osobników co 
do których istnieją poszlaki, że brali o- 

ni udział w zbrodniczym zamachu. Cha 
rakierystycznym szczegółem jest to, że 
jeden z zatrzymanych _ domniemanych 
sprawców był dwukrotnie poszlakowany 

wiejskiej. 

Na podstawie tych danych powstaje 
przypuszczenie, że zamachu na kaplicę 
dokonali wywrotowcy-bezbożnicy,  kió- 

rzy zamierzali w ten sposób wywołać o- 

burzenie wśród wierzącej ludności prawo 
sławnej, skierowując podejrzenia w cal 
kiem innym kierunku. Zainteresowane о- 

soby szerzyły bowiem pogłoski, że ka 

plica podlegała rewindykacji i miała być 
zwrócona kościołowi katolickiemu. 

   
Uroczyste poświęcenie nowej pochylni w stoczni gdyńskiej 

  

  

Ogólny widok stoczni podczas uroczystości poświęcenia jej. Nowa pochylnia przezna- 

ż 7 zona jest dla budowy dużych statków. 
t 

   

Najsławniejsze skrzypce świata pocho- 

dzą z włoskiego miasta Cremony, z pracow 

n' Mikołaja Amatiego i Stradivariusów=— 

Sława tych instrumentów była tak wielka, 

te król francuski Karol IX wezwał Amatie 

go na swój dwór i polecił mu wykonać 2 

skrzypiec, 6 altówek i 8 cello dla orkiestry 

dworskiej. Wszystkie niemal instrumenty 

zostały zniszczone w czasie wielkiej rewolu 

cji. 

Zachowały się tyłko jedne skrzypce z 

herbem Karola IX i jego monogramem: — 

Skrzypce te przechodziły dziwne koleje 

losu. = 

Gdy w r. 1792 motłoch paryski wyciął 

w pień wierną królowi gwardię szwajcarską, 

ocalał z rzezi jeden tyłko gwardzista 

Jean Tardi, któty skrył się w magazynach 

królewskich, a następnie w przebraniu wy 

dostał się z pałacu. Odchodząc, wziął ze 

scbą stare skrzypce, by w drodze do kraju 

udawać grajka. We Fryburgu odsprzedał 

skrzypce bogatemu arystokracie van der Vei 

dowi za 3.500 frarików, który skolei ofia 

rował je pewnemu zbieraczowi niemieckie. 

mu. 
Były to, jak się łatwo domyśleć, właśnie 

owe jedyne skrzypce Karola IX. 

Ciekawa jest również historia najpięk- 

niejszych skrzypiec, jakie kiedykolwiek wy 

szły z Cremony, należących do słynnego 

skrzypka hiszpańskiego Sarasate, a znanych 

pod nazwą Boissier-Violine ; 

Pewnego dnia, jak niesie kronika, boga 
ty kupiec genewski M. Boissier wyjechał 

powozem na przechadzkę. W drodze jeden 

z koni zgubił podkowę, wobec czego Bois- 

sier zatrzymał się w najbliższym osiedlu 

przed kuźnią i kazał konia świeżo podkuć. 

W czasie postoju zauważył w kuźni wiszące 

na ścianie skrzypce. Boissier był znawcą 

skrzypiec i sam grywał na tym instrumen 

cie. 
— Jakim sposobem dostały się skrzypce 

w wasze posiadanie? — zapytał kowala. 

— Będzie temu blisko 10 lat, gdy pew 

nego dnia przejeżdżała tędy banda Cyganów 

— którym naprawiłem mocno uszkodzony 

wóz. Właściciel wozu zostawił mi w zastaw 

za reperację swoje skrzypce, by je za kilka 
dni wykupić. Cygan jednak więcej nie wró 

cił, a skrzypce jego od owego dnia wiszą 
ma ścianie mojej kuźni. 

— Sprzedalibyście skrzypce te — zapy- 

tał kupiec — za cenę naprawy wozu? 
  

Przygody słynnych . skrzypiec 
włoskich mistrzów z Cremony 

— Ależ bardzo chętnie—odparł kowa!ł— 

przypominam sobie dokładnie, że koszty 

wynosiły równe 30 franków. 

— Dam wam 500 franków — rzekł Bo's- 

sier — tyle skrzypce te są warte. 

Kowal przyjął propozycję i Boissier wró 

cił z instrumentem Stradivariusa do domu. 

Po jego śmierci nabył skrzypce fabrykant 

skrzypiec Guillaume, który je sprzedał pew 

nemu nauczycielowi muzyki na prowincję, 

od którego je później nabył jakiś paryski 

handlarz skrzypiec. Od niego nabył instru 
ment sławny hiszpański skrzypek Pablo de 

Sarasate, który jednakże rzadko na nich 

grywał, gdyż wolał inne skrzypce Stradiva- 

riusa. W testamencie swym zapisał Sara- 

sate dawniejsze skrzypki Cygana swemu 

miastu rodzinnemu Pampeluna, gdy drugie 

skrzypce, na których zwykle grywał pod- 

czas swych występów koncertowych, ofiaro 
wał paryskiemu konserwatorium. 

HOTEL 

„ST. GEORGES" 
w WILNIE 

Pierwszorzędny — Ceny przystępne 
Telefony w pokojach 

  

—- 0 „KURJER” [4555] 

KRONIKA 
WILEŃSKA 
DYŻURY APTEK. 

Dziś w nocy dyżurują następujące apteki: 
Sapożnikowa (Zawalna 41); Rodowicza (Os- 
trobramska 4); Augustowskiego. (Mickiewi- 
cza 10); Narbuta (Św. Jańska 2); Zasławskie 
go (Nowogródzka 89. 

Ponadto stale dyżurują apteki: Paka (An 
tckolska 42); Szantyra (Legionowa 10) i Za- 
jączkowskiego (Witołdowa 22). 

ADMINISTRACYJNA. 

° — Озне kary przeciwko rowerzystom. 
Z polecenia starosty grodzkiego na tere 

nie miasta Wilna cbostrzono kary wobec 
rowerzystów, którzy n.e stosują się do 
przepisów i jeżdżą w sposób korsarski 
po mieście. 

W osiatnim tygodniu w stosunku do 
76 rowerzystów sporządzono doniesienia 
karne, 

— Kontrola wag w Wilnie, Na iere- 
nie miasta przystąpiono do rewizji i kon 
troli wszelkich używanych w handlu wag 
i odważników. 

Kontrola potrwa około 10 dni. 

SPRAWY SZKOLNE 

— Prywatna Koedukacyjna Szkoła Pow- 

szechna Stowarz. „Rodzina Wojskowa” z 

prawami szkół państwowych w Wilnie, Mic 

kiewicza 13, przyjmuje zapisy dzieci osób 

wojskowych i cywilnych-do wszystkich klas 

od 26 sierpnia, od 11—13. Język obcy. Pla 

styka. Opłaty przystępne. Dwoje dzieci — 

zniżka. * - 5 

— Prywatna Szkoła Powszechna „Pro- 

mień* (Wiwulskiego 4) z prawami szkół pań 

stwowych przyjmuje zapisy do wszystkich 

klas i przedszkola. Higieniczny lokal. Kulin 

ralne środowisko. Wysoki poziom wychowa 

nia i nauczania. Komplety języków, muzyki 

i plastyki. Kancelaria czynna w godz. 10—12 

Opłaty przystępne. 

— Bursa Żeńska Z, P. ©. K. przyjmuje 
uczenice ze szkół powszechnych, zawo- 
dowych i średnich. Zgłoszenia skierowy- 
wać do kancelarii Bursy, ul. Bazyliańska 
2m. 20 od 10—12 į od 15—18, tel. 16-25. 

— Prywatne Gimnazjum Koedukacyjrs 
„Edukacja” w Wilnie przyjmuje zapisy 

uczni j uczenic na rok szk. 1938/39. Kan- 
celaria Gimnazjum czynna codziennie od 
godziny 8—14 przy u]. Wielkiej 47, róg 
ul. Rudnickiej (vis 4 vis kościoła Św. Ka- 
zimierza. Eqzaminy rozpoczną się 6 wrze- 
Śnia r. b. Dyrektor Gimnazjum, Br. Zapaś 
nik przyjmuje codziennie od aodziny 
10—12. 

WOJSKOWA 

— Najbliższ dodatkowe posiedzenie 
Komisji Poborowej odbędzie się w dn. 6 
września w łokalu przy ul. Ostrobrams- 
kiej 25. Stawić się winni wszyscy mężczy 
źni, którzy we właściwym czasje nie ure 
gulowali swego stosunku do wojska, 

Z POCZTY 

żytku publiczności zostały zajnstalowane 
nowe automaty telefoniczne: 

1) w Związku Właścicieq: Autobusów 

Kom. Międzymiastowej przy. ul, TA 

wej 3; 
2) w sklepie Filipowicza 

ul. Połockie ji Saskiej Kępy; 

2) w piekarni Konona przy zbiegu ul. 

Tomasza Zana j Karaimskiej; 

4) w barze Anny Bengen Przy zbiegu 

ul. Subocz i Bobrojskiej; 5) w sklepie Le 
ona Poraja przy ul. Wilkomierskiej 76, 

Przy zbiegu 

ZEBRANIA IT ODCZYTY 
Posiedzenie Prezydium Wydziały Wy 

konawczego Wojewódzkiego Obywatels 

kiego Komitetu Zimowej Pomocy Bezro- 

botnym odbędzie się w małej sal: konie 

rencyjnej Urzędu Wojewódzkiego w dn. 
5 września 1938 roku © godz, 12, z nastę- 

pującym porządkiem dziennym: 
1) Odczytanie i zetwierdzenie proto 

| kółów z poprzednich zebrań; 2) Przyzna- 
  — Nowe automaty telefoniczne. Do u 

Wczoraj o godzinie 16 we wsi Mały- 
szewicze, pow. słonimskiego, w stodole 
gospodarza Arcjucha wybuchł groźny 
pożar. Wobec silnego wiatru spaliła się 

niemal cała wieś, to jest 19 budynków 

mieszkalnych, 10 stodół, 14 chlewėw, 
częściowo inwentarz żywy i martwy Oraz 
tegoroczie zbiory. 

Uczeni niemieccy 
zwiedzili zabytki Wilna 

i okolicy 

W Wilnie bawili w ciągu kilku dni w 
celach naukowych dwaj uczen: niemieccy, 
dr Dagobert Frey, profesor historii sztuki 
Uniwersytetu Wrocławskiego i dr Ger- 
hardt Sappok z Tajnego Archiwum Państ 
wowego w Berlinie. 

Po zapoznaniu się z pracami wykopa- 
liskowymi na Górze Zamkowej i w Tro 

kach zwiedzili zabytki historyczne Wilna, 
interesując sę specjalnie zabytkami i ma 
lowidłami z okresu gotyku. Następnie 

| wyjechali do Głębokiego i Berezwecza 
i aby zapoznać się z architekturą tamtej- 
szych kościołów. W dalszej swej podróży 
po Polsce uczeni niemieccy udali się w 
towarzystwie wojewódzkiego konserwato 
ra mgr. Kierzkowskiego na teren woje- 

wództwa nowogródzkiego, aby zwiedzić 
zabytki j dzieła sztuki w Nowogródku, 

Lidzie, Słonimie, Nieświeżu, Mirze, Stołp 
cach, po drodze zaś zwiedzą zamki w 
M:.ednikach i Krawie oraz kościoły obron 
ne w Małomożejkowie i Synkowiczach. 

TEATR I! MUZYKA 
TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*. 
— „Bał w Savoy'u*, — W sobotę naj- 

bliższą Teatr Muzyczny „Lutnia* rozpoczy- 
na swą działalność artystyczną. W dniu tym 
wystawiona zostanie wspaniała operetka Ab- 
rahama „Bal w Savoy'u" z udziałem J. Kul- 
<czyckiej i K. Dembowskiego. 

W akcie I-gim balet: „Kobieta i wach- 

larz* w interpretacji primabaleriny M. Mar- 

tówny. 

— W niedzielę odbędą się dwa widowis- 
ka: po południu po cenach zniżonych „Mi- 
łość cygańska, wieczorem zaś „Wiktoria 
1 jej huzar* Abrahama. 

Bilety już są do nabycia w kasie zama- 
wiań. z 

ASAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

WILNO 
1. Wilno w mowach Wielk; Matsżałka 
II. Wilno w rzędzie stolic Rzeczpos- 

politei Polskiei 
prace Watt. Gizbert-Studnicklego 

wyd. 1936 — do nabycia wszędzie 

a 

    

nie zł. 200 Komisj. Likwidacyjnej Miejskie 
go Obywatelskiego Komitetu Z. P, B. na 

druk sprawozdania; 3) Odczytanie proto 

kółu komisji rewizyjnej; 4) zatwierdzenie 
wypłaconych zapomóg bezrobotnym na 

święta Bożego Narodzenia i Wielkiej No 
cy; 5) Repartycja wpływów i 6) wolne 

RÓŻNE 

— likwidacja strajku w zakładzie ka- 
mienłarskini. Trwający od dłuższego czasu 

strajk w zakładzie kamieniarskim Baranow 
skiej (Rossa 20) został onegdaj złikwido- 

wany. 
9 zatrudnionych tam robotników na 

skułek podpisania nowej umowy zbioro- 

wej, podjęło pracę. 
— Ciekolfda tanieje. Jak słychać 

większe fabryki czekolady obniżyły cenę 
czekolady tabliczkowej. Szereg gatun- 
ków czekolady potaniał o 10 proc. Obniż 

ka ta stała się możliwą dzięki spadkowi 
cen surowców .mportowanych zza grani- 

cy, w pierwszym zaś rzędzie ziarna kaka 
owego.   

Dem ludowy rybaka polskiego im. gen. Orlicz-Dreszera 

    
Dom Ludowy Rybaka Polskiego im. gen. Orlicz - Dreszera w Wielkiej Wsi — Wła- 

dysławowie pomyślany jest architektonicznie w górnych kondygnacjach, tworzących 

tarasy, jako pokład z mostkiem kapitańskim wielkiego transoceanicznego statku. Na 

zdjęciu oryginalny taras. 

| Wiadomości radiowe 
NASZ KRAJ? 

Co się dzieje w powiecie sokólskim? — 

Opowie o tym Piotr Wiszniewski w środo 

wym felietonie o godz. 17.45. Chyba tylko 
okolice Wilna potrafią dorównać krajobra 

zowi Dąbrowy, Różanegostoku lub Makow 

łan. Dawne gościńce ocienione gęsto stary 
mi topolami, lipami i wierzbami, spod któ 
rych pozdrawiają podróżnego misternie rzeź 
bione kapliczki i krzyże wiodą nas od zaś 
cianka do zašcianka, 

SPIEW I MUZYKA. 

: W radiowym koncercie solistów wystą- 
Pią znani już naszym radioshichaczom, mło 
dzi artyści wiłeńscy: Alicja Bandurska-O1- 
szanowska (sopran) i Józef Zakheim (skrzyp 

ee). W programie utwory francuskie oraz 

Ernesta i Henryka Wieniawskiego. Począ- 
tek audycji o godz. 16 „   

  

  

  

Spłonęła wieś w pow. słonimskim 
W skutek pożaru pozostało bez da« 

chu nad głową 21 rodzin. Straty wyno. 
szą kilkadziesiąt tysięcy złotych. 

W czasie pożaru, ludnośćwsi, podejrza 
wając Arciucha Aleksandra o podpale- 
nie usiłowała dokonać na nim samosądu 
przez wrzucenie go do ognia. Dochodze. 
nie prowadzeni policja. 

SZYLDZIKI 
do maszyn, aparatów i t. p. 

Druk na blasze. 
BERGER—GRAFIKA 
Przemysł Metalograficzny 
Łódź, 11 Listopada 76. 

RADIO 
ŚRODA, dnia 31 sierpnia 1938 r. 

6.42 Pieśń poranna. 6.45 Gimnastyka 
7.00 Dziennik poranny. 7.15 Koncert poran 

ny w wyk. Orkiestry Rozgłośni Wileńskiej 
pod dyr. Władysława Szczepańskiego. 8.00 

Muzyka wakacyjna. 8.56 Program na dzisiaj. 

9.00 Przerwa. 

11.57 Sygnał czasu i hejnał. 12.03 Audy« 

cja południowa. 13.00 Słynne zespoły kames 

ralne. 14.00 Muz. popułarna.. 14.15 Przerwa 
15.15 Popołudnie u speakera. 15.45 Wia- 

domości gospodarcze. 16.00 „Tak śpiewał 

Szalapin“ — II reportaż muzyczny. 16.45 

Szłachta zagrodowa południowych rubieży 

Rzeczypospolitej w służbie ojczyzny — о4- 

czyt. 17.00 Pogadanka radiotechniczna Mied 

czysława Galskiego. 17.10 „Z baletem pol< 

skim w Wejmarze* — impresja słowno-mu- 

zyczna w opr. Czesława Lewickiego. 17.45 

Z naszego kraju: „W powiecie sokólskim". 
17.55 Program na czwartek. 18.00 Rośliny 

przepowiadające pogodę — pogadanka. 18.10 

Recital wiolonczelowy Tadeusza  Lifana. 
18.40 „Powieść bez tytułu" — fragment z po 

wieści Józefa Ignacego Kraszewskiego (do- 

kończenie). 18.55 Przerwa. 

19.00 Muzyka lekka w wyk. „Serge Krishi 
Septet". Transmisja z Londynu. 19.30 Po- 

gadanka aktualna. 19.40 Koncert rozrywko+ 

wy. 20.45 Dziennik wieczorny. 20.55 Poga+ 

danka aktualna. 21.00 Audycja dla wsi. 21.10 

Koncert chopinowski w wyk. Zofii Rabcewi- 

czowej. Transmisja z Dorocznej Wystawy, 

Radiowej w Warszawie. 21.50 Wiadomości 

sportowe. 22.00 Wileńskie wiadomości spor- 

towe. 22.05 Melodie z filmów. 23.00 Ostatnie 

wiadomości i komunikaty. 23.05 Zakończee 

nie programu. 

  

  

  

CZWARTEK, dnia 1 września 1938 r. 

6.42 Pieśń poranna. 6.45 Gimnastyka, 
700 Dziennik poranny. 7.15 Koncert poran- 
ny w wykonaniu orkiestry mandolinistów 

„Kaskada". 8.00 Muzyka wakacyjna. 8.55 

Program na dzisiaj. 9.00 Przerwa. 

11.57 Sygnał czasu i hejnał. 12.03 Audy- 
cją południowa. 13.00 Koncert symfoniczny. 
14.00 Muzyka popularna. 14.15 Przerwa. 

15.15 Wyprawa po skarby — audycja dla 
dzieci starszych w opracowaniu Wandy Bo: 
ye (część IV i ostatnia). 15.30 Audycja dla 
dzieci. Poczytajmy sobie: „Polowanie z obła- 
wą" opowiadanie B. Dyakowskiego. 1545 
Wiadomości gospodarcze. 16.00 Koncert s0- 
listów — wyk.: Alicja Bandurska Olszanow- 
ska (sopran) i Józef Zakheim (skrzypce). 
16.45 Sprawiedliwy podział łupów — po+ 

gadanka. 17.00 Utwory fortepianowe w wyk. 
Janiny Onacewicz-Arciszewskiej. 17.25 Pie+ 
Śni miłosne. 17.40 Wileńskie wiadomości 
sportowe. 17.45 „Pod protektoratem Neptu- 
na” — pogadanka Elżbiety Minkiewiczówny. 
17.55 Program na piątek. 18.00 Olimpijski 
lekarz — pogadanka. 18.10 Z muzyki an- 
gielskiej. 18.30 Oryginalny Teatr Wyobraźni 
„Szczęśliwi* komedia radiowa. 19.00 Z na- 
szych pieśni, Wykona chór „Hasło* z Byd- 
goszczy. 19.20 Pogadanka aktualma. 19.30 

„Echa morskie" koncert rozrywkowy. 

W przerwie: „Sublokator Nr 50" — skecz, 

20.45 Dziennik wieczorny 20.55 Pogadanka 

aktualna. 21.00 Przed jesiennym sezonem 
zbożowym — pogadanka rolnicza inż. Sta- 
nisława Perzanowskiego. 21.10 „Na swojską 

nutę" — koncert rozrywkowy. Transmisja z 

Dorocznej Wystawy Radiowej w Warszawie. 

21.50 Wiadomości sportowe. 22.00 Polską 

muzyka kameralna. 22.55 Przegląd prasy, 

    

23.00 Ostatnie wiadomości i komunikaty, 
23.05 Zakończenie programu, $ 

EE 

Jaia świeże I konserwowane 
Wiobec wejścia z dniem 28 bm. nowego 

rozporządzenia o sprzedaży w wewnętrznym 
handłu jaj kurzych na wagę, Starostwo Gro 
dzkie Wileńskie komunikuje, iż z dniem 
tym również obowiązani są sprzedawcy de- 
taliczni umieszczać przy sprzedawanych je 
jach mapisy uwidaczniające, czy to są jaja 
świeże, czy też konserwowane. 

Zniszozepie lauspy reklamowej 
Ftewsklej przy hotelu „Koropa” 
Ubiegłej nocy nieznani sprawcy anisz- 

czyli lampę reklamową w języku litewskinś 

„Elotel Europa" przy tymże hotelu przy ul. 

Dominikańskiej. 

o wypadku powadze policję. 

i). 

 



- 625.056 

* 652.646 

638.759 

665.877 
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Premie PKO 
27 sierpnia 1938 r. odbyło się w PKO 

trzecie publiczne premiowanie na wkłady 

oszczędnościowe premiowane serii V grupy 

„B 
W premiowaniu brały udział Książeczki, 

na które wniesiono wszystkie wkładki za 

ubiegły kwartał w terminie do dnia 31 lip 

ca 1938 r. 

Premie po zł. 500 — padły na nr. nr. 
612,472 619,612 633,746 647,969 650,518 

673901. н 

Premie po zł. 250 — padły na nr. nr.: 

601,000 602,840 608,950 615,432 — 615,611 

617.018 623.521 624.006 624.564 626.450 

628.192 630.568 639.404 642.298 643.809 

648.514 619.938 655.394 659.340 659.565 

667.986 668.417 669.551 672.225 672.451. 

Premie po zł. 100 — padły na nr. nr.: 

600.892 602.235 603.507 604.589 607.202 

607.314 608.115 608.971 611.453 612.082 

612.347 614.331 615.235 618.918 619.376 

619.675 620.820 622.907 623.404 624.376 

625.231 625.550 627.691 627.834 

628.375 628.637 629.192 630.344 

631.480 631.969 631.987 632.913 

636.794 637.059 637.074 638.122 

639.573 640.496 640.812 641.009 

643.006 643.754 644.344 646.777 

648.089 648.351 649.001 649.444 

650.949 6510.04 651.700 651.348 

653.312 654.637 656.601 657.715 

658.079 658.129 661.265 662.653 

663.230 663.315 663.601 663.714 

664.494 664.501 664.538 665.249 

667.069 667.615 668.722 668.972 

670.223 670.330 670.977 671.811 

672.928 673.019 673.076 673.222 

628.282 

631.022 

636.725 

638.793 

642.988 

648.039 

650.034 

657.930 

€62.737 

663.715 

666.756 

669.023 

872.463 

673.671 

Premie po zł 50 padły na Nr Nr: 600.158 

600.521 600.640 600.712 601.356 601.605 

601.733 602.541 602.785 602.846 602.967 

603.462 603.598 604.688 605.438 606.509 

606.780 607.173 607.610 607.660 607.701 

507.921 608.309 608.682 608.905 609.312 

609.317 610.132 610.191 610.614 610.73 

611.648 611.755 611.948 612.500 612.621 

612.741 612.787 612.899 613.360 613.468 

614.178 614474 614.670 614.742 615.470 

616.095 616.343 616.841 617.145 617.455 

617.755 617.866 617.950 618.380 618.565 

618.762 619.519 621.012 621.133 621.702 

621.894 622.082 622.308 622.411 , 622.502 

€22.544 622.908 622.993 623.014 623.062 

623.308 623.433 623.765 624.363 624.755 

625.989 626.331 627.231 627.792 627.254 

629.006 629.019 629.407 629.565 629839 

631.125 631.139 631.615 631.798 632.120 

632.419 632.532 632.723 632.992 633.349 

633.924 634102 634131 634424 634.952 

635.501 635.685 636.362 636.496 636.663 

636.925 636.997 637.191 637.670 637.706 

638.383 638.450 638.578 638.630 638.690 

638.830 638.839 638.903 639.250 

639.983 640.469 640.973 641.346 

641.524 642.096 642.263 643.038 

643.170 643.257 643.351 643677 

643.860 644.212 644.710 644.756 

645.240 645.336 645.494 646.381 

646.637 646.762 647.271 647.374 

647.878 647.981 648.152 648.878 

649.277 619.294 649.980 650.391 

650.708 650.986 651.188 651.352 

651.502 651.762 651.818 652.252 

652.677 652.731 653.950 654.047 

654.338 654.431 654.651 654.682 

655.212 655.236 655.525 655.669 

655.768 656.964 656.965 657.618 

658.189 658.554 659.293 659.414 

660.253 660.283 660.956 661.058 

661.950 661.954 662.487 662.804 

663.214 663.530 663.566 663.659 

664.111 664.487 661.694 664.809 

665.393 665.429 665.648 665.729 

665.947 666.256 666.571 666.831 

667.008 667.136 667.512 667.871 

668.197 668.265 668.302 668.364 

668.618 668.649 668.673 669.185 

669.261 669.711 669.739 670.503 

671.068 671.243 671.980 672.279 672.528 

673.554 673.858 673.927 674.259, 

Po raz drugi padła premia zł 250 — na 

Książeczkę Nr 601.000, zł 100 na książeczki: 
612.347 653.312 oraz zł 50 na książeczkę 
Nr 649.277. 

Ogółem padło 381 premij na sumę zło- 

tych 31.550. 

O wylosowanych premiach właściciele 

książeczek są powiadomieni listownie. 

639.651 

641.409 

643.146 

613.836 

645.144 

646.561 

647.473 

649.219 

650.565 

651.446 

652.481 

654.086 

654.740 

655.669 

658.001 

659.848 

661.731 

663.200 

663.939 

664.854 

666.957 

667.922 

668.555 

669.234 

Należy zaznaczyć, że zasadą wkładów 

oszczędnościowych premiowanych serii V 

jest stały wzrost liczby premij w miarę wzra 

stania wkładów na książeczce, przy czym po 
otrzymaniu premii, książeczki nie tracą 
swej wartości, lecz nadal biorą udział w na- 
stępnych premiowaniach pod warunkiem re 
gularnego opłacania dalszych składek. Pre- 
mie wylosowane w poprzednim premiowaniu 
dotychczas niepodjęte: zł 50 na Nr Nr 612.248 
626.737 632.869 637.307 637.408. 

   
REDAKCJA i ADMINISTRACJA 

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

Wilno, ul. Biskupa Bandurskiego 4 

й i jęć 1—3 po południu 
Redakcja: tel. 79. Godziny przyjęć 1 P 

a: tel. 99—czynna od godz. 9.30—15.30 

3-40. Redakcja rękopisów nie zwraca. 

Centrala: 

Administracji: 

: tel      

   
Wydawnictwo „Kurier Wileński" 

  
  

Bank Gaspodarstwa Rrajowego 
zawiadamia, że w myśl $ 16 statutu prze- 

prowadzono w dniu 26 sierpnia 1938 r. 
LOSOWANIE 

80/9 Obligacyj Komunalnych. 
70/0 Obligacyj Komunalnych Emisji II i IIL 
71/2070 Obligacyj Bankowych Emisji I, 
wraz ze skonwertowanymi na 5/+0/o na za- 
sadzie ustawy z dnia 20 grudnia 1932 r. 
(Dz. U. R. P. Nr 115, poz. 950) obligacjami 

powyższych emisyj, 
następnie 

7%, Obligacyj Komunalnych Emisji II. S, 
5*/20/0Obligacyj Komunaln. Emisji II N. i IV 

oraz 
41/2070 i 40/5 Obligacyj Komunalnych i 40/o 
Obligacyj Kolejowych b. Banku Krajowego, 
przejętych i skonwertowanych przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego. 
Wykazy numeryczne wylosowanych od- 

cinków zawiera „Monitor Polski* Nr 198 z 

dnia 31 sierpnia 1938 r. Tabele losowań mo- 
gą zanteresowani przejrzeć względnie podjąć 
w Centrali lub Oddziałach Banku. 

Wypłata należności za wylosowane od- 
cinki odbywać się będzie począwszy od dnia 
1 października 1938 r. w Centrali Banku w 
Warszawie i jego Oddziałach prowincjo- 
nalnych. 

Oprocentowanie wylosowanych odcinków 
ustaje z dniem 1 października 1938 r. 

Emisjami b. Banku Krajowego admini- 
struje Oddział Banku we Lwowie, dokąd na- 
leży się zwracać bezpośrednio w sprawach 
dotyczących obligacyj tych emisyj. 

Obwieszczenie 
O LICYTACJI 

Na podstawie Rozporządzenia Rady Mi- 
nistrów z dnia 20. VI. 1932 r. o postępowa- 
niu egzekucyjnym władz skarbowych (Dz. 
U. R. P. Nr 62,poz. 580) 1 Urząd Skarbowy 

w Wilnie niniejszym podaje do wiadomości 
publicznej, iż w mies. wrześniu 1938 r. w 
dniach 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23; 27 i 30 o godz. 

10 w Sali Licytacyjnej przy ul. Niemieckiej 
Nr 22, odbywać się będzie sprzedaż z licyta- 

cji publicznej ruchomości zajętych na po- 
krycie należności Skarbu Państwa oraz in- 
nych wierzycieli. 

Przeznaczone przedmioty do sprzedaży 
oglądać można na miejscu sprzedaży w dn. 
licytacji między godz. 9 a 10. 

(-) M. Żochowski 
Naczelnik Urzędu 

Spis zapowiedzi Nr 67/1938 r. 

Zapowiedź 
Podaje się do ogólnej wiadomości, że: 
1) radiotelegrafista Jan Gasiulewicz, ka- 

waler, zamieszkały w Starogardzie, syn star- 
szego mata kolejowego Jana Gasiułźwicza, 
żamieszkałego w Buenos Aires — Ameryka 
i żony jego Marii z-domu Jańczewska, za- 
mieszkałej w Nowej Wilejce; 

2) panna Weronika Urbanowiczówna, in- 
struktorka pożarnictwa, zamieszkała w Sta- 
rogardzie, córka emerytowanego urzędnika 
kolejowego Karola Urbanowicza i żony je- 
go Adelaidy z domu Piotrowskiej, obojga 
zamieszkałych w Lidzie, woj. nowogródzkie 
— chcą zawrzeć związek małżeński. 

Obwieszczenie zapowiedzi nastąpić win- 
no w Starogardzie i w „Kurierze Wiłeńsko- 
Nowogródzkim*. Ewent. sprzec. przeciw te- 
mu związkowi małż. skierować należy do 
niżej podpisanego urzędnika w przeciągu 14 
dni od dnia ogłoszenia. 

Urzędnik stanu cywilnego 
w zastępstwie 
ZIEHLKOWNA 

r Е + 

РАМ | 
Dziś PREMIERĄ 

    

  

„KURJER” [4556] 

Giełda zbożowo-towarowa 
i Iniarska w Wilnie 

z dnia 30 sierpnia 1938 r. 

Ceny za towar średniej handlowej ja- 
kości, za 100 kg. parytet Wilno, przy nor- 
malnej taryfie przewozowej (len za 1000 kg 
ł-co wag. st. zał.) Ziemiopłody — w ładun- 
kach wagonowych, mąka I otręby—w mniej- 

szych ilościach. W złotych » ! 

16.25 Żyto I stand, 696 g/l 15.75 
# „ 670., 15.25 * 15.75 

Резепса 1„ 748 „ — - 
s” (M ST — 

Jęczmieńl _ „678/673, (kasz.) —  — 

° I w 649 ., . =. 

„ [M „ 620,5, (past) — — 
Owies 1 „ 468 „ — — 

- П с -45 4 -_— 

Gryka » 630 , - — 
. „ 610 . — = 

Mąka żytnia gat, I 0—50% 2870 29— 

„ s  „ 10—65% 25.50 26— 
° ” „ П 50—65% — = 

„ „  razowa do 95% 18— 1875 

Mąka pszen. gat. I 0—50% 40.50 41.50 

. . » I-A 0—65%  40>— 4050 

» . „ II 30—65% 35.— 76.50 

w w » IIA 50—65% 2:6— 27.— 
» » » Ш 65—70% — = 

” „. pastewna = mr 

„ zlemniaczana „Superior” — — 

„ „ „Prima“ = — 

Otręby żytnie przem stand. 8.— 850 

Otręby pszen. śred, przem.stand. — — — 

  

Wyka — 

Łubin niebieski — — 

Siemie Iniane b. 90% f-co w. s.7. 42.75 43.50 

Len trżepany Wołożyn 155— 1600.— 
* 2 Horodziej — — 

2 s Traby — — 

z # M'ory 1402.— 1450.— 
Len czesany Horodziej — — 

Kądziel horodziejska — — 

Targaniec moczony 70).—  740— 
5 „__Wołożyn ER 

  

Ceny nabiału I Ja] 

Oddział! wileński Zw. Spółdzielni 
Mleczarskich i Jajczarskich notował 
29 b. m. następujące ceny nabiału 
i jaj w złotych: 

Masło za 1 kg: hurt: detal 

wyborowe 2.70 3.00 
stołowe 2.60 2.90 
solone 260 2.90 

Sery za 1 kg: 
edamski czerwony 2.00 2.40 
edamski żółty ' 1.70 200 
litewski 1.50 1.80 

Jaja 1 kg ; „1.20 1.30 

  

Prywatna Koedukacyjna Szkoła 
Powszechna z pravami szkė! naństw. 

„Nasza Szkoła* 
i przedszkole B. Machniewiczowej 

ul. Mickiewicza 19-22. Przyjmuje zapisy 
codziennie od: godz. 11—14. Bezpłatne 
komplety języka francusk. i niemieck.   

    

Zgrzeszyłam.. 
Nadprogram: BUSTER KEATON w najpiękn. kom. p.t. „WSZYSTKO DLA DZIEWCZYNY“ 

Premiera. 

AEL ij 
i WITOLD CONTI 

w filmie 

CASINO | 

Kino BAARS | Dziś premiera! Wstrząsający dramat ludzi, 
światła kratami! Film, ilustrujący życie przestępców, 

bvli postrachem społeczeństwa! 

ROK 1914 09% ye syam: Rirakcje | aktuale. 

DZIŚ Wielki podwójny program 

1) Zbrodnia i poświzcenie 

Wspaniałe atrakcje cyrkowe to film p.t, 

) „Władca Kalifornii s< w ro. sów: 
TRUXA 

Luis Trenker 
Berta Drews 

   

oddzielonych od 
ktėrzy 

WYSPA SKAZAWNCOW 
Piękny nadprogram. 

Chrześcijańskie kino Przepiękna anegdota historyczna na tle pra 

Pocz. seansów: 4, 6, 8 i 10.15. 

wdziwych wydarzeń 

SWIATOWID | UŁAN KSIĘCIA JÓZEFA 
W rolach głównych: Smosarska, Brodniewicz, Conti, Sielański, Fertner i inni, 

Emocjonująca akcja. Dramatyczne napięcie. Kapitalne pomysły. 
Początki seansów o godz. 5—7—9, w niedziela i święta od l-ej, 

OSN SKO || tragik świata 

„WŻA 

Dziś. Największy w potężnym arcy= 

Emil Jannings dziele filmowym pt. 

EB € /А << 
W pozostałych rolach Marlanna Hoppe, Paul Wegner i inni 

Nadprogram: UROZMAICONE DODATKI. 

Ułańska 11; 
Pińsk, Dominikańska 40. 

Przedstawicielstwa; 

        Wołkowysk — Brzeska 9/1. 

Sp. z 0. © Druk. „Znicz*, 

Oddziały: Nowogródek, ul. Bazyliańska 35, tel. 169; 
Lida, ul. Zamkowa 4/7, tel. 73; 

Brześć n/B., Pierackiego 19, tel. 224; 

Kleck, Nieśwież, Słonim, Stołpce, 
Szczuczyn, Wołożyn, Wilejka, Grodno — 3 Maja 6, 
Suwałki — Em. Plater 44, Równe — 3-go Maja. 13, 

     
  

Pocz. seansów o 6-€j, w niedz. i św, o 4-ej 

  

  

Ceny w Wilnie 
Centralne Biuro Statystyczne m. Wilna 

sporządziło wykaz cen niektórych artykułów 

notowanych na rynkach wileńskich w dn. 
19 sierpnia rb. w złotych za 1 ką. 

Chleb żytni przem. 0.35 0.36 
ь # ы 0.28 0.30 
Р „ гагому 0.21 0.22 

„ _ przenny 055 0.70 
Mąka przenna - 0.40 0.52 

= „ przem. 65% = 

„ żytnia razowa 0.18 

» „‚ руйожа 0.27, 0.30 

Mięso wołowe gat. 1.0) 1.20 
= cielęce „ 0.80 0.90 

Baranie 1.00 1.10 

» wleprzowe 1.493 1,60 

Karpie žywe 200 2.20 

„ šnietė 140 1.50 

Szczupaki żywa 180 2.50 
» śnięte 1.20 2.00 

Sielawy 2/0 250 
Okonie 0.60 1.50 
Płotki 0.60 080 
Ziemniaki 0.04'/,0.06 

Kapusta świeża 0.05 0.15 
Marchew 0.03 0.15 

Buraki „ 0.03 0.15 
Brukiew е 

Cebula 0.20 

Maslo šwieže 2.40 2.80 

„  solone — 

Mleko za 1 litr 0.15 0.20 

Smietana za 1 iitr 0.80 1.00 
Jaja za 1 sztukę 0.07 0.08//, 

Ogłoszenie 
Zarząd Miejski w Wilnie poszukuje 

do wynajęcia lokalu, składającego się z 
8—10 pokoi, ewentualnie z 2-ch miesz 
kań po 5 pokoj na jednym piętrze, w 
śródmieściu, na umieszczenie 5-oddziało 
wej szkoły powszechnej publ. 

Pisemne zgłoszenia należy składać w 

Wydziale Oświaty i Kultury (ul. Domini 
kańska 2, pokój 3) do dnia 3 września br. 

ZARZĄD MIEJSKI. 

  

    
— Nigdy nie wracam do domu wsta- 

wiony. 
— Ja też nie. — Zawsze po drodze 

zostaję gdzieś w rowie. 

PETERS ZDZ CZE TZW 

PLUSKWY 
KARALUCHY I INNE OWADY 

WYTĘPYA Emi S 
B“ZPO VROTNIE 

TYLKO PIWEZYNW 
Żądać w drogeriach 

  

PRYWATNE 

Gimnazjum Męskie 
z internatem, Prowincji Polskiej Zgro- 
madzenia Ks. Ks. Marianów w Drui pod 
dyrekcją Dr Eugeniusza Kuleszy z 

Bielan, przyjmuje kandydatów do 
wszystkich czterech klas. Do kl. I po 

ukończeniu 6 oddz. szkoły powszech- 

nej w wieku od 13 do 16 lat. Egzamina 

wstępne odbędą się w dniu 3 września 

9 1938 r. 

0d Administracji 
Administracja nie przyjmuje odpowie- 

dzialności za termin ogłoszenia oraz za zgu 
bę lub zniszczenie matryc i klisz. Zastrzeżo 
ne miejsce obowiązuje Administracj; tylko 
wówczas, gdy za takie zastrzeżenie zostanie 

zapłacone 25% drożej. Omyłki, które zasad 

niczo nie zmieniają treści ogłoszenia, nie u- 

poważniają do żądania zwrotu gotówki, ani 

też nie obowiązują Administracji do bezpłat 

nego powtórzenia ogłoszenia. — Uzasadnio- 

ne reklamacje będą uwzględniane o ile zosta 

ną wniesione do dni 8-miu od daty ukaza 

Diu się ogłoszenia. — Wydawnictwo zastrze 

ga sobie prawo nieumieszczenia całego ogło 

szenia, względnie jego części bez podania po 

wodów. Komunikatów bezpłatnyci nie u- 

  

. mieszcza się. 

    Baranowicze, 
CENA PRENUMERATY 
z odnoszeniem do domu w kraju — 

3 zł., za granicą 6 zł, z odbiorem w 

administracji zł. 2.50, na wsi, w miej- 

scowościach, gdzie niema urzędu po- 

* cztowego ani agencji zł. 2.50. 

OR AGREENOCZENEA 

4, tel. 3-40 ttocz. u E. Kotlarewskiego, Wileńska 11 

miesięcznie: | CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz 

     

  

za wiersz jednoszp. Do tych c 

ne 50%,. Układ ogłoszeń w 
    

       
     
         

           

               
żeń miejsca. Ogłoszenia są 

ОЛЕ т 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAS AJAAAAAMAAAMAS 

LEKARZE 
DR MED. JANINA 

Piotrowicz Jurczenkową 
ordynator szpitała Sawicz. 

Choroby skórne, weneryczne i kobiece 
uł. Jagiellońską 16 m. 6, tel. 18-66. 

Przyjmuje od 5 do 7 wiecz. 

    

DOKTOR 

Zeldowiczowa 
Choroby kobiece, skórne, weneryczne, narzą- 
dów moczowych od godz. 12—2 i 4—7, ul 

Wileńska Nr 28 m. 3, tel. 277. 
Lekarz - Dentysta 

  

DOKTÓR MED. 

Zygmunt Kudrewicz 
choroby wenery-zne, skórne * moczopłciowa 
ul. Zamkowa 15, tel. 19-60. Przyjmuje w godz, 

od 8—1 i od 3--. 

  

DOKTOR 

Blumowicz 
choroby weneryczne. skórne i moczopłcio».6 
ul. Wielka 21, tel. 921. Przyjmuje od godz, 

9—1 i 3—7, w niedziele od 10—1. 

  

DOKTÓR MEDYCYNY 

Cymbler 
Ctioroby weneryczne, syfil's, skórne j mos 
czopłciowe ul. Miekiewieza 12 (r6g Tatar+ 
skiej. tel. 15-64. Przyjmuje od 8—2 i 5—8. 

  

ZAKŁAD RENTGENOLOGICZNY 
I GĄBINET FIZYKALNY TERAPII 

Drėw L. i J. Iwanterėw 
ZOSTAŁ PRZEPROWADZONY na 

ul. Mickiewicza 19 m. 10, tel. 963 
(vis-a-vis Hotelu Bristol) 

AKUSZERKI 
TYYYYYYYYYYVYTYTYYYVYYYYVYYVYYYYYYVYVYYVVYYTY 

AKUSZERKA 

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

3-gu Maja obok Sądu. 

  

AKUSZERKA 

masaż leczniczy 1 elektryzacja. UI. Grodz 
ka Nr. 27 (Zwierzyniec). 

AAA 

A AAA AAA AAA AA 

OKAZYJNIE z powodu wyjazdu sprzedam 

dom drewniany (plac 16.000 m kw.). O wą 

runkach dowiedzieć się, ul. Kowieńska 4. 

    

LOKALE 

215 POKOJOWE MIESZKANIA * że 
wszystkimi wygodami do wynajęcia. Ofar- 
na 2. ‚ 

  

  

  

3 POKOJOWE MIESKANIE z wygodami 
do wynajęcia, Krakowska 51. 

PRAC 
—TwYvv' 

MŁYNARZ. Długoletnia praktyka, dobre 
świadectwa — poszukuje posady. Za pośre- 
dnictwo wynagrodzę. Adres: Poczta Wierz- 
chowice Brześć n/Bugiem. Poste - restante 
„Mlynarz“. 

  

  

POSZUKUJĘ jakiejkolwiek pracy za u- 
trzymanie. 6 klas gimnazjum, 8 miesięcy 
praktyki bezpłatnej w samorządze gminnym, 
27 lat, kawaler. Zgłoszenia: „Kurier*. 

MAAAAKAA ŁA KA AAAA AAAA AA AAA AAAA AKA RA AA AAAA ŁĄ 

RÓŻNE | 
, АР 

SIOSTRA (b. studentka medycyny). Za- 
strzyki, bańki, masaż, kateteryzacja. Wilno, 

ul. Gdańska Nr 6 m. 4 (wejście frontowe) 
N. Kzeniowa. 

EEE EEA ZZ ПОНИННТЫТРСНЕС НЕЫОЛ 

BARANOWICKIE 
Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa „ZJED- 

NOCZENI ROLNICY* w Baranowiczach, ul. 

Wileńska 16 (składy zbożowe ul. Szosowa 

220) zakupuje w każdej ilości wszelkie zie- 

miopłody. Dostarcza: wszelkie nasiona zbóż 

ozimych, drzewka owocowe i wszelkie ma 

szyny i narzędzia rolnicze, Prowadzi sprze- 

daż cementu, wapna i innych materiałów bu 

dowlanych, oraz węgła kamiennego. 

    

   

      

   

       

   

Kupujemy każdą ilość tegorocznego 
MIODU, dojrzałych SERÓW 
litewskich i GRZYBOW suszon. 

Płacimy najwyższe ceny 

Spółka Chrześcijańska 

„EKONOMIA“ 
Baranowicze, ul. Szeptycklego 50 

telefon 97   
  

milimetr. przed tekstem 75 gr., w tekšcie 60g r. 

za tekstem 30 gr, drobne 10 gr. za wyraz, kronika redakc, i komunikaty 60 gr 
en dolicza się za ogłoszenia cyfrowe tabelarycz= 
tekście 5-lamowy, za tekstem 10-lamowy. Za 

treść ogłoszeń i rubrykę „nadesłane* redakcja nie odpowiada. Administracja 

zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrze= 
przyjmowane w godz. 9.30 

m 

Redaktor odp, Józei Onusajtis 

    
— 16.30 i 17 — 19 
ROEE  


