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Ostre antyrosyjskie 

wystąpienie kancl. Hitlera 
Słowa przyjsźni pod adresem Fzancji 

PARYŻ (Pat). „Le Journal* w wy 
daniu prowincjonalnym przynosi ob 
szerny wywiad swege przedstawicie 
la Alfonsa de Chateaubriant z kancle 
rzem Hitlerem. W wywiadzie tym 
kanclerz Hitler w niezwykle ostrych 
słowach wystąpił przeciwko bolszewiz 
mowi, w przyjaźnym tonie porusza 

jąc sprawę stosunków francusko - nie 
mieckich. 

Nie zamierzamy bynajmniej — po 
wiedział kanclerz Hitler — narzucać 
komukolwiek naszych poglądów. Bol 
szewizm — przeciwnie — chce narzu 
cać swoje metody całemu światu. Ro 
sja rozważana na przestrzeni historii 
od Iwana Groźnego i Piotra Wiełkie 

go aż do Lenina i Stalina, idzie i roz 
wija się stale po tej samej linii, która 
wynika z jej charakteru narodowego. 
Nawet skłonny jestem zdobyć się na 
oświadczenie, iż Rosja znalazła w or 
ganizacji obecnej Sowietów najlepszy 
wyraz dla swego charakteru naródo- 
wego. Jednak dla reszty Europy orga 

nizacja ta mogłaby być tylko kata- 
strofę — mentalność bolszewicko-ro- 
syjska różni się od mentalności in- 
nych narodów europejskich. Najwięk 
szym niebezpieczeństwem dla Euro- 

py, tak jak zresztą dla Niemiec, było 

by, gdyby Niemcy uległy zbolszewizo 
waniu. ‚ т 

Niemcy — oświadczył kanelerz 
*- Hitler — w ostatnim momencie za- 

trzymały tragiczny proces bolszewiza 
cji świata. 

Po scharakteryzowaniu podstaw 
społecznych i ekonomicznych narodo 
wego socjalizmu, kanclerz Hitler wy 
powiedział się za współpracą między 
narodową. Narody europejskie są 
stworzone po to, aby współpracować 
ze sobą w dziedzinie wspólnego roz 
woju gospodarczego. Wojny, a zwła 
szcza ostatnia/wojna, winna być trak 

towana z punktu widzenia objektyw 
nego, jako największy błąd. Oskarża 

  

ją Niemcy — zaznaczył kanclerz Hit 

ler — iż zamknęły się w ciasnym ob 
rębie swego wewnętrznego życia gos 
podarczego. Nie bierze się pod uwa 
gę, iż Niemcy zostały bardziej dotknię 

te przez wszechświatowy przewrót go 
spodarczy, niż każdy inny kraj i że 
musiały szukać nowych dróg. 

O ile chodzi o stosunki francusko- 
niemieckie, to kanclerz Hitler oświad 
czył, że w ciągu całej historii mieliś 
my z Francją liczne konflikty, lecz 
niemniej jesteśmy narodami, pocho- 
dzącymi z tego saniego pnia. W histo 

rii swej wymienialiśmy między sobą 
idee, służyliśmy sobie wzajemnie 

przykładem i mauką, mamy więc 
mniej przyczyn, aby się "nie nienawi 
dzieć, niż żeby się wzajemnie podzi 

wiać. : 

  

RZYM. (Pat.) Rada Ministrów na 
wniosek . Mussoliniego jako ministra 
Spraw wewnętrznych uchwaliła dziś 
dekret regulujący. sytuację cudzo- 

ziemeów rasy żydowskiej, którzy o 
siedlili się we Włoszech, w Libii i po- 

| siadłeściach egejskich po dnia 1 sty- 
|| eznia 1949 r. Dekret dotyczy również 

tych Żydów, którzy w tym czasie uzy 
skali obywatelstwo włoskie. 

Artykuł 1 dekretu głosi, że po- 
cząwszy od dnia opublikowania dek- 
retu zakazane jest Żydom utrwalanie 
(stabilisire) swego stałego miejsca za- 
mieszkania we Włoszech, Libii lub 

posiadłościach egejskich. 

niu niniejszego dekretu uważany jest 

ten, kto urodzony jest z obojga rodzi- 

ców rasy żydowskiej, nawet wtedy, 

jeżeli wyznaje dziś inną religię niż 

żydowską. 
ESET . 

  
| Dekret antyžydow 

Art. 2 glosi: Za Żyda w rozumie-* 

przyjął dziś w Berchtesgaden Konra 
da Henleina. Rozmowa, która — jak 
słychać — trwała kiłka godzin, toczy 
ła się podobno w obeeności marszał 
ka Goeringa. 

LONDYN (Pat). Z oficjalnej stro 
ny brytyjskiej wyjaśniają, że wyjazd 
Henleina do Berchtesgaden nastąpił z 
iniejatywy lorda Runcimana, który 
zwrócił się do Henleina z prośbą 0 za 
branie osobistego pisma Runcimana, 

  tuaeji politycznej z przewódcą mniej 
szości węgierskiej z hr. Esterhazym 

| Pedkreślił on na wstępie, że w walce 
| mniejsze 

TREE 

Art. 3 postanawia: Prawo obywa- 
telstwa włoskiego nadane Żydom za- 
granicznym po 1 stycznia 1919 r. z0- 
staje automatycznie cofnięte. 

W myśl art. 4 eudzoziemcy rasy 
żydowskiej, którzy w dniu ogłoszenia 
niniejszego dekretu znajdują się we 

egejskich i którzy zamieszkali tam 
po 1 stycznia 1919 r., muszą opuścić 
Włochy, Libię lub posiadłości egej- 
skie w ciągu 6 miesięcy, licząc od 
dnia ogłoszenia tego dekretu. 

Ci, którzy nie spełnią tego obo- 
wiązku, zostaną wydaleni. 

RZYM. (Pat.) Ogłoszony w dniu 

wczorajszym dekret przewidujący wy 
dalenie wszystkich Żydów zagraniez- 
nych, którzy osiedlili się po 1 stycz- 
nia 1919 r., jest przedmiotem żywych 
komentarzy w kołach politycznych 4 
dyplomatycznych. Zwraczją tu uwa- 

  
Zdemaskowanie taktyki komunistów francuskich 

prowokują wojnę dla celów rewolucji międzynarodowej 
PARYŻ, (Pat). Posiedzenie komisji 

spraw wojskowych Izby Deputowanych, 

przed którą premier Daladier złożył ob 

szerne wyjaśnienia na temat zagadnień 

obrony narodowej w związku z obecną sy 

tuacją międzynarodową, obfitowało w 
ciekawe momenty polityczne. 

Charakterystycznym momenem obrad, 

iwiadczącym o zasadniczym „konflikcie 
między obecnym rządem a komunistami, 
był incydent między premierem a depu- 
towanym komunistycznym Carnavln. 

Jak podaje prasa paryska w niedy- 
skrecjach z posiedzenia komisji, premier 

| Daładier — wyjaśniając ostatnie zarządze 
| nia na rzecz wzmożenia produkcji — w 
ostry sposób zaatakował taktykę komuni 

stów francuskich, demaskując ich dwuli- 

cową grę. Premier wykazał, jż KOMUNI 

ŚCI ROBIĄ WSZYSTKO, ABY PCNKH/Ć 
FRANCJĘ W AWANTURĘ WOJENNĄ, A 
JEDNOCZEŚNIE  SABOTUJĄ DZIEŁO 
OBRONY NARODOWEJ. 

Obecnie nie jest odpowiedni moment 
— oświadczyć miał premier, wedle rela- 
cji sprawozdawcy parlamentarnego „Le 
Jour“ aby prowadzić politykę >n Kicho 

| ta w polityce międzynarodowej. Niestety 

ST TS NETIKS SKA EEST 

Zainteresoweanie Armeruyki 

polskim lotem stratosierycznym 
GDYNIA, (Pat). Wczoraj przybył do 

Gdyni na M/S „Piłsudski” znany amery- 
kański lotnik bałonowy mjr Stevens, za- 

proszony podczas pobytu w Ameryce 

przez kpt. Burzyńskiego. Mjr Stevensa po 

wifał w porcie kpt. Burzyński oraz przed 
stawiciele miejscowej pracy. Jak wiado- 
mo, mjr Stevens, który w r. 1935 osiągnął 
na balonie stratosferycznym wysokość 

22.066 mtr. przybył do Polski, aby być 
obecnym przy polskim Jocie do stratosie 
ry. 

W udzielonym wywiadzie mjr Stevens 
bświadczył, że fachowe koła amerykańs ° 
tia interesują się bardzo polskim tofem 

! stratosferyczny1. Przywiózł on szereg 
przyrządów naukowo-badawczych do jch 
sprawdzenia, m. in. naczynie do brania 
powietrza, które później w Ameryce bę 
dzie poddane badaniu przez specjalistów, 
Radio nowojorskie zwracało się o trans- 
misję lotu. Również lotem zainteresowa- 
ło się pięć firm filmowych. Koła fachowe 
w Ameryce przypuszczają, że polski ba- 

lon stratosferyczny osiągnie większą wy 
sokość od amerykańskiego o jakie trzy ki 
lometry. 

Pobyt mjr Stevensa w Polsce potrwa 
około trzech tygcdni. 

muszę stwierdzić — powiedział rzekomo 
Daladier — iż ci, którzy usiłują wepch- 
nąć mnie na drogę nowych ustępliwości, 
są tymi samymi, którzy jednocześnie uda 
remniają sprawę zwiększenia produkcji 
na rzecz obrony narodowej, 

Gdy deputowany komunistyczny Car- 
navin usiłował wszcząć Polemikę z pre- 
mierem, wysuwając argument, iż nie moż 
na mówić o zwiększeniu godzin pracy, 
dopóki nie zostanie rozwiązana sprawa 
bezrobocia, premier miał odpowiedzieć: 
„nie na tym polega zagadnienie, Powta- 
rzam jeszcze raz, że ile razy wysuwałem 
żądanie zwiększenia czasu pracy celem 
wykonania jak najpilniejszych zamówień 
dla wojska, komuniści i ich przyjaciele 
zawsze j kategorycznie mi go odmawia! 
Nie chcę alarmować opinii publicznej, 
lecz także nie można usypiać czujności 
społeczeństwa. Albo zdecydujecie slę na 
umożliwienie zwiększenia produkcji na 
cele obrony narodowej, albo Francja mu 
sl zrezygnować z rol wielkiego mocarst 
wa, co w konsekwencji musiałoby dopro- 
wadzić do zmiany <ałej Polityki zagrani- 
cznej, 

Jak zaznacza sprawozdawca „Le Jour“, 

wystąpienie premiera było wyraźnym 
zdemaskowaniem taktyki polityki francu- 
skiej partii komunistycznej, która prąc do 
zbrojnego kenfliktu, sabałuje francuską 
obronę narodową, gdyż WYNIKI WOJNY 
DLA PARTII KOMUNISTYCZNEJ SĄ OBO 
JĘTNE. PONIEWAŻ WOJNĘ KOMUNIŚCI 

UWAŻAJĄ ZA ŚRODEK DO WYWOŁA. 
NIA REWOLUCJI MIĘDZYNARODOWEJ. 
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Włoszech, Libii iub posiadiošciach 

| 

  

mającego na celu uzyskania pomocy 
Hitlera dla misji Runcimana. 

Henlein po dłuższych perswazjach 
zarówno lorda Runcimana, jak i je 
go otoczenia zgodził się na wyjazd do 
Berchtesgaden. 

PRAGA (Pat). Prezydent republiki 
Benesz przyjął dziś przed poładniem 
lorda Runcimana, z którym odbył 

dłuższą rozmowę. 

Wspólny front wszystkich mniejszości 
PRAGA (Pat). Korespondent Pat | prawa dojść musi niewątpliwie do 

odbył rozmowę na temat obecnej sy | wspólnego frontu wszystkich mniej. 
Szości. Byłoby to oczywiście wysoce 
nie na rękę rządowi. W obecnej chwi 
li istnieje już duża współpraca i ścis 

ści z rządem praskim o swe | ły kontakt pomiędzy  przewódcami 

ski we Włoszech 
gę, że liczba Żydów we Włoszech by- 
ła zawsze bardzo znikoma i dlatego 
Włochy w óstatnich czasach stały się 
terenem dość ożywionej imigracji Ży 
dów z innych krajów. Liczba tych 
przybyszów nie jest dokładnie znana. 
Jak mówią, liczba ta wahać się móże 
w granicach od 15 do 25 tysięcy osób. 

Kto został dotknięty 
dekretem 

RZYM, (Pat). Dekret o wysiedleniu Ży 
dów zagranicznych, którzy osiedlili się 
we Włoszech po 1 stycznia 1919 r., wy- 
wołał bardzo silne wrażenię zarówno 

wśród uchodźców żydowskich, którzy 0- 
statnio przybyli do Włoch z Niemiec i 
Austrii, jak I wśród Żydów, którzy w cią 
gu ostatnich kilkunastu lat uzyskali oby- 
watelstwo włoskie, a którzy obecnie bę- 
dą musieli emigrować. W praktyce dotk 
nie on najsilniej żydowskie środowisko w 
Trieścię i Mediolanie, gdzie element ży- 
dowski stale się powiększał w ciągu pa- 
ru ostatnich lat. Również w Rzymie osie 

dliło się wielu lekarzy Żydów z Niemiec j 
innych krajów, którzy zdobyli sobie roz 
ległe stosunki. Najsilniej jednak działa- 
nie dekretų da się zapewne odczuć w 
branży kupieckiej i ubezpieczeniowej 

Odiębne zagadnienie stanowi pozycja 
Żydów w Libii, gdzie liczba Ich wynesi 
podobno 21 tys. prawdopodobnie uznani 
oni będą za tubylców, aczkolwiek nie 
wiadomo, ilu ich osiedliło się po roku 
1919. Sprawę tę wyświeflj zapewne spis 
ludności żydowskiej będący obecnie w 
toku. 

Nadmienić również należy, że w Abl- 
synii jest około 50 tysięcy mieszkańców 
wyznania mojżeszowego, ale ludności tej 
dekret nie będzie obowiązywał, ponie- 
waż z posiadłości zamorskich obejmuje 
on tylko linię i wyspy Egjskie, 

W kołach politycznych panuje przeko 
nanie, że wkrótce nastąpi uregulowanie 
praw i obnwiązków Żydów włoskich, za- 
mieszkałych we Włoszech przed 1, I. 
1919 r. których dekret dzisiejszy nie do- 
tyczy. 

19,30 przybyła tu delegacja   
  

Henlein konferował z Hitlerem 
Dzień dzisiejszy może przynieść pewne wyjaśnienie sytuacji 
BERLIN (Pat).. Kanclerz Hitler | skierowanego do kanclerza Hitlera i węgierskiej mniejszości a przewódea 

mi innych mniejszości. Rzecz oczywi 
sta, że osiągnięcia o które walczy par 
tia niemiecko - sudecka, muszą być 
przyznane także innym  mniejszoś- 
ciom. 

Na zapytanie korespondenta Pat 
o opinię jego w sprawie nowych pro 
jektów rządowych, Esterhazy oświad 
czył z naciskiem, że dotychczas żad 
nej mniejszości nie przedstawiono do 
wglądu żadnego nowego  projekfu 
rządowego z wyjątkiem starych pro 
jektów jeszcze z czerwca br. 

Opinia tymczasem 
zdezorientowana 

PRAGA (Pat). „Bohemia* wyraża 
przekonanie, należy oczekiwać, że po 
powrocie Henleina przedłożony bę- 
dzie rządowi kontrprojekt SDP. O ile 
by się to sprawdziło, to widoki odprę 
żenia w najbliższym czasie znowu 
maleją. Jednak dotychczas utrzymu- 
je się pogląd, że premier Hodża w 
czasie zapowiedzianej na piątek roz- 
mowy z delegacją SDP zakomuniku 
je jej oficjalnie podstawy nowego pro 
jektu rządowego. 

PARYŻ (Pat). Min. Bonnet odbył 
dziś rozmowę z ambasadorem Rzeszy 

hr. Welezkiem. Rozmowa, jak zapew 
niają w kołach ofiejalnych, miała cha 
rakter informacyjny. 

„Le Jóur* twierdzi, że rozmowa 
przynieść miała francuskiemu mini- 
strowi nowe elementy do przypusz- 
czeń, że można liczyć na zadowalają 
ce wyniki misji lorda Runcimana. 

Kondoleneta marse, Rydza-Sm'głego 
spowadu zgonu Axartowicza 
KRAKÓW. (Pat.) Na ręce wdowy po 

š. p. Teodorze Axentowiczu, b. rektorze 
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, 
P. Marszałek Śmigły-Rydz nadesłał de- 
peszę kondolencyjną treści następującej: 

„Proszę o przyjęcie serdecznych wy- 
razów współczucia z powodu bolesnej 
I nieodżałowanej straty, która jednocześ 
nie i sztukę polską okryła głęboką ża- 
łobą”. — Śmigły-Rydz, Marszałek Polski. 

Ponadto nadesłali wdowie depesze 
kondolencyjne prawie wszyscy rektorzy 
wyższych uczelni w Polsce, szereg artya 
stów, literatów i dziennikarzy i inn. 

Przemósienie radiowe | 
Miv. W. R.i0.P. 

WARSZAWA, (Pat). Minister WR i OP 
prof. dr. Wojciech Świętosławski wygło- 
si z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 
dwa przemówienia przez radio: w nie- 
dzielę 4 września o godz. 13 da rodzi- 
ców j nauczycieli, oraz w poniedziałek 5 
września o godz. 11 do młodzieży szkoł- 
nej, 

- Kombatanci poiscy 
w Niemczech 

„BERLIN, (Pat). Wczoraj o godzinie 
kombatan- 

tów polskich pod przewodnictwem gen. 
Jarnuszkiewicza, powitana na dworcu 
przez przewodniczącego związku komba 
łantów niemieckich gen. Coburga. 

  

Gen, Żeligowski u p. Premiera 
WARSZAWA, (PAT). 

zes Rady Ministrów gen. 
Składkowski przyjął w dniu 1 wrze 
śnia r. b. gen. Żeligowskiego w spra 
wach wileńskiego. okręgu poselskie- 
80, a następnie sen. Hasbacha w spra 
wach organizacyj niemieckich w Pol 
see. 

WARSZAWA, (PAT). — Pan Pre 
zes Rady Ministrów gen. Sławoj 
Składkowski przyjął w dniu 1 wrześ- 

nia rb. przedstawicieli komisji cen- 

| 
— Pan Pre | tralnej Klasowych Związków Zawo- 

Sławoj | dowych i PPS w osobach pp. Arci- 
szewskiego, Kwapińskiego, Puzaka i 
Topinka. 

W czasie audiencji poruszana by- 
ła sprawa obchódu 20-lecia niepod-- 

ległości i zbiórki pieniężnej na FON, 
sprawy umów zbiorowych  robotni- 

ków przemysłu. metalowego, Wwresz- 
cie sprawa wyłączenia od ubezpiecze 
nia chorobowego ropotników zatrud= 

nionych w zakładach wojskowych.
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Kościół i partia w Austrii 
Zamknięcia wszystkich szkół zakonnych 
WIEDEŃ NŃ(Pat). Dziś rano wyda 

ne zostało zarządzenie o zamknięciu 
wszystkich szkół austriackich, prowa 
dzonych przez zakonników. Na sku- 
tek tego zakazu przestaje istnieć m. 
in. znane wiedeńskie Schottengimna 
Sium, prowadzone przez o. o. bene- 
dyktynów i założone w r. 1807. 

Według krążących pogłosek, w tu 
tejszych kołach katolickich sprawa 
przedstawiała się następująco: kardy 

Kursy dla b. mini 
Ww... Obozie 

„, WEDEŃ, (Pat), Według wiadomości, 
nadchodzących z obozu odosobnienia w 
Dachau, pracuje tam w kopalniach m. jn. 
b. austriacki minister Hernbestal. W Da- 
chau, urządzonó odczyty dla więźniów. 
B. naczelny redaktor liberalnej gazety 
wiedeńskiej „Der Tag" Kalmar prowadzi 

(nał Innitzer „pragnąc uratować w o 
becnych rokowaniach ten typ szkół, 
zaproponować miał rzekomo rozcią 
gnięcie stopniowej likwidacji tych 
szkół na przeciąg 8 lat i przedstawił 
podobno tę propozycję Rzymowi. Wa 
tykan projekt ten rzekomo odrzucił, 
co spowodować miało natychmiasto 
wą reakcję kierowniczych władz par 
tyjnych w formie wydanego dziś roz 
porządzenia o zupełnym zamknięciu 
tych szkół. 

strów austriackich 
odosobnienia 
wykłady o ideologii narodowo-socjalisty 
cznej. 

Słuchaczami kursów są wszyscy dawni 
ministrowie i politycy austriaccy. Kursy 
ie odbywają się z nakazu partii narodo- 
wo-ocjalistycznej. 

Co zdobył gen. Franco 
od początku wojny hiszpańskiej 
RZYM. (Pat.) Prasa ogłasza statystykę 

łupów wojennych, zdobytych od począt 
ku hiszpańskiej wojny domowej przez 
wojska gen. Franco. Statystyka wyszcze- 
gólnia materiał wojenny rosyjski, angiet- 
ski, francuski, Stanów Zjednoczonych I 
meksykański. Najwięcej przypada na ma- 
teriał rosyjski, a mianowicie: czołgów 
84, armat 71, moździerzy I miotaczy 
bomb 275, ©. k. m. 561, karabinów ręcz- 
nych 35.000. Liczba dział francuskich, 
zdobytych przez wojska gen. Franco wy 

wyraża się cyfrą 630. 
Ponadto prasa informuje, że ogółem 

strącono do dnia'30 czepwca br. 309 sa- 
molotów rosyjskich į 139 francuskich. 

Dzienniki włoskie, komentując powyż 
sze dane, zwracają uwagę, że stażystyka 
zdobyczy wejennych gen. Franco nie da 

| nosi 85. Liczba c. k. m. ze Stanów Zjedn. 

! 

się absolutnie pogodzić z zasadą niejn- | 
terwencii, głoszoną przez tak zwane ""iel 

| kie demokracje, dostarczające masowo 
| broni Hiszpanii rządowej. 

W Palestynie padło w ser niu 260 osób 
Dalsze akty terroru nie ustają 

JEROZOLIMA, (Pat). W starej dzielni. | łem w dniu wczorajszym zabitych zostało 
ty miasta ciężko rarny strzałami rewol- 
werowymi został wczoraj arabski bur- 
mistrz położonej w pobliżu Jerozolimy 
wsi. W Jaffie znaleziono w poczekalni le 
karza zastrzeloną pewną wybitną osobi- 
stość arabską. Przed niedawnym czasem 
Arab ten by! ciężko ranny i wczoraj po 
raz pierwszy wyszedł ze szpitala. Ogė- 

5 osób. Policja dokonała 
sztowań. 

Ofiarą terroru w miesiącu sierpniu pa 
dło 266 osób, które zostały zabite bądź 
zmarły na skutek odniesionych ran. W 
tej liczbie znajduje się 193. Arabów ! 48 
Żydów. reszta przypada na obywateli 
brytyjskich. nę 

licznych are- 

Pożeśnan'e nacz. Zawistowsk'0%0 
WARSZAWA, (Pat). W dniu wczoraj- 

szym odbyło się «1 min. WR i OP w obec 
ności wicemin Aleksandrowicza pożegna 
nie ustępującego naczelnika wydziału 
sztuki dr. Wł. Zawistowskiego przecho- 
dzącego na stanowisko dyrektora państ- 
wowego instytutu 'sztuki teatralnej, oraz 
przekazanie agend wydziału nowomiano 
'wanemu naczelnikowi Faustynowj Dziko- 
wi. 

Przemówienie wygłosił 
Aleksandrowicz. : 

W godzinach popołudniowych dr. W. 
Zawistowski objął obowiązki dyrektora 
państw. inst. sztuki teatralnej. 

Komitet budowy kopca 
na Szwińcu 

KRAKÓW, (Pat). W dniu 28 sierpnia 
br. odbyło się na Sowińcu zebranie wy 
działu wykonawczego komitetu budowy 
kopca Józefa Piłsudskiego z udziałem 
prezesa komitety budowy kopca marszał 
ka Sejmu Walerego Sławka j członków 
komitetu sen. gen. dr. Zarzyckiego į plk 
inż. Torunia. 

Po zapoznaniu się na miejscu ze sła- 
nem robót przy otoczeniu kopca stwier- 
dzono, że prace te postępują normalnie į 
planowo, według uprzednio ustalonych 
wytycznych. 

«Ponadto delegaci komitetu budowy 
kopca 'w osobach sen. gen. dr. Zarzyc- 
kiego, płk.; inż. Torunia i rzeczoznawcy 
mjr. Piekarczyka przeprowadziły 7 z ko. 
lej okresową kontrolą gospodarki finan 
sowej wydziału wykon. komitetu budowy 
kopca w Krakowie przy współudziale 
członków wydziału: gen. Narbutt-Włu- 
czyńskiego, prezydenta dr. Kaplickiego, 
dyr. Kochanowskiego, ppłk. Pajerskiego į 
mjr. Słyczyńskiego. : 

Rewizja wykazała całkowitą zgodność 
sprawozdania rachuunkowego za pierw- 
sze półrocze 1938 r. z księgami j dowoda 
mj kasowymi oraz ze stanem funduszów, 
ulokowanych w PKO i w KKO w Krako- 
wie. 

Nowi aubernatoraowie 
rzadu gen, Fr”nęa 
BURGOS. (Pat.) Rząd gen. Franco 

mianował nowych gubernatorów w 12 
prowincjach. Nominacje zmierzają do za- 

stąpienia w administracji osobistości po- 
litycznych przez fachowców. Większość 

nowych gubernatorów ma za sobą długo 

lelnią praktykę adminis'racyjna. 

wiceminster 

Krenika telegraficzna 
— Na jednym z przystanków kolej 

podziemnej paryskiej znaleziono węża 
boa długości 2,5 metra. Został on pozo- 
stawiony w skrzynce przez nieznanego 
pasażera kolei pcdziemnej. 8 
— Wczoraj wyjechało z Wiednia 4000 

emigrantów żydowskich, udających się 
do Palestyny. : 

— Skutki trwajacych nadal gwałtow- 
nych ułew w Austrii przybierają coraz to 
groźniejszą formę, W Austrii Dolnej, 
Górnej i Burgenlandzie stoją pod wodą 
pola nieraz na przestrzeni kilkunastu mił. 
Największe szkody wywoła.ły ulewy 
wzdłuż linii kolejowej Franciszka-Józefa, 
przerwanej w wielu miejscach, 

— W 1937 r. zginęło w Kanadzie 
skutkiem wypadków 
1.626 osób, w 1936 r. — 1.316, o w 1935 
tylko 1.224, Samobójstw było w 1937 r. 
976, morderstw 138, utonęło 874, w ko- 
palniach zaś zginęło 251, w wypadkach 
lotniczych 29. : 

— W mieście Monterey w stanie 
Nuevo (Meksykj komunistyczne związki za 
wodowe proklamowały strajk powszech- 
ny. Robotnicy atakują „władze pracy”, 
zarzucając im sobotowanie postulatów 
robotniczych. Kotejarze również przyslą 
pili do strajku. 

TOKIO (Pat). Niezwykle gwałtownemu 
Tajfunowi, który wczoraj w godzinach ran 
nych nawiedził Japonię towarzyszyły ulew 

ne deszcze, przybierające miejscami charak 

ter oberwania chmur, ; 

Tajfun ten, przewyższający żywiołowoś- 

cią + siłą wszystkie burze, które w ostatnim 

ćwierówieczu nawiedziły Japonię, poczynił 
olbrzymie spustoszenie. Tokio i Jokohama 

odcięte od świata i pogrążone w ciemnoś- 

ciach zalane zostały przez potoki padające 
go nieustannie w ciągu 7 godzin deszczu. 
Nie mniejsze spustoszenia wyrządził szaleją 
cy żywioł w Kobe i Osaka. Tajfun, który na 
wiedza Japonię corocznie od strony wysp 
mandatowych na południowym Pacyfiku, po 
suwał się tym razem od wysp Lcochco na 
zachód Japonii oraz od wysp Bonin w kie 
runku południowym. Drogi, którymi posu 

wał się rozszalały żywioł, zaznaczyły się 

obalonymi drzewami i zerwanymi z domów 

dachami. Grozę sytuacji powiększyły nieprze   
samochodowych |- 

mis 

„KURJER” [4558] 

  

I 
TALLIN, (Pat). Już od trzech dni cała 

Estonia i pobliskie wyspy wzdłuż jej wy 
brzeży spowita jest w gęste chmury dy- 
mu. W Narwie į Pelseri widoczność nie 
przekracza 20 metrów. Jak to już stwier- 
dzono, dym napływa z nad terytorium 
ZSRR, gdzie od kiłkunastu dńl płoną la- 
sy na bagnistych terenach nadgranicz- 
nych. Ogień można obserwować wzdłuż 
całej granicy estońsko-sowieckiej — o 15 
km na północ od Narwy aż do południo- 
wego krańca — do m. Peiseri. Ruch okrę 
towy napotyka duże trudności, gdyż dym 
stoi gęsto nie tylko nad Jądem Jecz i nad 
zatoką Fińską. Nad Finlandią i po przez 
Szwecję dochodzi do granic Norwegii. 
Statki płyną przy akompaniamencie ryku 
syren, Jak wśród najgęstszej mgły. Statki 
kursują z.dużym opóźnieniem. 

Z Narwy donoszą, że według wiado- 
mości z pogranicza, pożar powstał w po 

Pogrzeb Ś. p. prof. St. 
Szobera 

  

WARSZAWA. (Pat.) We czwartek, dn. 
1 września, odbył się w Warszawie po- 
grzeb zmarłego przed trzema dniami 
š. p. prof, Stanisława Szobera, znakomi- 
łego uczonego i pedagoga. 

Nabożeństwo żałobne  odprawione 
zostało w kościele Św. Krzyża w obec-. 
ności ministra .W, R. ; O. P. prof. Woj- 
ciecha Świętosławskiego j przedstawi- 
cieli świata naukowego 1 pedagogicz. 
nego. " 
"Pierwsze przemówienie nad trumną 
wygłosił rektor U. J. P. prof, Antonie- 
wicz.. 

Ożywione rozmowy telefoniczne 
m'edzy Polską a Litwą 

KOWNO. (Pat.) Prasa litewska podaje 
statystykę rozmów telefonicznych, prze- 
prowadzonych w Kownie z zagranicą w 
ciągu lipca rb. Na pierwszym miejscu 
znajduje się Łotwa, na drugim Niemcy, 
a na trzecjm Polska. : 

Delegac! sein u Jitowsk' ego. - 
KOWNO (Pat).. Przedstawicielami sejmu 

litewskiego na międzyparlamentarną konfe- 
rencję handlową w Warszawie będą posło 
wie Barkauskas oraz Wiliuszis. © 

Uchadźcy z Niemiec 
p'zybywają do Litwy 
KOWNO (Pat). „Lietuvos Žinios“ podaje 

za agencją żydowską, że w ostatnich cza 
sach do Litwy przybywa drogą nielegałną 
coraz więcej Żydów, uchodźców z Niemiec. 

Statek litewski w Gdyni 
. GDYNIA, (Pat). Dnia 31 ub. m. przy 

był do Gdyni statek litewski „„Kaunas”, 

"Równocześnie postanowiono, że procent 
kobiet zatrudnionych w administracji pań 

| czać 10. Rada ministrów uchwaliła wre-   który .w porcie drzewnym „Pagadu* zała- |   
TZZERANAREZ TU” OOREEOOZEZ OWE TOTO STOORIO RTC OR ODA SETKOSDITE EET 

--- fpstoznia oczynione prze ti w Laponii 

  

dował kopalniaki dla Angliii. 

niknione ciemności i zalewający wszystko | przystąpiły władze do akcji ratowniczej i 
ulewny deszcz, O godz. 1 w nocy dotarł sza | sporządzenia bilansu ofiar į wyrządzonych 
lejący żywioł do Tokio, gdzie zanotowano, 

szybkość wiatru 17 metrów na sekundę. W 
dwie godziny później doszła ona do 21 m., 

a © godz, 4 do 25. Domy zachwiały się w 

swych podstawach, a wiele z niech runęło 

grzebiąc w swych gruzach mieszkańców. 

Równocześnie doszło do licznych wypad 
ków na morzu. R 

Wzburzone fale wyrzuciły na brzeg kil 

ka statków, z których największe uszkodze 

nia odniosły „Citral* (15346 ton), „Kunika 

wamaru* (6863 ton) oraz „Sorachimaru“ 

(4100 ton). 
W Hagaszikaganawa w pobližu Jakoha 

my zderzyły się w czasie szalejącej burzy 
dwa tramwaje, przy czym przeszło 20 osób 

poniosło ciężkie i lżejsze obrażenia. 
Okoio godziny 8 rano zaczęło nasilenie 

tajfunu słabnąć. W Tokio, Jakohama, Kobe 

  

  i Osaka, gw mniejszych miastach i wsiach 

/ 

i iai la sowieckich m pogra 
bliżu m. Komarowskoje, Wczoraj już o- 
gień rozprzestrzenił się na obszarze kilku 
dziesięciu kilometrów. Aczko!wiek biak 
jest szczegółów, to jednak UTRZYMUJE 
SIĘ PRZEKONANIE, ŻE WŁADZE SOWIEC 
KIE UMYŚLNIE PODPALIŁY LAS dla 
oczyszczenia !3renu nadgranicznego. 

Prasa estońska jednomyślnie twierdzi, 
że pożar został wywołany celowo, podob 
nie jak to uczynione latem nad zatoką 
Fińską u ujścia rzeki LŁungi. Zdaniem 
prasy oczyszczanie pogranicza przepro 
wadzane jest w celach wyłącznie strategi 
cznych. 

  

[nl Kto 
W ostatniej chwili donoszą z pograni 

<za, że z terytorium sowiechiego słychać 

było wyraźnie wybuchy bomb. Jak przy, 
puszczają, władze sowieckie przystąpiły 
do gaśzenia pożaru, który przerzucił się 
widocznie zbyt daleko w głąb kraju. 

— Z różnych miejscowości, położo- 
nych w Szwecji północnej donoszą, iż 
wiatr wschodni pędzi gęste chmury dymu, 
które zbliżyły się do Sztokholmu i wysp 
py Gotland. Według informacyj letników 
szwedzkich, którzy powrócili ze Związku 
Sowieckiego, dym ten pochodzi z pożaru 
olbrzymich obszarów lasów. 

  

Premier Sławoj-Sk!'adkowski 
przybędzie do Pińska ? 

Na mający się odbyć w dniach 3 
i4 września gwiazdzisty zlot Aeroklu 
bów, organizowany przez Polski Ae- 
roklub w Pińsku pod protektoratem 
marszałka Senatu p. Prystora, mają 
podobno przybyć również premier 
Rady Ministrów gen. Sławoj Skład- 
kowski, inspektor armii i prezes Za- 
rządu Głównego LOPP gen. L. Ber- 
becki i szef departamentu lotnictwa 
gen. Rayski. 

Płk. Lindberch prz 

W zawodach i pokazach. lotni» 
czych weźmie udział 20 maszyn z 60 
ludźmi załogi. Lądowanie maszyn na 
stąpi na terenach maj. hr. Platerowej 

Święta Wola. W niedzielę, po rozda- 
niu nagród odbędzie się bankiet dla 
uezestników zlotu. 

Wśród nagród znajduje się rów- 
nież puchar, ufundowany przez wo- 
jewodę poleskiego p. Kostka - Bier- 
nackiego. 

ymusowo lądował 
w Krakowie 

KRAKÓW (Pat). Pułkownik Lindbergh, le 

cąc z Cluj w Siedmiogrodzie do Ołomuńca, 
napotkał po drodze bardzo ciężkie warunki 

atmosferyczne, skutkiem czego zmuszony 

był zboczyć z trasy i zamiast lecieć na Węy 

ry i przez Karpaty do Czechosłowacji, zmu 

szony był zboczyć i przymusowo lądować w 

Krakowie. 

Po zasiągnięciu ® роге№ lotniczym od 

kierownika lotniska wiadomości o warun- 
kaeh atmosferycznych na trasie Kraków — 

Praga i po uzupełnieniu zapasów benzyny, 

sławny lotnik amerykański wystartował w 
dalszą drogę, kierując się na Ołomuniec. 

Pułkownikowi Lindberghowi towarzyszy je 

go małżonka. 

Konierencje japońsko-sowieckie 
- dotąd bez 

MOSKWA, (Pat.) Ambasador japoń- 

ski Szigemiłsu odbył wczoraj rozmowę 
z kom. Litwinowem w sprawie delimita - 

cji w obszarze jeziora Hasan, na pogra- 

LONDYN, (Pat). Z Trivand:um (Indie 

połud.-zachod.) donoszą, że w miejscowo 
ści Neyatikara dała policja salwę w tłum 
demonstrujący przeciwko zarządzeniom 

Ożeń się, jeżeli chcesz awansować 
wa Włoszech 

RZYM, (Patj. Rada ministrów, która od 
była wczoraj rano posiedzenie pod prze 
wodnictwme Mussoliniego uchwaliła, że 
nieodzownym warunkiem do uzyskania 
awansu w administracji państwowej jest 
zawarcie przez urzędnika małżeństwa. 

stwowej j prywatnej nie może przekra- 

szcie wprowadzenie umundurowania dla 

mężczyzn pracujących w administracji. 

Dziwne zjawisko 
na |ezierze 

SZTOKHOLM, (Pat). Poziom jeziora 
Oskar obniżył się nagie o przeszło 1 
mtr. W ciągu kilku godzin wody jeziora 
były wzburzone j stały się czarne Jak 
atrament, Szereg ludzi doznało uszko- | 
dzeń. Zginęło też mnóstwo ryb. 

Geologowie wysuwają szereg hipotez 
starając się wytłumaczyć to rzadkie zja- 
wisko, 

szkód. 

„W Tokio zostały zabite 34 osoby a prze 
szio 70 odniosło rany. 731 domów zostało 
zniszczonych doszczętnie, 4375 częściowo u 

szkodzonych a 86459 zalanych wodą. Runę 
ło 214 kominów. 

12195 osób pozostałe: bez dachu nad gło 

wą i znalazło schronienie w speejalnie urzą 
dzonych obozach. ы 

W Jokohamie wraz z prefekturą Karaga 

wa zglnęły 3 osoby, kilkadziesiąt zostało ran 
nych. 417 domów uległo zniszczeniu, 3322 
uszkodzeniu a 4644 zalaniu wodą. W porcie 

zatonęły 3 statki a 4 zostały przez wzburzo 
ne fale wyrzucone na mieliznę. Straty wyrzą 

dzone przez tajfun na morzu przekraczają 

5 milionów jen. Straty na lądzie stałym są 

dotychczas nieobliczone, lecz nie ulega wął 

pliwości, że są one olbrzymie, 
  

rezultatu 
niczu sowiecko-koreańskim. 

Porozumienia w sprawie dokumentów, 
na jakich mają się oprzeć prace komisji 

delimitacyjnej dotychczas nie osiągnięto. 

| Sałwa do tłumu Hindusów * 
władz brytyjskich. 

5 osób zostało zabitych I 5 ciężko, 
rannych. 

  

Po amerykańsku 
NOWY JORK, (Pat). Na sklep jubiler 

ski przy 5 Avenue trzech bandytów na 
oczach kilku policjantów dokonało śmia 
łego napadu z bronią w ręku. Zrabowaw 
szy biżuterię wartości 100 tys. dolarów, 
Bandyci zbiegli. 

Odrzncony protest Pofon'ł 
Wydział gier i dyscypliny ligi rozpatry 

wał we czwartek wieczorem głosną sprawę 
niedzielnego meczu Polonia Cracovia. Pro- 
test Polonii (tekst protestu zamieszczamy na 

str. 7) przeciwko wynikowi meczu został 

odrzucony. Nasiępnie wydział postanowił za 

brutalną grę ukarać Pazurka i Nawrota dwu 
miesięczną dyskwalifikacją, a Straucha rów 

nież dyskwalifikacją na 2”miesiące, ale z 
zawieszeniem dwutygodniowym. Kary liczą 
się od wtorku przyszłego tygodnia, tak że 
wszyscy ci zawodnicy wystąpią jescze na 
niedzielnym meczu Połonia — ŁKS. Poza 

- tym wydział ma wystąpić o zamknięcie boi 
ska Polonii ze względu na nieodpowiednie 
zachowanie się publiczności wobec zawod 
ników Cracovii. (Pat). 

Giełda warszawska 
z dnia 1 września 1938 r. 

Belgi belgijskie + 89,97 

Dolary amerykańskie 530,50 
Dolary kanadyjskie 530,00 

Floreny holenderskie 290,14 
*Franki francuskie 14,53 

Franki szwajcarskie 121.55 

Funty angielskie 25,87 
Guldeny gdańskie 100,25 
Korony czeskie 15.60 
"Korony duńskie 115.55 
Korony norweskie 129,90 
Korony szwedzkie 138,34 
Liry włoskie 23,10 
Marki fińskie 11,43 
Marki niemieckie — 

Marki niemieckie srebrne 94,91 

Tel Aviv Kici: 25,30 

Bank Polski 121,00 

Papiery procentowe: 
Pożyczka wewnętrzną 66,88 

Pożyczka inwestycyjna pierwsza 85,88 

Pożyczka inwestycyjna druga 84,88 

Pożyczka konwersyjna - 
595 kolejowa ać 

Pożyczka konsolidacyjna 67,00 
%8 ziemska dol. Киров 13,28



ŚWIAT POD BRONIĄ 

  

Czeskie armaty | 
IW nocy z 20 na 21 maja 1938 r. 

Czechosłowacja zmobilizowała cały 
jeden rocznik w sile około 80 tysię 

cy ludzi i kilka dywizyj rzuciła na 
granicę czesko — niemiecką. Było 
to w związku z rozpoczynającym się 
konfliktem, zwanym sprawą sudecką, 
Który dotychczas nie schodzi z listy 
Rierwszorzędnych problemów dnia. 
Sprawnie wykonana mobilizacja i 
wysoki stopień wyposażenia technicz 
nego wojska czeskiego zmusiły do 
namysłu gotowy na decydujący krok 
Berlin. Sprawa w każdym razie wy 
padła imponująco na korzyść  Сле- 
chów. 

Czechosłowację zalicza się w naj 
lepszym razie do państw średnich. 
Czy możliwym jest, aby tak mały 
twór państwowy mógł się przeciw- 
stawić potędze liczebnej i technicznej 
Niemiec? ® 

Stan ilošciowy wojska czechosto- 
wackiego oczywiście wcale nie jest 

duży. Armia nie reprezentuje masy, 
któraby samym swym ciężarem mog 

ła przyczyniać się do wygrywania bi 
tew. O bitności Czechów są różne 
zdania, szczególnie my Polacy po 
przykrych doświadczeniach z pobra 
tymcami na Syberii i Śląsku Cieszyń 
skim mamy o nich zdanie wcale nie 
pochlebne. Po za tymi dwoma czynni 
kami w dzisiejszych czasach odegry 
wa poważną jeszcze rolę czynnik 
trzeci: techniczne zaopatrzenie ar- 
mil. * / 

Pod względem stanu techniczne- 
go wojsko czechosłowackie stoi na 
bardzo wysokim poziomie. Pomijając 
pewną pomoc techniczną, jaką oka 
zują związane układami wojskowymi 
Francja i Rosja, oprócz tego samo- 
dzielna praca w tej dziedzinie jest og 
romnie rezwinięta. ? ; 

Czechosłowacja odziedziczyła po 
monarchii Austro-Węgierskiej dosyć 
bogaty przemysł uzbrojeniowy. Dal- 
sza jego rozbudowa została doprowa 
dzona do tego, że dzisiaj osiągnęła 
ona 21 proc. wywozu broni, stając 
na pierwszym miejscu przed Wielką 
Brytanią. Same zakłady Skody, któ- 
re obecnie przeszły całkowicie w rę 
ce państwa, zatrudniają ponad 22 
tys. robotników. Obrót tej firmy już 
w r. 1934 wynosił 790.000.000 korn. 

Cały przemysł zbrojeniowy w Cze 
chach liczy dzisiaj — według niemie 

'ckich źródeł — 77 wielkich wytwór 
ni wojennych. Z tego wytwórni amu 
nicji jest 12, prochu i materiałów wy 

buchowych — 5, broni pancernej — 
b, samolotów — 8, silników lotni- 
czych — 5, gazów bojowych — 6, 
masek przeciwgazowych — 7 i t. d. 

Na czele produkcji wojennej cze 
skiej stoi dział sprzętu artyleryjskie 
go. Wytwórni dział i miotaczy min 
mają Czesi 6 głównych i kilka mniej 
szych. Oprócz tego istnieje 8 głów- 
nych wytwórni broni ręcznej i maszy 
nowej. Pod tym względem Czechosło 
wacja kontynuuje tradycję przedwo 
jennej Austrii, która miała najlepsze 
fabryki armat i najlepszy sprzęt: arty 
leria austro-węgierska była bodaj je 
dyną — dodajmy uzasadnioną 
chlubą cesarsko-królewskiej armii. 

Mając tak wielkie możliwości od 
początku swego powstania, potrafiła 
Czechosłowacja wykorzystać je bar- 
dzo skrzętnie wyposażając w pierw 
szym rzędzie własną armię w sprzęt 
techniczny. Charakterystyczną cechą 
urmii czeskiej jest stosunkowo silne 

  

Wrażenia z Brasławszczyzny 

Oświata 
Powiat brasławski posiada od* kil 

ku lat gimnazjum ogólnokształcące 
w Brasławiu, a począwszy od 1 wrze 

śnia i I klasę Liceum. Gimnazjum 
jest koedukacyjne. 60 proc. ogólnej 
liczby uczniów i uczenie stanowi 
młodzież włościańska. Z liczby mło 
dzieży która uczyła się w różnych u- 
czelniach przed powstaniem gimnaz 
jum brasławskiego, kilku wróciło i 
pracuje w powiecie. Sekretarz gim- 
nazjum i paru profesorów — to rów 

nież brasławczycy rodowici. Dobry 
przykład dla innych synów powiatu. 
Potrzeb jest oczywiście moc. Potrzeb 
ne są gabinety, pomoce naukowe; 
boiska sportowe, Gimnazjum mieści 
się w bardzo skromnym, drewnia- 

nym, parterowym budynku przypo- 

minającym raczej gmach szkoły pow 
szechnej, niż gimnazjum. Tam, oraz 
w powsz. szkole mieści się na zmianę 

    

nasycenie jej w artylerię. Każda dy 
wizja piechoty ma tam oprócz 1 puł 
ku artylerii lekkiej jeszcze po 1 puł 
ku artylerii średniej. Przy 12 dywiz 
jach na stopie pokojowej daje to 24 
pułki z przeszło 1200 działami. Dzia 
ła te są różnych kalibrów. Najmniej 
sze to są armaty polowe 8-centymetro 
we, strzelające na odległość 10 klm., 
poza tym armaty 10,5-centymetrowe 
o donośności prawie 12 klm. i tak 
zw. haubice kalibru 15 ctm. o donoś 
ności 12 klm. 

Oprócz pułków przy dywizjach 
piechoty są w charakterze t. zw. od 
wodu czyli rezerwy naczelnego wo- 
dza 4 pułki artylerii lekkiej, 1 pułk 
art. średniej i 6 pułków art. ciężkiej. 
Dział artylerii „ciężkiej nalicza się 
dzisiaj ok. 250. Są to armaty 15 i 24 
ctm., strzelające na odległość 22 i 37 
klm., oraz moździerze 21-ctm. i 30,5 
ctm. o donośności ok. 13 klm. 

Uzupełnieniem artylerii dywizyj- 
nej są pułki specjalne. Mianowicie 5 
pułków art. przeciwlotniczej 2 pułki 
art. górskiej i 6 takich samych mn$j 
szych jednostek, zwanych dywizjona 

mi, 4 dywizjony artylerii konnej, 1 
pułk do specjalnych artyleryjskich 
pomiarów i 3 samodzielne dywizjony 
zmotoryzowane. 

Artyleria górska liczy obecnie na 
uzbrojeniu 60 dział. Jest to norma 
pokojowa. Na wypadek jednak wojay 
przewiduje się podnieść stan z 2 do 
5 pułków górskich z odpowiednim 
powiększeniem ilości dział. Działa 
górskie to są armaty kalibru 7,5 i 10 
cm., dostosowane do przewożenia i 
ustawiania w terenie górskim. Są 
więc one rozbieralne na części w ten 

pociągowej można  przetransporto- 
wać działo na wysokie szczyty gór. 
Działa czeskie o wadze 1280 kg. są 
ciągnione przez 2 konie, a w -razie 
potrzeby mogą być nawet transporto 
wane ręcznie. 

Czechosłowacja bardzo wiele uwa 
gi poświęca obronie przeciwlotniczej 

i przeciwgązowej kraju. To też wypo 
sażenie armii 'w artylerię przeciwlot 
niczą jest stosunkowo znaczne. Już 

sposób, że zapomocą niewielkiej siły   
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w r. 1937 było na uzbrojeniu przesz 
ło 120 dział tego rodzaju. Sądząc z 
tempa przygotowań w ostatnich cza 
sach, niewątpliwie ilość ta znacznie 

się powiększyła (można  przypusz- 

czać, że trzykrotnie). Oddziały prze 
wlotnicze dysponują aż czterema 
rodzajami armat: zaczynając od ma 
łokalibrowych  6,6-centymetrowych 
po przez 7,65 ctm. i 8,35 ctm. do du 
żych kalibrów dział, wmontowanych 
na stałe przy ważniejszych punktach 
( obiektach. Zasięg strzałów . tych 
dział do gó:ry jest znaczny: 11, 12 i 
18 klm. 

Posiadają również Czesi artylerię 
zajeięższą. Działa takie są przewož“ 
ne za pomoca ciągników. wytwarze 
jących prąd elektryczny; ten prąd u- 
ruchamia elektromotory, umieszczo- 
ae na wozach działowych, dzięki któ 
tym te wozy się poruszają. Działa 

tajeięższe są dużych kalibrów, mia | 
nowicie takich, jakie były używane 
podczas wojny Światowej pod Ant- 
werpią i Verdun. Więc przede „wszys 
tkim armata 24-centymetrowa. Strze 
la ona na odległość 27 klm. Ciężar 
jednego pocisku wynosi 185 kg., zaś 
ciężar całego działa — 79 tonn, czyli 
tyle co jedna średnia lokomotywa. 

Drugi rodzaj najcięższego działa 
to haubica 38-ceńtymetrowa. Najwię 
ksza donośnoć strzału jej wynosi 17 
klm., pocisk waży 600 kg., po wyst 
rzale.leci z lufy z szybkością 520 met 
rów na sekundę, Całe działo waży 
81 tonn. 

Największym działem z tej katego 
rii jest haubica 42-ctm., strzelająca 
na odległość 12.700 m. Pojedyńczy 
pocisk jej waży 1 tonę i zawiera w so 
bie około 600 kg. materiałów wybu- 
chowych. Waga całego działa 106 ton 
czyli tyle, co trzy małe lokomotywy. 

, Większość artylerii czechosłowa- 
ckiej jest obecnie zmotoryzowana, 
tak, że ciąg konny pozostał w niewie 
lu oddziałach i to przede wszystkim 
w tych, których teren pracy raczej 
dyktuje tego rodzaju trakcję np. gór- 
ska. 

Całość artylerii. czeskiej ocenia | 
się dzisiaj (na stopie pokojowej) na   

Di dj o i ii : 

Najszybszy samolot przepołowiony 

cyjne. Gdyby ustawić te armaty na 

Zjazd profesorów ilek 

3 

orów języka polskiego 
z zagranicy w Warszawie 

W dniu 5 i 6 września rb odbędzie 
się w ministerstwie W. R. j O. P. w War- 
szawie kanferencja zagranicznych profe- 

sorów, docentów i lektorów polonistyki, 
pracujących na uczelniach zagranicznych 
Europy. 

Pierwsze tego rodzaju obrady mają 
na celu omówienie zagadnień dydaktycz- 
no-metodycznych, naukowych, wchodzą- 
cych w zakres działalności naszych za- 

skiej oraz innych zagadnień współczesnej 
kultury polskiej. 

Zjazd zgromadzi 38 Polaków i 2 cu- 
dzozjiemców ze wszystkich prawie 

państw Europy, pracujących na placów=" 

kach subsydiowanych przez m-stwo W. R. 

i O. P. oraz.M. S. Z. 

Pierwszy dzień obrad jest poświęco- 

ny referatom, dotyczącym zagadnień pra 

ktycznych i dyskusji nad nimi, drugi re-   granicznych polonistów, nauczających 
języka polskiego; literatury i historii pol 

Nauka polska na 

feratom informacyjnym z poszczególnych 

terenów. 

międzynarodowym 

kongresie nauk historycznych w Zurichu 
W toczących się obecnie obradach 8-go 

Międzynarodowego Kongresu Nauk History- 

cznych bardzo czynny i żywy udział bierze 
liczna delegacja polska, składająca się z 

przeszło 30 wybitnych uczonych. 

Program obrad obejmuje problemy hi- 

storii politycznej świata wszystkich wieków 

oraz nauki pomocnicze. Obrady Kongresu to 

czą się w 14 następujących sekcjach: 

Prehistorii i protohistorii, historii staro- 

żytnej i archeologii klasycznej, nauk pomo-- 
cniczych (archiwa, organizacja pracy 'histo- 

rycznej), numizmatyki, historii średniowie- 

cznej i bizancjum, historii krajów nieeuro- 

pejskich, historii religii i historii eklezjasty- 

cznej (średnowiecze i czasy nowożytne), hi- 

storii prawa i instytucyj (średniowiecze i cza 
sy nowożytne), historii ekonomicznej i spo- 

tecznej,. średniowiecza i czasów nowożyt- 

nych, historii militarnej, historii idet (filo 
zofia, sztuki piękne,, literatura), historii na- 

1668 dział zupełnie nowoczesnych i 

całkowicie zaopatrzonych w najnow- 
sze urządzenia pomiarowe i obserwa 

granicach Czechosłowacji, to na każ- 
de 2 i pół km. granicy. wypadłoby 
1 działo. pac 3 : 

Biorąc tylko stan pakojowy dzi- 
siaj Czechy mają armat tyle, že sta- į 
nowi to połowę tego, z czym przystą | 

pili do wojny w r. 1914 Niemcy i 2/3 
stanu posiadania Austro - Węgier. 
Jak na państwo zupełnie nowe, bi 
lans bardzo poważny. : 

L. Ког. 

  

  
i kultura 

| sehronisko szkolne na 20 łóżek, czyn 
ne cały rok. Niestety korzystało z nie 
go podczas całego sezonu zaledwie 
55 osób nie licząc paru drobniej- 
szych wycieczek. Jest to tygodniowa 
frekwencja Szkolnego Schroniska 
nad Naroczą. Widocznie turyści nie 
są dobrze poinformowani o istnieniu 
schroniska w Brasławiu. 

Nawiasem mówiąc brasławiacy 

cje u siebie ze strony Ligi Morskiej 

i Kolonialnej. Tabor L. M. K. na 
Drywiacie jest b. szczupły, eo znie- 
chęca młodzież szkolną do przyjaz- 

du. Parę żaglówek i kilka kajaków— 
to za mało, jak na apetyty młodzieży. 

W Brasławiu nis ma czytelni i nie 

ma kiosku z gazetami. To już jest 
unikat między miasteczkami powia-   towymi, nawet na Ziemiach Wschod- 
nich. W miejscowym Kasynie Urzęd 

pragnęli by widzieć większe inwesty. 

  

  

  

Angielski najszybszy samolot pasażerski „„Albatros” miał odbyć Pierwszą podróż przez Atlantyk. Nie doszło to tlo skutku, 
gdyż samolot przy lądowaniu w Hatfield uległ przepołowieniu. Ofiar w ludziach nie było. Na zdjęciu przepołowiony 

samolot. 

niczym, prześlicznie położónym nad 
jeziorem Nowiata, nie ma prasy wileń 
skiej zupełnie. W Klubie Strzeleckim 
jest jakiś dzienniczek... łódzki (?) za 
pewne darmowo przysyłany. Nigdzie 
nie ma tygodników. Smutne, Istnieje 
zato wypożyczalnia książek Polsk 
M. Sz. i bardzo rozpowszechnione 
jest radio. Spacerując po ul. 3 Maja 
można wysłuchać nie jednej audycji. 
Z każdego domu ryczy głośnik. — 

Dumą Brasławia jest Muzeum Re 
gionalne. Słuszną dumą. Nie ma tam 
przysłowiowej fajki Napoleona, ale 
jest sporo cennych eksponatów. Do- 
kumenty z 63 r. i innych dat, tkani- 
ny, pasy słuckie, wydawnictwa poš- 
więcone Brasławszczyźnie, narzędzia 
rybackie, wykopaliska i t. d. Jeżeli 
ziemiaństwo i inteligencja miejscowa 
będą dbały o muzeum, może pow- 

stać z tego zalążka duży magnes dla 
turystów i cenny przybytek dla 

szkół. 
Brasław jest jedynym chyba miat 

steczkiem na świecie, które nie posia 
da kina. Na wypadek niepogody jest 
to dla letników rzecz przykra. Zda-   

niem naszym powinien o tym pomy | 
śleć „Rolnik* albo Kasyno Urzędni- 
cze. Nie leży to w kompetencji obu 
tych instytucyj, ale niewątpliwie znaj 
duje się na linii obowiązków miasta. 
Sala mogła by się chyba znaleźć w 
nowopowstającym schronisku, czy 
też już istniejącym Klubie Sporto- 
wym. Nawet włościanie brasławscy, 
wyjeżdżający na Łotwę, mogą czynić 
z tego powodu niepochlebne uwagi o 
stolicy powiatu. || 

Dom Ludowy z dużą salą teatral- 
ną, kinową, czytelnianą i lokalami 
klubów, oto jedna z najniezbędniej- 
szych inwestycyj brasławskich. 

* * * 

Jak to łatwo wyczuć z moich wra 
żeń, światła Brasławszczyzny przewa 
żają znacznie nad cieniami. Jeżeli 
tuk jest — to w dužym stopniu wy- 
nika z faktu „že Brasław od począt- 
Ku istnienia R. P. posiadał tylko 2 
starostów, trzeba dodać dobrych sta 
rostów pp. й. Januszkiewicza i dr. 
Trytka. 

uk, metody, teorii i nauczania historii oraz 

demografii historycznej. 

Uczeni polscy zgłosili następujące refe- 

raty (według kolejności sekcyj) doc. UJ p. 

Zmigryder-Konopka — „Podstawowe idee 

imperium augustiańskiego", prof. UJ. p.Wa 

lek-Czarnocki „Istotne przyczyny ruiny świa 

ta antycznego”, prof. UJ Piotrowicz „Dzia 

łalność i idee polityczne Oktawiusza i An- 

toniusza“, prof. UJ p. K. Zakrzewski „Rola 

chrystianizmu w upadku świata starożytne 

go“, doc. UJ K. K. Maleczyński „Wpływy 

zachodnie na dokumenty polskie w 12—14 

w.“, dr Jadwiga Karwasińska „Przekazywa- 

nie archiwów w traktatach wschodnio-eu- 

ropejskich", dyr. archiwum gł. w Warszawie 
J. Siemieński „Poszanowanie źródeł w prak= 

tyce międzynarodowej”, prof. UJ Jan Dąb- 

rowski „Europa zachodnia a _ problemy 

wschodnie w 14 i 15 w.“, prof. Oskar-Ha- 

lecki „Zachód i wschód w okresie wielkich 

soborów”, prof. UJ Wł. Semkowicz „Szlach- 

ta polsko-śląska do końca 16 w.*, prof. UJ 

p. Miron Korduba „Dominująca rola księ- 

stwa halicko-wołyńskiego na wschodzie Eu- 

repy w drugiej połowie 13 w.“, prof. UJ K. 

Dobrowolski „Studia nad formowaniem się 
świadomości narodówej w Polsce w średnio 

wieczu”, dr Anma Dembińska „Zygmunt Ii 

Karol V (problemy wojny i pokoju 1540— 

1548). doc. K. Piwarski „Próby pośrednictwa 

Jana III-go Sobieskiego w wojnie Ludwika 

14-go z drugą koalicją”, prof. Józef Feld- 

man „Wpływ kwestii polskiej na zawiązanie 

się przymierza”, dr H. Wereszycki (Warsza 

wa) „Powstanie polskie w r. 1863 jako pro- 

blem międzynarodowy”, prof. UJ p. Zdzis- 

ław Obertyński „Unia Rusinów i unia Qr- 

miam — porównanie”, prof M. Handelsman 

„Proces renacjonalizacji Śląska w 4 w.“, dr 

L. Widerszal (Warszawa) „Kilka uwag o 

bułgarskim ruchu narodowym, doc. J. U- 

miński (Lwów) „Kardynał Stanisław Hoz- 

jusz i sobór trydencki*, prof. St. Kot „Wpły 

wy szwajcarskie na reformację w Połsce*, 

prof. Wł. Konopczyński „Ligi i związki po- 

lityczne w średniowieczu i czasach nowożyt 

nych*, doc. UJ J. Grodecki „Wolmość chłe- 

pów w Polsce w średniowieczu”, dr Hejnosz 

(Lwów) „Zagadnienia pańszczyzny i poddań 

stwa w zachodniej Słowiańszczyźnie (Pol- 

ska, Czechy) w późnym średniowieczu”, 
prof. UP Tymieniecki „Pochodzenie pod- 

daństwa chłopów w Polsce", prof. St. Ku- 

trzeba „Zasady rozwoju państw Europy 

wschodniej i zachodniej", prof. UP Z. Woj- 

ciechowski „Ustrój stanowy w Polsce od 13 

do 18 w.“, prof. Rutkowski (Poznań) „Do- 

chody panów polskich w okresie drugiej pań 

szezyzny*, prof. M. Kukiel „Wpływy trady- 
cj; i rewolucji na armie epoki napoleońs- 

kiej”, prof. Tadeusz Zieliński „Mesjanizm 

Horacego", prof. K. Michalski (Kraków) 
„Historia filozofii w naukach hi- 

storycznych“, prof. UJ. Birkenmajer „Uni- 

wersytet Jagielloński w Krakowie — mię- 

dzynarodowy ośrodek studiów astronomicz- 

nych w końcu średniowiecza”, prof. Nata- 
lia Gąsiorowska „Nauczanie historii w szko 

łach zawodowych”, 

TZĘNTETZEEZEE STI WTYK TS TI TTK 

wiec tutejszy był człowiekiem wiel- 
kiego rozmachu. Za jego czasów pow 
stało niemal wszystko, co później roz 
winęło się, okrzepło i wytrzymało 
próbę czasu. (Komasacja, Kolonia U 
rzędnicza, Rolnik, Szkoła Rolnicza w 

Opsie, obozy wodne i t. d.).Jego na 
stępca starosta Trytek był człowie- 
kiem nader ostrożnym. Wyplątał po 
wiat z długów, zrównoważył budżety. 

Ohecny starosta, dobrze znany 
Wilnu p. B. Wendorf, jest czžowie- 
kiem młodym i energicznym. Ma słu 
szne ambitne plany dalszego rozwo 
ju powiatu, przyciągnięcia większych 
ilości letników i turystów. 

Oprócz całego szeregu prać w ska 
li powiatowej, energicznie posuwa 
się naprzód budowa wielkiego Schro 
niska Turystycznego. Było by dob- 
rze, gdyby z racji otwarcia części, 
wyruszyła do Brasławia wycieczka 
prasowa z całej Polski. Zdaje się, że 

temu pięknemu powiatowi najbar- 
dziej jednak brakuje rozgłosu. 

K. Leczycki.   Starosta Januszkiewicz, krese-



4 „KURIER” [4558] 

Rasizm w koloniach 
| ° мИЙ оКЕС 
Walka o czystość białej rasy w Abisynii 

Problem rasizmu włoskiego zaprząta 
opinię światową, która  dopatruje się 
kontaktów ideologicznych między faszyz- 
mem a narodowym socjałizmem. Siwier- 
dzić jednak należy, że rasizm dochodzą- 
cy obecnie do głosu na półwyspie Ape- 
nińskim znalazł już poprzednio zastoso- 
wanie w koloniach włoskich. 

Jednym z faktów, który zwrócił uwa- 
gę na ten proces, jest rozporządzenie 
gubernatora włoskiego w Addis Abebie, 
zakazujące białym, i to nie tylko Wło- 
chom, uczęszczania do lokali, w których 
bywają tubylcy. Zarządzenie to jest jed- 
nym z rzędu podobnych mu, zmierzają- 
cych do przeprowadzenia jaknajściślej- 
szej linii granicznej między białymi a: 
ludnością kolorową. Rzym zajmuje się. 
żywo ią sprawą od chwili ukończenia 
kampanii wojennej w Abisynii. W mie- 
siąc po wkroczeniu Włochów do Addis 
Abeby w dniu 1 czerwca 1936 roku ra- 
da ministrów w Rzymie zatwierdziła pro- 
jekt organizacji Afryki Wschodniej. Pro- 
Jekt ustałał formę rządów, podział tery- 

toriów, organizację: sprawiedliwości i o- 
" światy i zapewniał równość i wolność 

wszysikim wyznaniom. W projekcie tym 
Jednak znajdowały się już zaczątki rasiz- 
mw. Zajął się problemem krzyżowania się 
ras. Stał na stanowisku polityki rasy i dla 
tego przeciwdziałał wszełkim „„małżeń- 
stwom kolonialnym”, mieszania się krwi 

białej z czamą, dążył do tego, aby nie 
powstawałi mieszańcy włosko-etiopscy. 

Problem krzyżowania się ras w kolo- 
niach słanowi oddawna przedmiot pra- 
<owicie prowadzonych badań j rozstrzą- 
sań. W roku 1923 odbyły się na ten te- 
mat obrady w Instytucie Międzynarodo- 
wym Problemów: Kolonialnych w Bruk- 
seli, a przedstawiciele Francji, Holandii. 
Begii j Portugakii, złożyli sprawozdania 
o kwestii metysów w koloniach tych 
państw. Chodzi tu o problem bardzo do- 
niosły, © proces dokonywujący się na 
przestrzeni wielu wieków. 

Uczony francuski Maurycy Muret zaj- 

muje się kwesiią tą w dziele p. t. 
„Zmierzch narodów białych”. Wywodzi, 
że krzyżowanie się ras o podobnym ty- 
pie daje doskonałe wyniki, czego świad- 
kami jesteśmy w Europie.. Natomiast łą- 

czenie się ras niepodobnych do siebie 
daje wyniki zdecydowanie ujemne, tym- 
bardziej, że rasa bardziej prymitywna   

jest bardziej żywotna i mocniej odbija 
się na charakterze potomstwa. Znaczna 
część uczonych wypowiada się więc prze- 
ciw związkom biało-czarnym i powołu- 
je-się na interesy rasy zarówno białej, 

jak czarnej. 

Z tych założeń wychodzi polityka 
włoska w Afryce Wschodniej. Specjalny 

| dekret rady ministrów zajmuje się za- 
gwarantowaniem czystości rasy białej na 
tym terytorium. Środki wykonawcze są 
niezwykle surowe. Związek między bia- 
łym mężczyzną i czarną kobietą lub bia- 
łej kobiety z czarnym pociąga za sobą 
karę więzienia od roku do pięciu. Dekret 
nie porusza sprawy małżeństwa, gdyż 
Włochy związane są w tej kwestii ukła- 
dem laterańskim, stosującym w tej spra- 
wie zasadę prawa kanonicznego, a jak 

wiadomo kościół stosuje uniwersalizm i 
nie czyni różnicy między białymi a ra- 
sami kolorowymi.  Zreszłą małżeństwa 
między białymi a tubylcami zdarzają się 
stosunkowo rzadko. Niewątpliwie urzęd- 
nicy, żołnierze łub kołoniści włoscy, któ 
rzy chcieliby zawrzeć takie małżeństwo, 
społkaliby się z surowym represjam ze 
strony władz. 

W ten sposób Włochy są pierwszym 
państwem, które w swojej polityce ko- 
lonialnej stosuje zasady rasistowskie. 
Włochy odrzucają wszelkie kompromisy 

  

  

w tej kwestii I przeciwdziałają jak naj- 
ostrzej wszełkim związkom między bia- 

łymi a kołorowymi. Dyscyplina stosowana 
w tej materii wobec Włoch w Afryce, 
jest nader surowa. Nie wolno im miesz- 
kać z Etiopkami, ani przbywać w ich 
towarzystwie. Twórcy włoskiego impe- 
rium kolonialnego nie chcą dopuścić, do 
powstawania rzesz mieszańców, którzy 

ich zdaniem staliby się czynnikiem spo- 
łecznego i politycznego zamęfu. 

W okresie poprzedzającym stosowa- 
nie zasad rasistowskich w koloniach włos. 
kich, stosunki kształtowały się odmien- 
nie. W Asmarze pełno jest młodych mu- 
latów i mulatek. Jeszcze więcej jest ich 
w kraju Somalistów. Na 3.500 Włochów 
żyje tam parę tysięcy metysów. Jedną 
z przyczyn tego stanu rzeczy jest bardzo 
mała iłość kobiet białych na tych tery- 
toriach w stosunki do iłości mężczyzn — 
urzędników, żołnierzy i robotników. 

Rząd włoski zmierza do stworzenia 
wielkiej jłości rodzin włoskich na płasko- 
wyżu Afryki Wschodniej. Władze zamie- 

rzają kołonizować Afrykę, wysyłając tam 
całe rodziny, a nie samotne jednostki. 
Obie rasy, białe j czarne, w myśl planów 
i zarządzeń rządu włoskiego mają roz- 
wijać się obok siebie, nie mieszając się 
ze sobą i nie wchodząc ze sobą w żadne 
związki.   

10 września otwarcie wystawy szpitalnictwa 
w Warszawie 

IKomitet Wystawy Szpitałnictwa czy- 

ni ostałnie przygotowania do otwarcia 

Wystawy, która się odbędzie dnia 10 

września o godz, 12 w południe w częś- 

ci wspaniałego gmachu Szpitala Wojsko- 

wego, róg ul. 6-go Sierpnia i Al. Nie- 

podległości w Warszawie. Sale tego 

imponującego gmachu zostały przez wła- 

dze wojskowe specjalnie przygoiowene 
i wykończone na pomieszczenie ogrom- 

nej Wystawy, pierwszej w dziejach pol- 
skiego szpitałnictwa. В 

Szereg firm przemysłowych musiał 

z braku miejsca zrezygnować z udzia- 
łu w Wystawie. Eksponaty wystawowe bę 
dą ułożone metodycznie w sposób pou- 
czający, a szereg nieznanych przyrządów 
i ciekawych aparatów w ruchu będzie 

atrakcją nie tylko dla fachowców, lecz 
i dla szerokich mas publiczności. 

Liczne wycieczki z całego kraju za- 
powiedziały swój przyjazd na Wystawę. 
Przewidziane jest również uruchomienie 

specjałnych pociągów wycieczkowych w 
porozumieniu z Ligą Popierania Tury- 

styki. ; 

Marsylia = miasto humoru i dowcipu 
Strajk pracowników portowych w 

Marsylii zwrócił znowu uwągę społe- 
czeństwa francuskiego na to drugie co 
do wielkości i ilości mieszkańców mia- 

sto we Francji. 

Ciekawy jest fakt, że na wgół nie 
tyłko cudzoziemcy, ałe i sami Francuzi 
mają zupełnie błędne pojęcia o Mar- 

sylczykach. Literatura fi film wypaczy- 
ły całkowicie charakter miasta i miesz- 
kańców, dając częstokroć obraz zupeł- 
nie niezgodny z prawdą. 

Zdawałoby się naprzykład, że świa- 
towej sławy pisarz Marcel Pagnol jest 
najlepszym odtwórcą duszy marsylskiej. 
Tymczasem jednak okazuje się, że Pag- 

nola poprostu... nienawidzą w Marsylii 
za to, że całkowicie słałszował psychikę 
mieszkańców Canebióre. 

Niemal na scenach całego świata 

  

Dwaj kolekcjonerzy czaszek 

odrąbali głowe 
zumasdecjo smauuzygika Ficzugci mea 

Dopiero w tym roku udało się „zkom- 
pletowač“ szczątki sławnego muzyka 
Haydna. Książę Paweł Esterhazy wysta- 
wił wspaniały pomnik dła uczczenia pa- 

mięci mistrza tonów i jednocześnie 
udało mu się zdobyć czaszkę sławnego 
muzyka ji połączyć ją z resztą szczątków. 

Gdy sławny kompozytor wydał ostat- 
nie tchnienie w dniu 31 maja roku 1809 

ojczyzna jego — Austria — przeżywała 
chwile przełomowe. Napoleon wjeżdżał 
w triumfie do Wiednia. Obowiązywał 
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Po kolarskich mistrzostwach świata w Amsterdsmie 

  

Niezliczone rowery, biorące udział w kolarskich mistrzostwach świata w Amster- 
damie, w prowizorycznym garażu. 

Zwierzęta wyczuwają katastrofę 
Niejednokrotnie już zaobserwowano | 

dziwne zachowanie się zwierząt w mo- |. 
 mentach bezpośrednio poprzedzających 
katastrofę. Również podczas ostatniego 
trzęsięnia ziemi w Europie Zachodniej, 
które najsilniej odczuto w Belgii, zau- 
ważono bezpośrednio przed katastrofą 
silny niepokój u zwierząt. Dyrektor jed- 
nego z ogrodów zoołogicznych w Bel- 
gii opowiada, że na kilka minut przed 
trzęsieniem zjemi Iwy zaczęły niespo- 
kojnie biegać w swych klatkach „rycząc 
przeciągle. Ryk ten bilrmiai inaczej niż 
zwykle. Można w nim było wyraźnie wy- 
czuć jąkiś lęk, chwilami nawet głos zwie. 
rząt przechodził w jakiś żałosny poryk. 
Również ostry krzyk pawi miał akcenty 
inne, trwożne. Nosorożce, bizony, anty- 
lopy, gazele | jelenie tuliły się trwożnie 
do ogrodzenia wybiegów, ałbo pędzity 

łajemniczym strachem gnane na oślep 
przed siebie, Dozorcy widząc dziwny nie 

pokój zwierząt przybiegli, chcąc zbadać 
przyczynę tego zjawiska. Nagle odczuto 
wstrząsy ziemi. W taj chwili zwierzęta 

się uspokoiły. Rzecz charakterystyczna, 
że jedynie zwierzęta z. rodziny kotów   

i przeżuwacze mają wyczucje zbliżają- 
cej się katastrofy. Małpy np. i niedźwie- 
dzie zachowywały się zupełnie obojętnie. 

W związku z tym pisma holenderskie 
przypominają zachowanie się zwierząt w 
czasie strasznej katastrofy, jaka w lecie 
1925 roku dotknęła małą holenderską 
miejscowość Borculo. Wioska nawiedzo- 
na przez straszny orkan, poruszona zo- 

stała w ciągu kilku minut przed katast- 
rolą, gdy ani jeden poszum wiatru nie 
zapowiadał strasznego „orkanu, dziyynym 
zachowaniem się krów. Zwierzęta żujące 
dotychczas spokojnie soczystą trawę na- 
gle pokładły się, rzecz charakterystycz- 
na, tyłem do kierunku wiatru, wciskając 
łby głęboko w trawę. 

Pewien gospodarz tak opisuje zacho- 
wanie się swej kotki: „Zwierzątko leżało 

przy swoich kilkodniowych kocietach, na- 
gle zerwało się i jedno po drugim wy- 
niosło z domu na łąkę. Podążyłem za 
nią. W tej chwili wicher powalił mnie na 
ziemię. Z chałupy mojej pozostały gruzy. 
Gdyby nie dziwny instynkt kota, który 
wywabił mnie z domu, byłbym pogrze- 
bany pod gruzami domu”. 

  

stan wojenny i wszełkie zgromadzenia 
były surowo wzbronione. Wobec tego 
nawet pogrzeb mistrza tonów nie mógł 
się odbyć z należytymi honorami, Załed- 

wie kilkanaście osób spośród najbliż- 
szych przyjaciół zmarłego postępowało 
za jego trumną do miejsca spoczynku 
na omentarzy w Hundsthurm. 

W dwa tygodnie po skromnym pogrze 
bie odbyło się nabożeństwo za spokój 
duszy Haydna j wiedeńczycy mieli moż- 
ność przekonać się, że żałoba połączyła 
zwycięzców j zwyciężonych, bo wśród 
obecnych w kościele można było zauwa- 

żyć znaczną ilošė francuskich oficerów. 

Minęło łat jedenaście, W roku 1820 
książę Esterhazy otrzymał od rządu aust- 
riackiego pozwolenie na eksmisję szcząt 
ków Haydna j przeniesienie ich do Ejsen 
štadiu, gdzie mistrz przez lat dzjesięć 
był dyrygentem sławnej orkiestry i 

gdzie stworzył swe najpiękniejsze dzieła, 
W obecności księcia otworzono trumnę. 
O zgrozo. Co za straszliwy widok przed. 
stąwił się oczom widzów: peruka leżała 
wprawdzie na swoim miejscu, ale nie 
było pod nią czaszki. Oburzony książę 
przysiągł, że nie spocznie nim nie od- 
najdzie winnych. | oto co się okazało: 

W czasie gdy kraj opłakiwał zgon 

swego genialnego obywatela, dokonana 
okropnej profanacji. Czterej ludzie wtarg 

nęli nocą na cmentarz. Odkopali oni 
grób, rozrąbali trumnę, a jeden z nich, 

nazwiskiem Johann Peier, odciął topo- 
rem głowę, zawinął ją w całun i zabrał 
do swego mieszkania. Podobno moty- 
wem tego okropnego czynu była głę- 
boka cześć dla sławneog muzyka. Rze- 
czywiście Johann Nepomuk Peter był 
sekretarzem Esterhazego i przyjacielem 
samego Haydna, a także fanatykiem teo- 

г niejakiego dra Galila o specyficznej 
budowie czaszek sławnych ludzi. Prze- 
jąwszy się tą teorią Peter i jego wspól- 
nik Karl Rosenbaum, zebrali pokaźną ko- 
lekcję czaszek różnych znakomitości. W 
parę dni po naruszeniu mogiły muzyka 
sprołonowali oni również grób Betty Roo 
se, znanej artystki z Burgiheater. 

Dalszy ciąg historii był zgoła ma- 
kabryczny, Policja dokonała bardzo skru 

Kiedy buł potop ? 
Ostatnio wykryte wykopaliska w 

miejscu, gdzie znajdowało się miasto Ur 

w dawnej Chałdei wykazały, że przed 

5.600 laty obszar Mezopotamij, zamk- 

nięty biegiem rzek Eufratu i Tygrysu za- 

lany był przez fale połopu. W ten spo- 
sób nauka zdobyła dowód potwierdzają- 
cy opis potopu, zawarły w pierwszej 
księdze Mojżesza i opierający się na sta 

rych podaniach chałdejskicr. Komisja ar- 

cheologiczna, prowadząca prace wyko- 

paliskowe w tej części dzisiejszego Ira- 

ku, znalazła pod warstwą, w której znaj- 
dowały się groby królewskie, złoża gli- 
ny oraz tabliczki z pismem klinowym, 

Pochodzące z 37 wieku przed Chrystu- 
sem. Dzięki dokonanemu niedawno przez 

  

pulatnej rewizji w mieszkaniu Petera i 
Rosenbauma, w którego mieszkaniu znaj- 
dowała się czaszka, zaszył ją po prostu 
w materac, po czym prosił żonę, aby 

udawała chorą i położył ją na tym właś- 
nie materacu, 

Ale Esterhazy nię chciał uznać się za 
pokonanego i dokonał tego, czego po- 
licja nie potrafiła dokonać. Zapropono- 

wał mianowicie Rosenbaumowi bardzo 

ładną sumkę za wydanie czaszki muzyka. 
Ale — jak pisze Beaugrand w „Journa- 
lu“ — Rosenbaum był człowiekiem po 
mysłowym. Przyniósł więc księciu po- 
czątkowo czaszkę, która — wedle zda- 
nia ekspertów — była czaszką człowieka 
dwudziestołetniego. Wobec odrzucenia 
tego „egzemplarza” wyszukał w swej ko 
lekcji jnną czaszkę, również nie Haydna. 
Oburzony takim sposobem postępowa- 
nia książę Esterhazy polecił złożyć do 
mogiły trumnę bez czaszki. 

Czas leciał. Minęło kilka pokoleń. 
Przypadkowo prawnuk księcia Esterhaze- 
go dowiedział się o tym, że praszczur 
jego był przyjacielem Haydna i pragnął 
gorąco uzupełnić szczątki mistrza, Myśl 
ta wydała mu się słuszną. Postanowił 
wybudować wspaniałe mauzoleum i jed- 
nocześnie starał sią za wszelką cenę na- 
być cenną relikwię. Jak się okazało po 
długotrwałych . poszukiwaniach czaszka 
ta znajdowała się podówczas wśród skar 

„Towarzystwa przyjaciół muzyki”. 
Ale przyjaciele muzyki nię chcieli za nic 
rozstać się z tą relikwią.  Pertraktacje 
trwały 4 lata, Esterrazy zapowiedział, że 
woli pozostawić mauzoleum pustym, ani 
żeji pochować w nim ciało bez głowy. 

Wytrwałość jego doprowadziła do 
celu. W 131 lat po śmierci ma się odbyć 
uroczysty pogrzeb Haydna, którego sła- 
wny muzyk żądał w swym testamencie. 

Hotel EUROPEJSKI | 
w WILNIE 

Pierwszorzędny — Ceny przystępne 
Telefony w pokojach, Winda osobowa 

WIZZINTREZZĄ 

    
  

komisję odkryciu alfabetu, według któ- 
rego pisane były tabliczki chaldejskie, 
zdołano odcyfrować ich treść. Przed u- 
czonymi odsłonił się przejmujący obraz 
odległych tych dni, kiedy „otworzyły się 
upusty niebieskie j padał deszcz przez 

czterdzieści dni j czterdzieści nocy”. 
Grzebiąc dalej w pokładach gliny nanie- 
sionych przez fale potopu, komisja ar- 
cheologiczna pod przewodnictwem pro- 
fesora Leonarda Wolleys odkryła liczne 
obrobione głazy i pięknie malowane na- 
czynia gliniane i kamienne, które wska- 
zują wysoką kulturę ludu osiadłego na 
przestrzeni, którą później zalały wody 

potopu. 

  
  

grano znaną sziukę Pagnola „„,Marius”, 

której bohater tęskni do wyjazdu na mo- 
rze. Tęsknota za podróżami -stanowi głów- 
ny temat rozważań psychologicznych au- 
tora, a w rzeczywistości Marsylczycy są 
żeglarzami i ludźmi morza wyłącznie z 
konieczności. Żaden Marsylczyk nie od- 
nalazł siebie w bohaterze, opiewanym 

przez Pagnola. Może właśnie dlatego 
sutoT ten, uważany na całym świecie za 
piewcę Marsylii, w swoim mieście гоч 
dzinnym nie cieszy się bynajmniej po- 
pularnością. 

Kawały marsylskie są najpopularniej- 
szymi enegdotamj we Francji, Postacie 
Mariusa czy Olive a znane są na wszyst- 

kich ziemiach francuskich. Marsylia po- 
siada także całą piejadę aktorów v „„re- 

prezentacyjnym”  akcencie, jak Fernan- 
del, Charpin, Alibert, Gorlett, Doumel 
i inni, którzy za pośrednictwem teatru, 
filmu i radia rozpowszechniają wesołe 
kawały, zwane tutaj „galójades”, 

Marsylczycy utrzymują, że słońce, 
które tak nielitościwie praży w dawnej 
Phocei, niezwykłe ożywczo wpływa na 
zmysł krytyczny 4 dlatągo mieszkańcy 
tego wiełkiego portu uchodzą za najdo- 
wcipniejszych j mają zawsze na wszyst- 
ko gotową odpowiedź. Z tego też po-- 
wodu marsylska publiczność teatralna 
jest najtrudniejsza do zdobycia. 

Blady strach pada na aktorów czy 
$piewaków, którzy po raz pierwszy ma- 
ją się zetknąć z tą publicznością. Przejś- 
cie przez teatr marsylski jest naprawdę 
próbą ogniową i nie jeden popularny 
„gwiazdor“ sromotnie został wygwizda- 
ny w starym gmachu teatralnym, uczęsz- 
<czanym przez wyjątkowo trudną 1 wyra- 
fimowaną publiczność. Niejednokrotnie 
potrafi ona być okrutna i najmniejszy 
„kiks” śpiewaka podkreślony bywa głoś- 
nym i ironicznym śmiechem. Ala zato, 
gdy przejdzie ktoś zwycięsko przez tę 
próbę, natychmiast stanie się ułubieńcem 
i żadna publiczność na świecie nie da mu 
tyle satysfakcji i dowodów uznania! 

K. F. 

   
  

    

Teatr muzyczny „LUTNIA* 

Występy JANINY KULCZYCKIEJ 
Sobota 3 1X Bal w Sawoy'u 
Niedziela 4.IX pop. Miłość Cygańska 

wiacz. Wiktoria liej huzar 
Poniedziałek 5.1Х Ks. Czardzsza 
Wtorek 6.1X Marica 

         
    

   

          
       

Środa 7.IX Bał w Sswoy'u 
Czwartek 81X Qrłow 
Piątek 9.IX l w Sawoy'u 
Sobota 101X 'toria ! jej huzar | 
      

  

WILNO 
1. Wilno w mowach Wiełk, Marsżałka 
H. Wilno w rzędzie stołic Rzeczpos- 

politei Polskiej 
prace Wacł. Gizbert-Studnicklego 

wyd. 1936 — do nabycia wszędzie 
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ŻART NA STRONIE 

560 dolarów 
za jednego całusa 

Pewien kupiec w Chicago zakochał się 

w żonie swego kolegi. Pewnego dnia prosił 

vwą uwielbianą o jeden pocałumek. „Za żad 

a ącenę*, odparła nagabywana. Czy napraw 

dę za žadną cenę? — zagadnął ją kupiec rze 
czowo. Daina po chwili wahania odparła: A 

wie pan — wybrali mnie do komitetu do 

broczynności, jeśli pan na ten cel ofiaruje 

500 dolarów, otrzyma pan całusa. Oczywiś 

ее — dodała piękna pani „rachunek" płat 

ny jest przy dostawie towaru. 

— Dobrze zgodził się kupiec — idę po pie 

niądze. 

Jakoż wrócił za kwadrans, wręczył das 
mie swego serca 500 dolarów, wziął całusa I 
pożegnał się. Po godzinie wrócił mąż. 

— Wyobraź sobie, odezwał się do żony, 
spotkałem naszego przyjaciela Thompsonińy 
prosił mnie, bym mu pożyczył 500 dolarów 
na kwadrans. Po kwadransie przyszedł do 
mnie i oświadczył, że wręczył pieniądze to 
bie. 

1 
— Tak jest istotnie — odparia amiesza 

na niewiasta, z trudem kryjąc zakłopotanić 
i prędko udała się do kuchni przygotować 

wieczerzę. Odtąd postanowiła żednak uni 
kać Thompsona.



„KURIER“ (4558] 

Lniarstwo Ziem Pin. - Wschodnich 
wymaga szybkiej pomocy! 

W obrotach handlowych i przemy 
śle Polski, a zwłaszcza Ziem Północ- 
mo-Wschodnich len zajmuje bardzo 
poważną pozycję. Produkcja włókna 
inianego z roku na rok wzrasta, a je- 
dnocześnie i eksport włókna nie li- 
cząc zapotrzebowania w kraju, zwię- 
ksza się w szybkim tempie, wydatnie 
wpływając na podniesienie poziomu 
naszego bilansu handlowego. 

Na terenie Ziem Północno-Wscho 
dmich, które za pośrednictwem 12 

firm eksportują 65%/0 ogólnej ilości 
wywożonego z Polski włókna lniane- 
go, obrót lnem ma szczególnie donio 
słe znaczenie, o czym świadczą cho 

ciażby cyfry eksportu włókna za os- 
łatnie trzy lata. W 1935 r. z terenu na 
szych ziem wywieziono 77.840,7 q 
włókma lnianego za sumę 10.163,8 
tys. zł; w 1936 — 129.177,3 q za su- 
mę 14.784,5 tys. zł i wreszcie w 1937 
roku 105.729,7 q za sumę 14.292,9 
tys. zł. Liczby imponujące, jeśli się 
je zestawi z innymi pozycjami eks- 
portowymi naszych ziem. 

Jak łatwo zauważyć, eksport włó 
kna Inianego w r. ub. obniżył się w 
porównaniu z rokiem poprzednim 
prawie o pół miliona złotych. Spadek 
ten trwał i nadal, a poczynając od 
maja r. b. sytuacja w zbycie Inu i w 
kraju, i na eksport — pogorszyła się 
katastrofalmie. 

Przędzalnie krajowe, dysponując 
znacznymi zapasami włókna Iniane- 
go nie kwapiły się z powiększaniem 
tych zapasów ze względu na bardzo 
trudną sytuację w przędzalnictwie. 
Nastawiona głównie na rynki zagra- 
niczne produkcja przędzalń uległa 
skurczeniu skutkiem zmniejszonego 
popytu na wyroby lniane, a to z kolei 
pociągnęło za sobą mniejsze zapotrze 

bowanie na włókno. Z drugiej stro- 
ny zainteresowanie przędzalników za 
granicznych szło w kierunku bardzo 
niskich cen lnu, podczas gdy na ryn 

ku kraj. ceny były dość wysokie, od 
których producent nie chciał odstę- 

pować. Ta dysproporeja cen krajo- 
wych i zagranicznych spowodowała 
w lmiarstwie zastój, który jeszcze bar 
dziej pogłębiły zawiedzione nadzieje, 
pokładane na rynku niemieckim. Ek- 
sporterzy krajowi, pomimo dyspono 
wanią poważnymi kwotami wywozo- 
wego kontyngentu płatniczego na ten 

"rynek nie mogli ich zrealizować, bo- 

wiem importerzy niemieccy, a głów- 

nie niemieckie władze dewizowe, nie 

akceptowały cen, oferowanych przez 

polskich eksporterów, usiłując . je 
RI LR      

  

| zmniejszyć nawet poniżej parytetu 
| cen rynku światowego, mimo że ry- 
nek niemiecki jako skontyngento- 
wamy, a więc wykluczający grę wol- 
nej konkurencji kupieckiej, z natury 
rzeczy powinien płacić ceny wyższe 
od światowych, co zresztą dotychczas 
było w praktyce osiągane. 

Te okoliczności b. znacznie ogra- 
niczyły obroty włóknem lnianym, 
powodując nagromadzenie się 4 tys. 
ton zapasu, które poważnie zaciążyły 
na rynku. Sytuacja jest tym groźniej 
sza, że producent rolny stoi w obli- 
czu nowych zbiorów, których zreali- 
zowanie wobec istnienia nagroma- 
dzonych remanentów może napotkać 

na poważne trudności, a w pierw- 

szym rzędzie na zniżkę cen włókna 

lnianego, co z kolei może wywołać b. 

przykre następstwa w postaci ogra- 

niczenia obszaru, przeznaczonego pod 
uprawę Inu. 

Wynika stąd jasno, że w ramach 
polityki rządowej, zmierzającej do 
gospodarczo uzasadnionego regulo- 
wania cen, sprawa zbytu włókna lnia 
nego staje się zagadnieniem nie mniej 
ważnym, jak troska rządu o zapew- 
nienie rentownego zbytu zbóż. Lniar- 
stwo nasze wymaga natychmiasto- 
wych środków zaradczych, które by 
uratowały je przed katastrofą. 

Wzrost zapotrzebowania na włó- 
Eno lniane przede wszystkim mógłby 

wyrobów lnianych i wzmożenie eks- 

Ciężkie czasy 
dla p3s2žerėw „na gapę” 
Zaostrzenie kontroli i zarządzenia, 

jakie wydały władze PKP w sprawie wal- 
ki z włóczęgostwem i jazdą bez biletów, 
odniosły swój skutek. Hość tak zwanych 
pasażerów „na gapę” uległa bardzo zna- 
cznemu zmniejszeniu się. Mimo to w cią 

gu miesiąca sierpnia na terenie Wileń- 
skiej Dyrekcji Kolejowej zatrzymano 64 
amatorów bezpłatnej jazdy. Będą oni 

odpowiadali przed sądem. 

  

      
Ksiažka kształci, 

| Czyte'nia Nowošci 
OSTATNIE NOWOŠCI 

Lektura szkolna — Beletrystyka — 
Naukowe — Wysyłka na prowincję. 

Czynna od 11 do 18-ej. 

Kaucj: 3 zł. Abonament 1.50 zł. 

bawi. rozwiia!   
  

- Z wyprawy polskiej na Mont Blanc 
Z Courmayeur donoszą, że po ponownym 

okresie niepogody, w czasie którego udało 

się grupie ałpinistów polskich (Janusiewicz, 

Fosławski, Korosadowicz, Pawłowski) jedy 

nie dokonać trawersowania Tour Ronde — 

(3792 m.), trzej alpiniści polscy — Jerzy 

Golcz, Zbigniew Korosadowicz i Wawrzyniec 

Żuławski, korzystając z krótkotrwałego roz 

pogodzenia wyszli na Mont Blanc (4810) je 

go wschodnią Ścianą, drogą poprzez . zw. 

Sentinelie Rouge. Droga. ta, prowadząca 

przez ścianę o wysokości 1400 m, zdobyta 

została w r. 1927 przez słynnych alpinistów 

angielskich, członków wielu wypraw hima 

lajskich T. G. Browna i F. Smytha. Droga 

przez Sentinelle Rouge zaliczana jest do 

największych i najpóważniejszych przejść 
w Alpach. 

Dn. 24 sierpnia, w czasie gdy alpiniści 

polscy dokonywali wejścia, panowały wa 

runki wybitnie zimowe. Masy świeżego Śnie 

gu zwiewane huraganowym północnym wia 

trem oraz silny mróż. Pomimo tego przej 

ścia dokonano w dobrym czasie, nie uniknię 

to jednak biwaku w pobliżu szczytu, z po 

wodu zmian, które zaszły w ukształtowaniu 

się najwyższej zerwy wiszącego łodowca. | 

Biwak ten, spędzony na stromym zboczu 

lodowym, dochodzącym do 60 st. na chyle 

nia w temperaturze 17 st. mrozu, przy nieu 

stającym huraganie, był nadzwyczaj cięż- 

ki. Brak miejsca i stromizna zbocza nie po 

zwoliły nawet na zagotowanie herbaty, nie 

mówiąc już o zdjęciu butów i raków. — 

Spowodowało to w następstwie ciężkie od 

mrożenia stóp u wszystkich trzech uczestni 
ków wejścia. Dn. 15 rano osięgnięto szczyt 

| dokonano zejścia do Courmayeur. 

Tego samego dnia inni uczestnicy tre 

ningowego obozu alpejskiego Kłubu Wyso 
kogórskiego Polsk. Tow. Tatrz. W. Gosław 
ski i T. Pawłowski próbowali wyjść na 

Grandes Jorassee (4206 m.) nadzwyczaj trud 
ną granicę z Col des Hirondelles. Ciężkie 
warunki atmosferyczne oraz wiełkie ośnie 

żenie i oblodzenie skały, zmusiło ich do od 
wrotu z połowy drogi (dn. 25 po biwaku]. 

Obfity w wypadki sezon tegoroczny (w 
samym tylko masywie Mont Blanc zginęło 

46 osób) przyniósł w ostatnich dniach alpi 

nizmowi wielką stratę. Dn. 24 ub. m. zgi 

nął wraz z towarzyszem w czasie próby 

pierwszego przejścia południowo-zachodniej 

ściany Aiguille du Triolet (3870 m.) jeden 

z najlepszych alpinistów europejskich 
Włoch G. Boccalate — zdobywca straszii 

wej zachodniej ściany Aiguille Noire de Pe 

teurey (3772 m.). Wypadek ten wywołał 
powszechny żal w sferach alpinistycznych, 

spowodowany był okropnymi warunkami at 

mosferycznymi, które panowały w ciągu 

całego sierpnia. 

Jury 6-ej międzynarodowej wystawy sztu 

ki filmowej w Wenecji dokonało wczoraj 

rozdziału nagród. 

W posiedzeniu jury wzięli udział prze l- 

stawiciele państw biorących udział w wy- 

stawie. 

Ogółem w ciągu 9 dni wyświetlono 86 £il 
mów długometrażowych i 80 krótkometra- 

żewych. Brało udział w wystawie 18 państw. 
Poza konkursem nagrodę specjalną wy- 

stawy za wyjątkową wartość techniczną i 

artystyczną otrzymał film Walta Disneya 

„Śnieżka i siedmiu karzełków*. Jest to jak 

już donosiliśmy, pierwsza długometrażowa 

kreskówka dzwiękowa i kolorowa genialne- 

go Amerykanina. 

Puchar Mussoliniego, najwyższe odzna- 

czenie wystawy, podzielą między sobą: film 

niemiecki Leni Riefenstahl „Olimpia" (z olim 

piady berlińskiej) i film włoski „Luciano 

$erra Pilota" osnuty na-tle walk w Abisynii 

ł głoryfikujący potęgę lotnictwa Włoch. 

Film ten produkcji „Aquiła film" nakręcony 

został pod kierownictwem Vittorio Mussoli-   
niego. 

Ie 

być osiągnięty przez popularyzację | 

  
  

portu włókna, należy mu jednak 
przyjść z pomocą, bez której się nie 
utrzyma. Jest to zagadnienie niezmier 
nie pałące, z rozwiązaniem którego 
nie można zwlekać. Rynki zagranicz- 
ne mogłyby zakupić u nas większe 
partie towaru, któreby znakomicie 
odciągnęły posiadane nadwyżki. 

Na odcinku zbytu wewnętrznego 
zapotrzebowanie wzrosłoby w wypad 
ku, jeśliby przemysł krajowy Iniany, 
bawełniany i jutowy zwiększył uży- 
cie surowca Iniarskiego. Przemysł ba 
wełniany stałby się większym odbior- 
cą, gdyby zbyt liberalnie dotychczas 
stosowane zarządzenie co do użytko- 
wania 400 ton miesięcznie włókna 
lnianego na kofoninę było przez ten 
przemysł Ściśle przestrzegane (obec- 
nie przemysł bawełniany powyższe za 
rządzenie ignoruje) i gdyby obowią- 

zek zakupu włókna na kotoninę był 
stopniowo rozszerzany. Jeżeli chodzi 
o przemysł jutowy, to tu należałoby 
doprowadzić do skutku rozpoczęte 
już zresztą zabiegi o zobowiązanie 

tego przemysłu do zakupywania pe- 
wnej części surowca lnianego ną do- 
mieszkę do juty przy wyrobie opa- 
kowań. 

Te posunięcia,: obok zwiększenia 
możliwości zbytu włókna lnianego 0- 

graniczyłyby import bawełny i juty, 
korzystnie wpłynęłyby na nasz bi- 

lans handlowy, ale... interwencja 
musi być szybka (en) 

S KV TIT OT TE . 

Zmiany w komunikac! 
autebusowe| 

Od dna 5.IX br. w związku z zani- 
kiem frekwencji na letnim odcinku linii | 

3 Wolokumpii į Kol. Magistrackiej, ko- 
munikacja zostaje przerwana oraz na linii 
3 Tramwajowa — Pośpieszka od dnia 

5.IX br. Linia zostaje skrócona do ulicy 
Tramwajowej. Natomiast do Pośpieszki 

będą uruchomione autobusy 6 razy dzien 
nie. 

W dnie powszednie: 

Odjazdy z ul. Rzecznej do Pośpieszki 
o godz. 6.45, 15.12, 19.12. : 

Odjazdy z pl. Katedralnego do Poś- 
pieszki o godz.: 7.00, 7.35, 15.27, 16.05, 

19.27, 20.00. 
Odjazdy z ul. Tramwajowej do Poś- 

pieszki o godz.: 7.10, 7.55, 15.37, 16,15, 
19.37, 20.15. 

Odjazdy z Pośpieszki do pl. Kated. | ralnego o godz.: 7.20, 8.10, 15.45, 16.30, 
19.45, 20.30. : 

W soboty: 
Niezależnie od rozkładu w godzinach 

rannych będzie kursował wóz Tramwajo- 
wa — Pośpieszka od godz, 10 do 20 co pół godziny, w razie większej frekwencji 
co 15 minut. 

W dnie świąteczne: 

Będzie kursował 62 tylko Tramwa- 
jowa — Pośpieszka od godz. 10 do 20 
co pół godziny, w razie większej frek- 
wencji co 15 minałt. 

        HOTEL 

„ST. GEORGES" 
w WILNIE 

Pierwszorzędny — Ceny przystępne 
Telefony w pokojach 
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Nagrody na mędzynarodowej Wystawie 
filmowej w Wenecji 

Solski otrzymał medal za kreację aktorską 
Pierwszy puchar partii faszystowskiej 

przypadł w udziale filmowi amerykańs 

mu „Przygody Tomą Sawyera"; drugi pu- 

char zdobył film włoski „Giuseppe verdi“, 
Puchar jury międzynarodowego przyzna 

no ogólnie fiemom francuskim , * 
Pierwszy puchar Vielpiego zdobyła Nor 

ma Shearer za film „Maria Antonina“, Wytw 

M. G. M. (reżyseria van Dyke), drugi puchar 

Volpiego — Leelie Howard za film „Pig- 

malion“ (wytw. Pascal film prod. Ltd, re- 
žyseria Anthony Asquith i Leslie Howard). 

Puchar pierwszy ministerstwa kultury 

ludowej zdobył francuski film „Więzienie 

bez krat", puchar drugi — film japoński 

„Patrol*. Puchar min. wychowania narodo- 

wego — film niemiecki „Dom rodzinny”, 

puchar miasta Wenecji — film angielski 

   

„Książe Azim“. 

Poza tym przyznano medale i plakiety 

pamiątkowe. 

Z filmów polskich odznaczenie godne u- 

wagi zdobył film dokumetnarny „Geniusz 

sceny" wytwórni PAT, który uzyskał medal 

za kreccję aktorską So]skiego,     

Przed Tygodniem obrony przeciwpożarowej 

  

W związku z rozpoczynająym się 44X Tygodniem Obrony Przeciwpożarowej, 
reprodukujemy plakat propagandowy, wydany przez Zarząd Główny Związku 

Straży Pożarnych. 3 

  

Mapa radiofonizacyjna Polski 
na Dorocznej Wystawie Radiowej 

Na Dorocznej Wystawie Radiowej, poś- 
rodki wielkiej sali zwraca powszechną u- 
wagę i zatnzymuje na dłużej zwiedzających 
olbrzymia mapa radiofonizacyżna, na której 

wznoszą. się gęsto białe słupy anten. Jest to 

skrócony, syntetyczny obraz rozbudowy ra- 

diofonii polskiej. Olbrzymie różnokolorowe 

koła neonów okałają rozgłośnie. Przykrywa 

ją one gęsto całą Polskę. Te koła to rzecz 

dla radiosłuchacza najistotniejsza, są to bo- 

wiem obszary doskonałej słyszalności detek 

torowej naszych stacyj. 

Trzy lata polityki szerokiej rozbudowy 

sieci nadawczej doprowadziły dziś do tego, 

że w całej prawie Polsce można słuchać na- 

szej stacji na detektor. Szczegółmie intensy- 

wnie rozbudowano sieć nadawczą na Kre- 

sach Wschodnich, gdzie biedna ludność nie 

może się zdobyć na kupno aparatów lampo- 

wych, a mając detektory, może słuchać tyl- 

kc najbliższych stacyj. 

Jeszcze latem 1936 r. działały na tej po- 

łaci kraju tylko dwie małe stacje we Lwo- 

wie i Wilnie. Dziś promieniują one z mocą 

przeszło 3 razy większą. W trosce o obsłu- 

Żenie najbardziej upośledzonych pod wzglę- 

dem inwestycyjnym Nowogródczyzny i Po- 
lesia uruchomiono niedawno rozgłośnię w 
Baranowiczach. Buduje się również stacja w 
Łucku, która będzie krzewicielem polskiej 

muzyki i mowy na terenie Wołynia. 

Nie pominięto zreszią i Kresów Zachod- 

nich. Stacja Poznańska odniedawna ma zna- 

cznie powiększoną moc, a Katowice również 

się wkrótce rozbudują. 3 

Zmiana rozkładu lotów 
na linii Helsinki — Warszawa 

„Lot“ komunikuje, jż z dniem 1.IX br. 
rozkład łotów na linii Helsinki — War. 
szawa ulegnie zmianie, a mianowicie: 

7,00 o Helsinki p 18,50 
730 p Tallin o 18,20 
7,50 o Tallin p 18,00 
900 p Riga o 16,50 
9.20 o Riga p 16,30 
9,10 p Kaunas o 1440 
9,25 o Kaunas p 14,25 
9,50 p Wilno o 14,00 

10,10 o Wilno p 13,40 
11,50 p Warszawa o 12,00 

Autobus odjeżdżać będzie 
Hołelu Gorges'a o godzinie: 

9,30 na odłot do Warszawy, 
13,20 na odlot do Helsinek. 

NEED CZA 

sprzed 

  

101-y sezon 

    

  

  
BAD NIEMNEM 

SOLANKA DO PICIA 

KĄPIELE 
ELEKTRO-i WODOLECZNICTWO. 

INHALATORIUM. 
IRYGACJE i PŁUKANIA JELIT. 

ZAKŁAD LECZNICZEGO STOSOWANIA SŁONC 
POWIETRZA I RUCHU. KĄPIELE KASKADOW 
PIĘKNIE POŁOŻONA STACJA KLIMATYCZNA | 

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

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

Neonowe koła na mapie radiofonizacyj- 

nej rozszerzają się a iłość ich rośnie. Dziś 

ogólna moc stacyj nadawczych Polski sta- 

wia nas na czwartym miejscu w Europie. 

Ustępujemy tylko najpotężniejszym radio- 

foniom światowym. Ž 

Na mapie radiofonizacyjnej widzimy róż- 

ne kształty wież antenowych. Pod tym wzglę 

dem od niedawna zaczęto stosować zupełnie 
nowe metody, gdy dawniej antena wisiała 

jako drut rozpięty między dwoma masztami, 

Teraz w niektórych stacjach (Toruń, Bara- 
nowicze) widzimy maszt pojedyńczy. Zwie- 

dzający może. dziwią się: „gdzie tam jest 

rozwieszona antena?*. Tymczasem w tych 
rozgłośniach sam maszt jest anteną. Wspar- 
ty on jest na potężnym izolatorze porceła- 
nowym, wytrzymującym setki ton i całkowi 
cie izolowanym od ziemi, a energia stacji na 

dawczej zastrzykiwana jest u podstawy ma 

sztu, który z kolei rozsyła ją w przestrzeń. 

Pod antenami widzimy błoki budynków 

nadawczych. W kilku miastach stanowią о- 

ne piękny motyw dekoracyjny, jak w Toru- 

niu, Łodzi, Baranowiczach. W innych mias- 
tach musiały być przeniesione o kilka kile- 
metrów od miasta, by tym skuteczniej wysy- 
łać w przestrzeń energię. W samym mieście 
znajdują się wówcza stylko studia, które też 
zaczyna się stopniowo przenosić do włas- 

| nych budynków jak np. w Katowicach. Sto- 
jące na mapie figurki w strojach regionał 
nych nie są tyłko symbolem dzielnie. Ros- 
nąca iłość stacyj pozwala na coraz większe 
różniczkowanie programu i uwzględnienie w 
nim najżywotniejszych interesów ziemi ob- 
sługiwanej przez stacje. To też poszczególne 
rozgłośnie dążą do uzyskania wyraźnej fi- 
zjognomii regionalnej, a folklor regionalny 

ma istotny dostęp do mikrofonu . 

TRENDNET TT NN TSRS STTONAI 

Niedsszły matkebó'ca 
Polłcja aresztowała 24-letniego Bazy- 

lego Darnowicza, mieszkańca wsi Ksie- 

niewicze, gm. Janowskiej pod zarzutem 

usiłowania otrucia arszenikiem matki, Ma 

ii, lat 56. te] 

Wypsdci z daia wcz0r8jSz6g0 
W ciągu dnia wczorajszego na tere- 

nie milasta zanotowano 3 wypadki prze- 

jechania, usiłowanie samobójstwa, 3 po- 

bicia, jeden upadek z dachu oraz 4 groź- 
by karalne, | (4 

    

    
   

    

        

    

101-y sezon 

SOLANKOWE 
BOROWINOWE 
KWASOWĘGLOWE 
TLENOWE 
PIANKOWE 
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Dziś: Stefana Kr. Węg. 

Jutro: Bronisławy, Szymona 
WRZESIEŃ 

  

Wschód słońca — g. 4 m. 28 

Zachód słońca — g. 6 m. 10   

  

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii USB 
w Wilnie z dn. 1. IX. 1938 r. 

Ciśnienie 758 
Temperatura średnia -- 23 
Temperatura najwyższa -- 28 
Temperatura najniższa -- 14 
Opad — 
Wiatr połudn.-wschodni 
Tend.: bez zmian 
Uwagi: dość pogodnie. | 

NOWOGROSZKA | 
2 

— O gimiūzjum A. Mickiewicz3. — 
Jedyne w Nowogródku- gimnazjum pań- | 
stwowe im. Adama Mickiewicza, miesz- 
czące się — niestety — i nadal w wilgot 

nym gmachu poklasztornym, zostało 
gruntownie odświeżone i jest już golo- 
we do przyjęcia swoich wychowanków. 

W tym roku szkolnym nowy dyrektor 
p. Poźniak wprowadził pewne zmiany, 
które wyjdą zapewne na dobre wycho- 
wankom i ułatwią im naukę, A więc: ze 
względu na wilgoć nie będzie już na par 
terze sal wykładowych, urządzona nato- 
miast została tam osobna szatnia dla 
chłopców j dziewcząt, świetlica harcer- 
ska, biblioteka, pracownia humanistycz- 

na, której dotychczas nie było itp. Poza 
tym wychowawczy będą mieli swój po- 
kój dla przyjęć rodziców. 

Dwie klasy pierwsze (a į b) oraz a, 
b i c klasy drugiej, a także 1 kl. liceum 
mieścić się będą w gmachu bursy gim- 
nazjalnej. Tamże pracownia przyrodnicza 
i pracownia robót ręcznych dla chłop- 
ców. 

W ogóle lokale są tak rozplanowane, 
„by młodzież miała najwięcej wygód 1 
"najmniej bieganiny od szkoły do szkoły. 

Wszystkich uczniów jest 400, przy 
czym znacznie się zwiększył procent dzie 
<i rolników. Do 1 kl. a 1 b przyjęto 98 
„uczniów. 

Nauka rozpocznie się 5 września o 
godz. 10 nabożeństwem we wszystkich 

świątyniach. | 

— Dla biednych uczniów. Dyr. Syn- 

dykatu Rolniczego p. Leon Kordjak zło- 
żył w oddziale naszej Redakcji 10 zł na 
zeszyty dla biednych dzieci. Pieniądze 
przekazaliśmy szkole powszechnej Nr 2. 

LIDZKA 
— Wycieczka dziennikarska w Lidzie. 

Zapowiedziana wycieczka dziennkiarska 
po woj. nowogródzkim na 18 ub. mie- 
siąca została przesunięta na dzień 6, 7 
1 8 bm. Do Lidy wycieczka dziennikarzy. 
z całej Polski zaproszona przez Komitet 
„Dni Mickiewiczowskich” przybędzie w 
dniu 6 bm. o godz. 9,20, gdzie podej- 
mowana będzie śniadaniem oraz zwiedzi 
zabytki i przemysł miasta, Z Lidy wy- 
cieczka uda się do Huty Szklanej J. Stolle 
„Niemen“ 

— Odpusty w powiecie lidzkim. — 

W Werenowie w dzień św. Bartłomieja 
_bodbył się doroczny odpust, na który przy 
było około 7 tysięcy ludności z okolicz- 
nych wsi. Zjazd ten wykorzystał istnie- 
jący przy miejscowej szkole powszechnej 
Komitet Rodzicielski, który urządził na 
rynku loterię fantową. Uzyskany dochód 
w sumie kiłkuset złotych przeznaczono na 
zakup pomocy szkolnych dla najbiedniej 

   

  

  

szej dziatwy. Niezależnie od tego odby- 
ly się w tym czasie przeprowadzone 
przez Związek Strzelecki ; Kolo Młodej 
Wsi kwesty uliczne. 

MW tymże dniu wieś Zblany w pobli- 
żu Bielicy obchodziła również podonio- 
łą uroczystość kościoła prawosławnego. 
W odpuście zblańskim wzięło udział 4 
tysiące osób. Z duchowieństwa prawo- 

sławnego obecnych było: 8 księży oraz 
delegacja archimandryty z Wilna. Punk- 
lem kulminacyjnym uroczystości w Zbla- 

'|'nach było przeniesienie zakupionego w 
Wilnie za'170 zł obrazu Matki Boskiej 
z Bieljcy do cerkwi w Zblanach. 

— KOŃ STRATOWAŁ DZIECKO. — 
"We wsi Zusiny, gm. werenowskiej koń 

| Edwarda Pieciuna gryziony przez bąki 
zerwał łańcuch i począł harcować. W tym 
czasie przechodziła obok pastwiska mło- 
dociana córeczka Pieciuna 3-letnia Mary 
sia, którą rozszalały koń stratował na 
imierć. 

BARANOWICKA 
— 10-lecie półkolonij letnich ZPOK 

w Baranowiczach. Od szeregu lat ZPOK 
w Baranowiczach urządza półkolonie let 

nie dla najbiedniejszych dzieci miasta. 
Szlachetna ta inicjatywa ZPOK spotkała 
się z należytym zrozumieniem i uzna- 
niem władz i społeczeństwa. W pierw- 
szych latach istnienia półkołonii korzy- 
stało z nich zaledwie od 50 do 100 dzie- 
ci, w latach zaś następnych liczba dzieci 
zwiększała się z roku na rok j w roku 
bieżącym z półkolonij letnich korzystało 
już około 500 dzieci. Środki na utrzyma- 
nie półkolonij letnich zdobywa ZPOK 
różnymi drogami. Otrzymuje subwencje 
na ten cel od Zarządu Miejskiego, z Po- 
wiatowego Komitetu Pomocy Dzieciom 
i Młodzieży, z Funduszu Ub. Społecznej, 
która płaciła w br. za 180 dzieci po 25 
zł miesięcznie oraz z różnych imprez 

| zbiórek urządzanych na ten cel. 
W rb. uroczystość zakończenia let- 

nich półkolonij ZPOK zbiegła się z uro- 
czystością obchodu  10-lecia istnienia, 
pracy j rozwoju półokołonij ZPOK w Ba- 
ranowiczach. 

W związku z tym w lasku około st. 
Baranowicze Poleskie „gdzie zostało wy- 
brane miejsce na półkolonie letnie, od- 
były się wspólne uroczystości. 

Na uroczystościach był obecny staro- 
sta Karol Wańkowicz, który ofiarował dla 

opuszczających półkolonię dzieci, 30 zł 
na słodycze. 

— DOKUCZYŁO MU SIEDZIEĆ NA ŁA- 

SKAWYM CHLEBIE. Saniuk Zina, mieszkan 

ka folw. Duchta, gm. Mołezadź przez dłuższy 

czas nużyła się samotnością i przyjęła wre- 

szcle do siebie jako towarzysza zabaw i ży- 

cia niejakiego Pisarczyka Siergieja. Pisar- 

czykowi jednak wkrótce dokuczyło siedzieć 

na łaskawym chlebie swej sympatii. Korzy- 

stając z je jnieobecności zagarnął różne rze- 

czy i gotówkę w kwocie 150 złotych, po 

czym zbiegł w niewiadomym kierunku. 

— UJĘCIE AMATORA CUDZYCH RO- 

WERÓW. W Mołezadzi spod sklepu skra- 
dziono rower Epsztejna Chaima. W czasie 

pościgu został zatrzymany wraz z rowerem 

Jakowszyc Leon, mieszkaniec wsi Iwieś, gm. 

Dworzec, lat 17. 

SŁONIMSKA 
— Zakwitla po raz drugi akacja. — 

Wczoraj przy ul. Kościuszki w Słonimie 

zakwitła po raz drugi w ciągu bieżącego 

lata akacja. Ten rzadki wypadek powtór- 
nego zakwiłnięcia akacji jest wynikiem 
niezmiernie ciepłego lata, jakiego nie 
było od dawna. е 

  

  

„KURJER” [4558] 

Z Dalekiego Wschodu 

  

  

Typowy obrazek wypasu trzody na rozległych stepach mongolskich 
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NIEŚWIESKA 
— Do Nieświeża przybył w sprawach 

służbowych naczelnik urzędu wojewódz 
kiego Strzyżowski. 

— Pod Nieświeżem powstała nowa 
cegielnia chrześcijańska. Założenie tej 
nowej placówki przemysłowej jest suk- 
cesem akcji Ogólnego Cechu Rzemiosła 

Chrześcijańskiego w Nieświeżu. 
Zniszczony w roku ub. przez pożar 

Kleck odbudowuje się w szybkim tem- 
pie. Prócz tego w Nieświeżu powstaje 

cały szereg nowych budowli. Najważniej- 
szą z nich będzie gmach, stawiany w cen 

trum miasta przez zarząd dóbr radziwił- 
łowskich, gdzie znajdą pomieszczenia 
spółdzielnie i placówki handlowe chrześ 

cijańskie. / 

— Wypowiedzjano pracę w nieświe- 
skim wydziale powiatowym referentowi 
podatkowemu Bryle Józefowi. Zapowia- 
dane są dalsze zmiany w tym urzędzie. 

— Na karabin maszynowy dla armii. 
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Nagórnym, pow. Nieśwież, przeprowa- 
dził w dn. 19.VIII rb. zbiórkę publiczną 
na zakup karabinu maszynowego dla ar- 
mii. Zebrano 16 zł 50 gr. 

— W CZASIE SPRZECZKI O MIEDZĘ. 

Hacicki Mikołaj ze wsi Horodziej Górny | 

w czasje sprzeczki o miedzę uderzył lej- 

cami swego sąsiada Huńkę Teodora tak, 
że Huńko utracił wzrok. Zrozpaczona o- 

fiara, pozbawiona na zawsze wzroku po- 

padła w stan półobłąkania. 

— BOLSZEWICY PODPALIŁI! W ma- 

jatku Kukowicze, stanowiącym własność 

rodziny Petrozołinów „a leżącym w po- 

wiecie nieświeskm fuż przy samych za- 

siekach granicznych, wybuchł pożar z nie 
ustałonej przyczyny. Ogień strawił dosz 
czętnie wszystkie zbiory majątku oraz 

budynki gospodarcze. W czasie oglę- 
dzin terenu między słupami granicznymi 

stwierdzono ślady wiodące do Sowie- 
tów. Znamienną cechą jest fakt znalezie- 
nia obok pogorzeliska b!aszanki z roz- 
lanym łatwopalnym płynem; tego rodza 
ju naczynia blaszane używane są do prze 
chowywania smarów do traktorów w koł 
chozach. 9 

— Zamykać okna. Przy panujących 

obecnie upałach mieszkańcy zostawiają 
okna swych mieszkań otwarie, z czego 

korzystają złodzieje, kradnąc gdzie się 
da j co się da. W ten sposób skradziono 

Czybukowi Leonowi, Berkowiczównie 
Dwojrze, Simonowiczównie Zofii i Roba- 
kowi Romanowi zegarki. 

2 BRASLAWSKA 
— Rozporządzenie o sprzedaży Ja] 

na wagę. Wprowadzone zostało już w 
życie na rynkach brasławskich rozporzą- 
dzenie o sprzedaży jaj na wagę. 

Cena jednego kilograma jaj w Bras- 
ławiu w dniu 31 sierpnia rb. wahała się 
około 1 zł 30 gr. Sprzedawane jaja ozna 
czane są napisami, czy są świeże, czy 

konserwowane. 
— Jak w listopadzie, Wskutek kilku- 

tygodniowej posuchy oraz wysokiej tem- 
peratury, dochodzącej w godzinach po- 
łudniowych do 35 stopni, liście na mło- 
dych drzewach owocowych, jak również 
na lipach i topolach na terenie powiatu 
brasławskiego zaczęły żółknąć i opadać, 
Młode lasy liściaste wyglądają obecnie 
jak w listopadzie. 

DZIŚNIEŃSKA 

— Składnica. Wobec pomyślnego roz- 

woju spółdzielni spożywców na terenie pow. 

dziśnieńskiego, Zarząd Związku Spółdzielni 

Spożywców R. P. „Społem” uruchomił przy 

oddziale głębockim swoją składnicę, jako 

centralę hurtową. Składnica ta obsługuje 

nie tylko wszystkie spółdzielnie w powiecie 

"dziśnieńskm, lecz częściowo i spółdzielnie z 

terenu powiatów brasławskiego, postawskie- 

go i wilejskiego . 

były się rejonowe manewry straży pożar 

nych. W manewrach wzięło udział kilka o- 

kolicznych straży pożarnych oraz oddział 

łeńskiej służby pożarnej w ogólnej ilości o- 

kcło 100 ludzi Manewry te miały na celu 

przygotowanie straży do wspólnej akcji ra 

towniczej na wypadek większego pożaru, 

jak również sprawdzenie wyszkolenia straży. 

POLESKA 
— Bank Gospodarstwa Krajowego w no- 

wym lokalu. Oddział Banku Gospodarstwa 

Krajowego w Pińsku został przeniesiony z 

dniem 1 września do nowego lokalu przy 

ul. Kościuszki 53—1 ; 

— Konsystorz prawosławny w nowym 

lokalu. Z dniem 1 września konsystorz pra- 

wosławny w Pińsku rozpoczął urzędowanie 

w nowym lokału ma dziedzińcu soboru ka- 

tedralnego przy ul. Dominikańskiej 59—13. 

— Z PRZEMYTU. Organa policyjne 
zakwestionowaly 200 sztuk kameini do 
zapalniczek zagranicznego pochodzenia 
u Fajwela Edelsznajdera w Pińsku. 

— UJĘCIE „GASTROLERA”. Władze   policyjne zatrzymały na dworcu kolejo- 
wym w Pińsku Załmana Lange — zło- 

      
    
      

= Rejonowe manewry straży pożarnych. 

W dniach 27 i 28 ub. m. w Głębokiem od- 

  

Wiadomości radiowt 
POCIĄGI Z GDYNI, GRUDZIĄDZA 

I TORUNIA 

na Doroczną Wystawę Radiową. 

'Na Doroczną Wystawę Radiową w Ware 

szawie w dalszym ciągu zjeżdżają z całej 

Polski goście pragnący obejrzeć D. W. R. 

Uruchomione w tym celu pociągi popularne 
stanowią wielkie udogodnienie dla wszyst- 

kich. Dnia 4 września przybędą również na 

D. W. R. pociągi popularne z Gdyni i Gru- 

dziądza o godz. 10 na Dworzec Gdański o- 

raz z Torunia i Bydgoszczy o godz. 6.30 na 

Dworzec Główny. 

NA ŻĄDANIE RADIOSŁUCHACZY 
Przedłużono termin Letniej Akcji Premiowej 

do dnia 1 października . 

Jak się dowiadujemy termin zamknięcia 

Letniej Akcji Premiowej został przesunięty 

z dnia 1 września na dzień 1 października 

1938 roku. 

Wielu radiosłuchaczy w czasie miesięcy 

letnich przebywały na urlopach i nie wszys 

cy mogli wysłuchać audycji Letniej Akcji Pre 

miowej, aby się zapoznać bliżej z sygnałami 

rozgłośni. To też na żądanie radiosłuchaczy 

w ciągu września nadawane będą audycje 

związane z Akcją Letnią i wszyscy ci, któ- 

rzy do tej pory nie nadesłali odpowiedzi do 

Polskiego Radia mogą to jeszcze uczynić do 

dnia 1 października 4 

Najbliższa audycja zorganizowana zos- 

tała na dzień 5 września na godz. 19. 

RADCA STROŃĆ NA WYSTAWIE 

RADIOWEJ. 
W piątek dnia 2 września odwiedzi Wy« 

stawę Radiową znany radiosłuchaczom rad- 

ca Strońć, który zaprezentuje się słuchaczom 

w studio wystawowym o godz. 19.30, biorąc 

udział w koncercie rozrywkowym. W koncer 

cie tym usłyszą radiosłuchacze Małą Orkie- 

strę Polskiego Radia pod dyrekcją Zdzisła- 

wa Górzyńskiego oraz dwoje znanych śpie- 

waków: Marylę Karwowską i Janusza, Po- 

pławskiego. 

[POKOJE 
TANIE. CZYSTE i CICHE 
W HOTELU ROYAL 

Warszawa Chmielna 31 

Dia pp. ezytalników „Kurjera Wileńsk,* 
R 15%. rabato 

т 

dzieja zawodowego pochodzącego z Ko- 
м'а „który przybył do Pińska w związku 
z Jarmarkiem Poleskim na „gościnne wy- 

stępy”. 
— SAMOBÓJSTWO. Usiłował pozba 

wić się życia przez postrzelenie się w 
skroń klerownłk agencji pocztowej w 
Działkowiczach Stanisław Olszewski. De 
nata w stanie ciężkim przewieziono do 
spziłala. Rewizja w agencji nie ujawniła 
śladów nadużyć. Ranny odmawia wszel- 
kich zeznań. 

OSZMIAŃSKA 
— Powiatowa Lecznica Zwierząt. Uru- 

chomiona przed miesiącem Powiatowa Lecz 

nica Zwierząt w Oszmianie wykazuje dużą 

ruchliwość. Od dnia 1 do 30 sierpnia w lecz 
nicy leczono i operowano 115 sztuk zwie- 

rząt domowych z przewagą koni i krów, co 

Świadczy jak bardzo taka lecznica była po- 

trzebna. Dodać należy, że-wiadomość o uru 

chomieniu lecznicy jeszcze nie dotarła do 

dalszych zakątków Oszmiańszczyzny, a więc 

w przyszłości należy się liczyć ze wzmożoną 

frekwencją tak potrzebnej dla rolnika pla- 

cówki. 

jerzy Mariusz Taylor 50) 

Czciciele Wotana 
Wdowa Klein byłu tegv wieczorna zbyt zaufero- 

wana i przejęta, aby mogła przysiąść się do stołu 

i uciąć sąsiedzką pogawędkę, albo ehoćby tyłko po- 
słuchać, o czym mówią. A szkoda? Byłaby się dowie- 

działa bardzo ciekawych rzeczy. 

Chłopa w izbie było pewnie ze czterdziestu. Na- 
pchało się tego, że nie wetknąłby już chyba nawet 
szpilki, ale o brak miejsca gospodyni troszczyć się 
nie potrzebowała, bo widziała przecież, że zeszli się 

„wszyscy godniejsi. Był i sołtys, i pastor, i pisarz 
gminny i kierownik spółdzielni, no i co do jednego 
najzamożniejsi gospodarze. 

Po wypróżnieniu kilku antałków rozwiązały się 

języki i zrobił się gwar, więc orkiestra — cieśla z in- 
walidą — widząc, że nic tu po nich, wymknęli się 
chyłkiem do sklepu, aby na uboczu uraczyć się świe- 
žym piwkiem, a w ślad za nimi — strzeżonego Pan 
Bóg strzeże — wysunęła się i wdowa. 

A w piwiarni przy wielkim stole, rozprawiano 
tymczasem coraz głośniej o tajemniczej wizycie, jaką 
księżna złożyła niedawno sołtysowi. Uczynienie z tej 
sprawy przedmiotu dyskusji publicznej było do pew- 

nego stopnia nietakiem, chociażby ze względu na 

obecność młynarza, którego rzecz dotyczyła bezpo- 

*rednio. W innych warunkach też nikt by sobie na to 

zapewne nie pozwolił. Ale mocne piwo, do którego 
wdowa Klein, zdaniem niektórych dodała nieco za 

    

dużo chmielu, uderzyło już wszystkim do głowy, 

a wizyta księżny, jako zdarzenie bądź co bądź nie- 

pospolite, zajmowało dotąd umysły, nie liczono się 

więc z możliwością wywołania gniewu sołtysa. 

Zaczęło się od tego, że gruby rzeźnik Teodor 

Raschfresser zagadnął o te odwiedziny młodego Pete- 

ra Lappe — sekretarza gminnego. A młody „Lappe, 

chcąc się zapewne pochwalić swymi dobrymi „infor- 

macjami, udzielił mu w tej sprawie wyczerpujących 

wyjaśnień. 

— Przyjechała sama, tylko z synem. Tak sobie, 

po sąsiedzku. Konie mieli oboje nietęgie, ale ubrani 
byli jak 1e lalki, Szezególnie Ssine Durchlaucht. Wy- 
glądała prawie jak nieboszczka cesarzowa Augusta, 
wiecie już, ta żona cesarza Wilhelma. A syn... 

— Ale skądże syn? Jaki syn? — dziwił się rzeź- 

nik gryząc zaciekle tłustą suchą kiełbasę. — Przecież 
ona nigdy nie miała żadnego syna. Skąd się wziął? 

Sekretarz gminny wydał wargi z wyrazem nie- 
smaku. Był to młodzieniec bardzo wytworny i wiel. 
ce się pyszniący swoim stanowiskiem i zaufaniem, 
jakie mn okazywał sołtys. 

— Za dużo uwagi poświęcacie szlachtuzowi, a za 

mało światu, wuju Raschfresser — oświadcz/ł. — 
Przecież, u nas każde dziecko zna tę historię, ale ja 
jej wam opowiadać nie będę, bo to są rzeczy zanadto 
zawiłe na wasz umysł. Nie zrozumielibyście, wuju 
Raschfresser. 

Rzeźnik był trochę urażony, ale nie pokazał tego 
po sobie, bo wiedział, że z sekretarzem gminy trzeba 
dobrze żyć. 

— Niech będzie — zgodził się pochłońąwszy ге- 
sztki kiełbasy i obcierając sobie usta rękawem. —   

Ale po co ona tu przyjeżdżała? Czego może taka wiel. 
ka pani chcieć od chłopów? 

— To i my byśmy radzi wiedzieć — odezwało 
się kilka głosów. 

Gi, którzy się odezwali, siedzieli najbliżej, ale 
dalsi też poczęli przerywać prowadzone dotąd poga- 
wędki i przysuwać się do sekretarza z głośnym szu- 
raniem krzeseł. Pąchwycone urywki rozmowy o cie- 
kawym wydarzeniu zainteresowały wszystkich. Wy- 
wołało to zrozumiałe zaniepokojenie sekretarza, któ- 
ry nie liczył wcale na rozszerzenie ram swego dialo- 
gu z rzeźnikiem. “ 

Z tego nieprzyjemnego położenia wybawił go 
sam sołtys. 

Jako człowiek na stanowisku, jako zwierzchnik 
gromady, stary młynarz zasiadał przy osobnym, ho- 
norowym stoliku wraz z pastorem Michelsem. Teraz 
wstał i zbliżył się do ogólnego stołu. Krok miał nieco 

chwiejny, bo od czasu, kiedy uległ lekkiemu pora- 

żeniu, głowa jego nie była już taka mocna jak nieg- 

dyś. Podszedłszy do stołu, jedną ręką oparł się dla 
pewności o deski, drugą-zaś pochwycił najbliższy 
próżny kufel i zadzwonił nim głośno o drugi. 

Zrobiła się zaraz taka cisza, że wdowa Klein za- 
niepokojona wyjrzała ostrożnie ze sklepu, ale wy- 
starczyło jednej groźnej zmarszczki na czole sołtysa, 
aby cofnęła się natychmiast, zamykając za sobą 
szezelnie drzwi. 

— Słuchajcie, kamraci — zaczął chrypliwym 
głosem sołtys, rozglądając się dokoła. — Czy który 
z was nie potrzebowałby kawałka ładnego gruntu? 

(D. c. n.).



Kurjer Sportowy 

Kwadryga motocyklowa 

Nas 

„ru 

» 

  

Podczas święta sportów motorowych w Poczdamie, żołnierze tamtejszego garni- 

zonu urządzili oryginałny wyścig na kwadrygach, znanych z czasów rzymskich. 

Konie zostały zastąpion eprzez motocykle. Na zdjęciu kwadryga motorowa 

w czasie wyścigu. 

Stan zdrowia kpt. J. Gostkiewicza 
polepsza sie 

Znajdujący się w Szpitalu Wojsko- 
wym w Grodnie kpt. Gostkiewicz powo- 
l leczy się z odniesionych w wypadku 
ran. 

Po zestawieniu kości j przegubu dło- 
ni uniknięto amputacji ręki. 

Rany na głowie szybko się goją tak, 

że szwy i klamry zostały już zdjęte. 
Polepszenie stanu zdrowia kpt. Go- 

stkiewicza zostało przyjęte przez sze- 
roki ogół z wielką ulgą į zadowoleniem. 

Całkowite leczenie prawdopodobnie 
votrwa około trzech miesięcy. 

Piłkarze „Smigły* chcą wygrać 
z „Warszawianką“ 

Piłkarze WKS Śmigły postanowili 
w niedzielę postawić wszystko na 
jedną kartę i za wszelką cenę wygrać 
mecz z Warszawianką, która przyje 
dzie do Wilna w nieco osłabionym 
$kładzie. Brakować w niej będzie kil 
ku kontuzjowanych graczy. Składy 
drużyn, chociaż podawane są w pra 
sie, jednak nie zostały jeszcze całko 

»wicie skomplėtowane. W' każdym 
'bądź razie kierownictwo sekcji piłkar 
kiej WKS Šmigty“ doložy wsźełkich 
starań, żeby skład tym razem był rze 
czywiście najlepszy. : r si a 

Dobrze się stalo, že od dlužszego 
czasu bawi w Wilnie na urlopie Lon' 

gin Pawłowski. Uczęszcza 'on na tre 

mingi. Daje to gwarancję, że znajdzie 

się w jeszcze lepszej formie niż do- 

tychczas. 

Pawłowski powinien jak najwię- 
tej strzelać. Jeżeli linia naszego ata 

  

ku zyska na bojowości i nie będzie 
prześladować ją pech, to powinniśmy 

wygrać z Warszawianką. Jest to je 
dyna bodaj poważna szansa zdobycia 
dwuch tak nam bardzo potrzebnych 
punktów ligowych. Jeżeli ku ogólne 
mu zmartwieniu przegramy z War- 
szawianką, to możemy stoczyć się na 
samo dno tabelki ligowej. Z ostatnie 
go miejsca trudno wówczas będzie 

wydostać się. Powiedzmy. więc szcze 

rze, że niedzielny mecz z  Warsza- 
wianką dla Śmigłego będzie spotka- 
niem decydującym. Jeżeli więc dru- 
żyna chce pozostać w Lidze musi ko 
niecznie wygrać. 

Mecz odbędzie się na stadionie re 
prezentacyjnym przy ul. Werkow- 
skiej. Początek spotkania wyznaczo- 
ny został+=na godz. 16. Na arbitra 
zaproszony został p. Zioło, który pot 

rafi zapewne utrzymać w karbach 
obie drużyny. 

Cracovia o meczu z Polonią 
W związku z protestem Polonii, do- 

łyczącym meczu Połonia—Cracovia o 
mistrzostwo ligi, jaki odbył się ubiegłej 
niedzieli w Warszawie, zarząd Craco- 
vii wystosował do zarządu ligi P. Z.P. N, 
pismo następującej treści: 

„W myśl $ 10 postanowień PZPN 
toworzystwo urządzające zawody winno 
dać pełną obronę osobistą i czci gra- 
czom, zarówno podczas zawodów, jak i 
po zawodach. Przepis ten został złamany 
przez K. S. Polonia, w czasie zawodów 
w dniu 28 sierpnia b. r. w Warszawie, 
urządzonych przez ten kłub. 

° Осепа całego przebiegu meczu na- 
leży do sę$'iiego zawodów i nię myśli- 
my ich przedstawiać, zresztą, członkowie 
najwyższych władz piłkarskich byli o- 
beoni na zawodach j widzieli obraz te- 
Bo, co, gdyby miało się powtórzyć, mu- 
iiałoby doprowadzić do zlikwidowania 
gry w piłkę nożną. | 

„Ze swej strony na podstawie zeznań 
graczy stwierdzamy, że przez cały czas 
zawodów publiczność z miejsc stojących 
rzucała na graczy kamieniami, a to samo 

miało miejsce w czasie schodzenia z bo- 
iska do szatni. 

„Nie koniec na tym. Kiedy gracze 
wraz z kierownictwem wsiedli do tak- 

sówki, by udać się do hotelu, zwolenni- 
cy Polonii rozpoczęli bombardowanie 
kamieniami taksówek, tak že powybijali 

w nich wszystkie szyby. W jedynm aucie 
zniszczono uderzeniem kamienia tak- 

'Wilki w pow. słonimskim 
Na terenie pow. słonimskiego poja- 

wiła się znaczna iłość wilków, niszczących 
Inwentarz żywy ludności wiejskiej. W 
tzasie ostatnio pzez starostę zarządzo- 
nej obławy na terenie gminy czemerskiej 
| kostrowickiej zabiło 3 wilki. 

Również z terenu gminy derewień- 
skiej dongszą, że wilki kradną wieśnia- 
kom pasące się owce. Ludność zwróciło 
się do władz z prośba 0 z2>--*---1 gh. 
ławy. 

  

sometr, odłamki zaś szkła w mniejszym 
lub większym stopniu pokaleczyły pra- 
wie wszystkich jadących, O fakcie tym 
zawiadomiłi poszkodowani szoferzy XI 
komisariat P. P. w Warszawie, a przy- 
puszczamy, że j władze piłkarskie. 

_ „Fakty te nie wymagają żadnych ko- 
mentarzy, tym nie mniej są tak potwor- 
ne, że się powtarzać nie powinny. W tym 
celu zwracamy się do Sz. Zarządu z proś- 
bą o wydanie zarządzeń tego rodzaju, 
któreby w przyszłości gwaranłowały za- 
wodnikom życie i zdrowie", 

Skiffista wileński w Pa:yżu 
_ Znany wioślarz polski, wice-mistrz 
na jedynkach, Jerzy Kepel, startować bę- 
dzie w regatach międzynarodowych we 
Francji dwukrotnie, a mianowicie: 

11 września b. r. w biegy © puhar 
Paryża, 

18 września b, r. 
Sekwany. 

Wioślarz polski w biegu o mistrzo- 
stwo Sekwany bronić będzie zdobytego 
przez siebią dwukrotnie tytułu mistrza 
w latach 1936 į 1937. | 

Powstają kluby robotnicze 
W. Nowej Wilejce powstał now. 

piłkarski przy, fabryce „Jodemka”, RE 
klub piłkarski posiada jakoby kiłku dob- 
rych graczy. „Jodemka“ rozegrała już 
kilka spotkań, które potwierdziły jej 
poziom sportowy. Dobrze 51е stało, że 
fuż pod Wilnem zawiązany został klub 
sportowy, z który będą mogły rywalį- 
zować drużyny wileńskie, Z „Jodemką“ 
trzeba nawiązać jak najściślejszy kontakt. 

„ Jednocześnie dowiadujemy się, że w 
Lidzie przy Fabryce „Ardal” powstał 
klub sportowy. Na terenie wileńskim ma. 
my więc już aż trzy robonicze kluby 
sportowe, a mianowicie przy: Elektricie 
Jodemce i Ardalu. Niebawem powsta” 
nie chyba centralny związek klubów ro- 
botniczych w Wilnie, który ustalać bę- 
dzie progrem pracy, uzgadniając najaktu 
alniejsze, a wspólne zagadnienia. 

w mistrzostwach 

„KURJER” (4558) 

KRONIKA 
WILEŃSKA 

— Przepowiednia pogody w-g P. I. M 
na 2 września 1938 r.: 

W całym kraju pogoda o zachmurzeniu 
zmiennym, na. ogół dużym i z przelotnymi 

deszczami, które w górach osiągną znaczne 

wysokości. W <dałszym «ciągu skłonność do 

burz, zwłaszcza we wschodniej połowie kra 
ju. Chmury warstwowo-kłębiaste i kłębiasto- 
deszczowe o pedstawie od 200 mtr. z ten 
dencją do podwyższania się w ciągu dnia. 

Chłodniej. 
Umiarkowane wiatry -z północo-zachodu 

i zachodu, a na wschodzie jeszcze z kie- 
runków południowych. ką 

DYŻURY APTEK. 
Dziś w nocy dyżurują następujące apteki: 

Sapożnikowa (Zawalną 41); Rodowicza (Os- 
trobramska 4); Augustowskiego (Mickiewi- 
cza 10); Narbuta (Św. Jańska 2); Zasławskie 
go (Nowogródzka 89. 

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

MIEJSKA. 

— Inż. Jensz powrócił i objął urzę- 
dowanie. Po dłuższym urlopie wypoczyn- 
kowym, spowodowanym chorobą, powró 
cił w dniu wczorajszym z Krynicy i objął 
urzędowanie naczelnik wydziału techni- 
cznego Zarządu m. Wilna inż. Henryk 
Jensz. 

— 875 kolizyj z przepisami admini- 
stracyjnymi. Organa policyjne w miesią- 
cu ubiegłym sporządziły ogółem 875 pro 
tokółów za różnego rodzaju wykrocze- 

nia przeciwko przepisom administracyj- 
nym. Najwięcej kolizyj ze wspomnianymi 
przepisami zanotowano spowodu opil- 
stwa j zakłócenia spokoju publicznego, 
wykroczenia przeciwko przepisom o ru- 
chu kołowym i pieszym itp. 

Naogół liczba wykroczeń admini- 
stracyjnych w ciągu kiłku ostatnich mie- 
sięcy uległa nieznacznemu zmniejszeniu 
się. > 

— Stypendia miasta dla uczącej sią 
młodzieży. Magistrat ustanowił szereg 
stypendiów dla niezamożnej młodzieży. 
Stypendystami mogą być studenci szkół 
skademickich oraz uczniowie. liceów, 
gimnazjów i szkół zawodowych. O sty- 
pendia mogą ubiegać się, łyłko stali mie 
szkańcy. Wilna. sk > 

Podania o stypendia miejskie na rok 

szkolny 1938/39 będą. przyjmowane od 
3 do 10 września rb. ; 

— Propaganda czytelnictwa wśród 

niezamožnej ludnošci na peryferiach mla. 
sta, Jak się dowiadujemy, biblioteka miej 
ska Nr 1 została przeniesiona z ul. Ost- 
Tobramskiej Nr 5 na ul. Beliny Nr 1 (róg 

Targowej). Ta tranzlokacja ze 'śródmieś- 
cia na przedmieście ma na celu ргора- 
gandę į ulatwienie czytelnichya wśród 
udności niezamożnej. 

— Eksmisje mieszkaniowe nie ustają. 
W ciągu ub. miesiąca liczba "eksmisyj 
mieszkaniowych na terenie Wilna była 
nadal bardzo znaczna. Wyeksm;itowano 
45 rodzin. Wszystkie te sksmisje nastą- 
piły z powodu zalegania z opłacaniem 
komornego. Wyrzucone na bruk rodziny 
biedaków zwróciły się o pomoc do miej 
skiej opieki społecznej, która wyeksmi. 
towanym udzieliła drobnych Zapomėg na 
wynajęcie nowego mieszkania, 
W związku z nadchodzącą jesienią na- 

leży przypuszczać, że liczba eksmisyj u- 
legnie znacznemu zmniejszeniu, 

— Magistrat buduje nowoczesną jezd- 
nię na ul. Legionowej. Jak się dowiadu- 
jemy, w najbliższy poniedziałek Magist- 
rat rozpoczyna roboty” Przy układaniu 
nowoczesnej nawierzchni na u], Legiono- 
wej, która ofrzyma jezdnię z drobnej 

' 
Bokserzy RKS „Elektrit“ 

biorą się do pracy 
Piešciarze Robotniczego Klubų Spor- 

towego Elektrit. rozpoczęli już treningi. 
Treningi odbywać się trzy razy w 
tygodniu w sali Ośrodka: WF w Wilnie 
przy ul. Ludwisarskiej 4. Treningi „zosta- 
ly tak ustalone, že nie 4 przemęczać 
zawodników. Kierownictwo podaje do wiadomości, że EE” trening vdbę- 
dzie się w piątek 2 września. Następne 
treningi w Poniedziałek i środę. Począ- 
tek o godz. 18. Trenerem będzie Mo. 
torski, który skończył w Poznaniu unifi 
kacyjny kurs bokserski. 

„Elektrit“ zamierza w tym sezonie 
rozegrać szereg ciekawych spotkań to- 

warzyskich z drużynami krejowymi, a mo- że nawet i z zagranicznymi. Teraz jest 
nieco za wcześnie mówić o terminach i 
drużynach, które zawitają do Wilna, 
gdyż prowadzone są liczne pertrakiacje, 
Niemal _ wszysikie mecze rozegrywane 
mają być na warunkach rewanżowych. 
Specjalną uwagę zwrócić trzeba na tre- 
ning Stanisława Lendzina, który został 
wyznaczony do grupy najlepszych. pięś-   ciarzy Polski. Lendzin ma walczyć w re- 

prezentacji Polski na meczu z Estonią. 

W Brasławiu grad 

7 

wielkości orzecha 
wybił ponad 1000 szyb 

Wczoraj nad Brasławiem i okoli- 
cą przeszła gwałtowna burza połą- 
czona z kilkuminutowym opadem 
gradu wielkości orzecha włoskiego. 

Siła uderzenia gradu była tak 

  

kamiennej kostki. W tym roku jezdnia 
ułożona będzie na odcinku od ul. Dobrej 

Rady do Wilczej Łapy na przestrzeni 1 
kilometra. 

iKostkę tę Zarząd Miasta. otrzymał 

gratis od Ministerstwa Komunikacji w 
ilości 1500 ton, które wystarczą właśnie 
na ułożenie jednego kilometra jezdni. 

Ministerstwo Komunikacji zapowie- 
działo, że w roku przyszłym również bez 

płatnie dostarczy miastu 6000 ton tekiej- 
że kostki. Roboty wykonane będą wów- 
czas na ul. Legionowej poczynając od 
Białych Słupów do granic m. Wilna. 

— Kostka bazaltowa na ul. W. Po- 
hulance, Piłsudskiego i  Wiwulskiego. 
Magistrat zrezygnował z projektu budo 
wy w roku bieżącym nowoczesnej jezdni 
z kostki kamiennej na ul. W. Pohulanka. 
Powodem tej rezygnacji był brak do- 
statecznej jlości kostki w kamienioło- 
mach wołyńskich, jak również i kostki 
bazaltowej. W roku przyszłym Magistrat 
zamierza zakupywać kostkę bazaltową, 
z której ułożone zostaną nowoczesne 
gładkie nawierzchnie jezdni na ulicach: 
W. Pohulance, Piłsudskiego i Wiwulskie- 
go., 

— Nie ma bezrobotnych robotnikėw 
wodociągowo-kAnalizacyjnych. W związ- 
ku z nasileniem się tempa robót wodo- 
ciągowo-kanalizacyjnych w Wiłnie zaob. 
wować można rzadkie zjawisko: na tere- 
nie całego miasta nie ma ani jednego nie 
zatrudnionego wykwalifikowanego w tej 
branży robotnika. 

SPRAWY SZKOLNE 
— Prywatne Gimnazjum  Koedukacyjne 

„Edukacja* w Wilnie przyjmuje zapisy ucz- 
ni 1 uczenic na rok szkolny 1938/39. Kan- 
celaria Gimnazjum czynna codziennie od 
godz. 8—14 przy ul. Wielkiej 47, róg ul. 
Rudnickiej (vis a vis kośc. św. Kazimierza). 
Egzamina rozpoczną się 6 września r. b. — 

Dyrektor Gimnazjum Br. Zapaśnik przyjmu 

je codziennie od godz. 10—12. 

— Kocdnkacyjne Ogėlno-Ksztalegce Gim 

nazjum Związku Osadników w Wilnie. — 

Zapisy do I klasy. przyjmuja,i informacyj. 

udziela Sekretariat. Rady Wojewódzkiej 

Związku Osadników w Wilnie, ul. Zygmun 
towska 16 codziennie, prócz świąt, w godz. 
od 10 do 14. Dodatkowe egzaminy wstępne 
rozpoczną się dnia 5 września o godz. 8 w. 
lekalu Gimnazjum przy ul. Zawalnej 21. 

— Prywatna 7 kl. Szkoła Powszechna 
II stopnia Haliny Siewiczowej p. n. 
„Szkoła Radosna" przyjmuje zapisy do 
wszystkich klas oraz do Przedszkola — 
codziennie od 13. — 16, SZ 

Racjonalne j-ulepszone metody nau 
czania pod kierunkiem  wykwalifikowa- 

nych doborowych sił pedagogicznych. 
Należyte i sumienne przygotowanie do 
szkół średnich ogólnokształcących i zawo 
dowych. Języki obce. Środowisko kultu 
ralne. Lokal piękny, słoneczny. — Ogród 
— boisko. — Warunki dostępne. 

— 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—18. Język obcy. Pla 
styka. Opłaty przystępne. Dwoje dzieci — 
zniżka. | 

— Prywatna Vi-kissowa koedukacyjna 
szkoła powszechna im. Stefanii Świda 
„Dziecko Polskie" z uprawnieniami publ. 
szk. powsz. Wilno, ul. Mickiewicza 11 m. 
11 przyjmuje zapisy do wszystkich klas 
codziennie w godzinach od 13 — 15, 

— Bursa Żeńska Z. P. O. K. przyjmuje; 
uczenice ze szkół powszechnych, zawodo- 
wych i średnich. Informacje w kancelarii 
Bursy Bazyliańska 2 m. 20 od 10—12 i od 
16 do 18, tel. 16—25. 

WOJSKOWA 

— Nowa ustawa o służbie wojskowej. 
Z dniem 1 września weszła w życię nowa 
ustawa, nowelizująca przepisy o pow- 
szechnym obowiązku służby wojskowej. 
Jak wiadomo ustawa ta zawiera szczegó- 

łowe przepisy, dotyczące służby zastęp- 

czej j przewiduje również powoływanie 
do celów obrony państwa kobiet. Nowe 
przepisy rozszerzają granicę wieku męż- 

czyzn, podlegających przepisom o ewi- 
dencji wojskowej. Granica ta przesunię- 
ta została z 50 lat do 60 lat życia. 

GOSPODARCZA 

— Wpływy podatkowe nieco zmniej- 
szyły się. Okres feryj letnich odbija się 
zawsze na wpływach podatkowych. Tak 
też było i w roku bieżącym, Mimo ogól- 
nej poprawy sytuacji gospodarczej i pod 
niesienia się możliwości płatniczych w 

mięsiącu ubieglym wpływy podatkowe 
wykazały lekki spadek, który jest zjawi-   skiem przejściowym. Ogółem, podług pro 
wizorycznych obliczeń, do kas wpłynęło 
z tytułu różnego rodzeju podatków prze   

wielka, że w samym Brasławiu w u- 
rzędach państwowych, samorządo- 

wych oraz w domach prywatnych 
wybitych zostało 1.000 szyb okien- 
nych. Straty są dość duże. 

ISA а] 

RADIO 
PIATEK, dnia 2 wrzešnia 1938 r. 

6.42 Pieśń poranna. 6.45 Gimnastyka, 

7.00 Dziennik poranny. 7.15 Koncert poran- 

ny z Gdyni. 8.00 Muzyka wakacyjna. 8.58 

Program na dzisiaj. 9.00 Przerwa. 

11.57 Sygnał czasu i hejnał. 12.03 Audy: 

cja południowa. 13.00 Koncert rozrywkowy, 

14.00 Muzyka popularna. 14:15 Komunikat 

Zw. K. K. O. 14.30 Przerwa. 

15.15 Cuda-cudeńka — wesoła audycja 

dla dzieci. 15.30 Rozmowa z chorymi ks; 

kapelana Michała Rękasa. 15.45 Wiadomos 

ci gospodarcze. 16.00 Muzyka operetkowa;, 

16.45 Autem przez Huculszczyznę — poga- 

danka. 17.00 „Pisarze o muzyce* Marcel Pro 

ust — audycja muzyczno - słowna w opr. 

Stanisława Węsławskiego. 17.40 „Drewniana 

szynka i gipsowy salceson" — pogadanka 
Henryka Dubińskiego. 17.55 Program na so- 

botę. 18.00 Sztuczne hormony i witaminy — 

pogadanka. 18.10 Popularne utwory forte- 

pianowe. 18.45 Nowości literackie. 19.00 Re- 

cital śpiewaczy Józefa Korolkiewicza. 19.20 
Pogadanka aktualna. 19.30 „Radca Strońć 

na Wystawie Radiowej” — transmisja z Do 

rocznej Wystawy Radiowej w Warszawie. 

Cz. I konc. rozr. 20.15 Dziennik wieczorny. 

20.35 Pogadanka aktualna. 21.00 Czytanki 

wiejskie: „Rozmowa Sforki z Trombonistą“ 

— fragment z dramatu Juliusza Słowackie 

go „Horsztyński”*. 21.10 „Radca Strońć na 

Wystawie Radiowej* — II część koncertu 

rozrywkowego. Transmisja z Dorocznej Wy- 

stawy Radiowej. 21.50 Wiadomości sporto- 

we. 22.00 Wileńskie wiadomości sportowe. 

22.05 Wycieczki i spacery — prowadzi Eu- 

geniusz Piotrowicz. 22.10 Muzyka operetko- 

wa. 23.00 Ostatnie wiadomości i komubkiiy 

SOBOTA, dnia 3 września 1938 r. 

6.42 Pieśń poranna. 6.45 Gimnastyka 
7.00 Dziennik poranny. 7.15 Muzyka poran- 
na. 8.00 Muzyka wakacyjna. 8.55 Prbgram 
na dzisiaj. 9.00 Przerwa. 

1157 Sygńał czasu i hejnał. 12.03*Audy. 
cja południowa. 13.00 Mała skrzyneczka — 
prowadzi Ciocia Hała. 13.15 Koncert Orkie- 

stry Rozgłośni Wileńskiej pod dyr. Władys- 
lawa Szczepańskiego. 14.00 Muzyka popu- 

łarna. 14.15 Przerwa. 

1445 Tramsmisja z otwarcia Targów 
Wschodnich we Lwowie. 15.15 Teatr Wvo- 

braźni dla dzieci: słuchówisko p. t. „Skrzy 
dlaty chłopiec". 15.45 Wiadomości gospo- 
darcze. 16.00 „Dlaczego się księżyc uśmie- 
tha“ — radiorewia. 16.45 Wywezasy leinie 
dawniej a dziś — felieton. 17.00 Nabożeństwa 
: Ostrej Bramy. 17.50 Wileńskie wiadomoś. 
ci sportowe. 17.55 Program na niedzielę. 
15.00 Nasz program. 18.10 Koncert solistów. 
18.45 „Szkołne czasy Jana Dęboroga* — WŁ 
Syrokomli — kwadrans poetycki, 19.00 Du- 
ely polskie w wyk. Ireny Gadejskiej i Jani- 
ny Rupertowej. 19.20 Pogądanka aktualna. 
19.30 „Film i ziemia" — rewia - koncert roz 
rywkowy. Transmisja z Dorocznej Wystawy 
Radiowej. 20.00 Audycja dla Polaków za 
granicą. 20.45 Dziennik wieczorny. 20.55. Po- 
gadanka aktualna. 21.00 Czytanki wiejskię: 

„Sforka i Trombonista" — fragment z dra- 
matu Juliusza Słowackiego „Horsztyūski“, 
21.10 Muzyka lekka. 21.50 Wiadomości spor 
łowe. 22.00 Godzina niespodzianek. 23.00 
Ostatnie wiadomości i komumikaty. 

EEE TMN STATE TRSISTB 

szło 70 procent sum preliminowanych w 
tym czasie do płacenia. z 

Z: POCZTY 
— Rozszerzenie służby nadawczej urzę- 

du poezt-telokom. Wilno 6. Z dniem 1 wrze 
śnia br. pocztowa -służba nadawcza urzędu 

p.t. Wilno 6 w godzinach od 15 do 18 zo- 

staje rozszerzona do pełnego zakresu. 
W szczególności, poza pocztowymi ptże- 

syłkami rejestrowanymi, rozszćfzona służba 
nadawcza w godz. 1—18 obejmować będzie 

również wpłaty czekowe oraz wpłaty i wys 

płaty oszczędnościowe PKO. 

RÓŻNE 
— „Wilnianie poznajcie Wilno”, — 

W najbliższą niedzielę dnia 4 września 
br. wycieczka Związku Propagandy Tu- 
rystycznej zwiedzi Mogilę Gedymina I 
Górę Trzykrzyską. 

Przewodnik opowie historię tych 

miejsc i związane z nimi legendy. Zbiórka 
uczestników o godz. 12 przed głównym 
wejściem do Bazyliki, Udział w wyciecz- 
ce 20 groszy od osoby. 

* + * 

X Wycieczka Kolarska Związku Pro- 
pagandy Turystycznej w najbliższą nie- 
dzielę dnia 4 września br. wyruszy nad 
jezioro Skajście k. Trok. Tempo jazdy 
spacerowe. Prosimy o zaopatrzenie sią: 

w_kostiumki: kąpielowe. Zbiórka uczest- 
ników wycieczki o godz. 18 przed głów- 
nym wejściem do Bazyliki. Powrót tego 
semego dnia na godz. 18. Udział 20 gr 

od osoby. 
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- BLONDYNKI CZY BRUNETKI 
Wiecznie otwarty problem filmowy 

Na ekranie, scenie i — podobno w ży- 

ciu mężczyźni wolą blondynki o włosach 

jak len złocistych, oczach koloru bławatek... 
Blondynki to wcielenie wszelkich cnót nie 

wieścich, uosobienie słodyczy i. wdzięku; 

brunetka — vamp, zdecydowany czarny cha 

rakter. 
A jednak kino, zwłaszcza nieme, fawo- 

ryzowało raczej brunetki. Wymieńmy dla 

przykładu takie gwiazdy jak Asta- Nielsen, 

Francesca Bartini, Pola Negri. T 

Może dlatego, że występujące w owych 

czasach aktorki miały naturalną barwę wło 

sów, nie zmieniając jej w. tak szalonym 

tempie, jak obecnie. I tak — w filmie nie- 

mieckim święciły triumfy zaledwie trzy au 

tentyczne, urocze blondynki: Mia May, Hen 

ny Porten, ŚBrygida Helm — oraz całe mnó 

stwo brunetek z piękną Fern Andrą, a po 

tem, Lią de Putti, Agnes Esterhazy, Lucy 

Doraine, Lil Dagover na czele. 

“ We Francji z jasnowłosą Hugette Du- 

" flos walczyły wówczas: Suzy Vernon, Саг 

men Boni, Marie Bell, Gaby Morlay.: We 

Włoszech wielkim powodzeniem cieszyły 

się Heleny Makowska i Pina Menichelli, lecz 

nie mniejszym — wspomniana wyżej Rer- 

tini, Marcella Albani, Maria Jacobini, Rina 

de Liguoro. 

Wreszcie w filmie amerykańskim z ied 

nej strony Mae Murray, Mary Pickford, An 

na Nillson, Laura La Plante, Vilma Banky, 

Mary Nolan, z drugiej — Alma Rubens, Al 

la Nazimowa, Priscilla Dean, Billie Dove, 

Raquel Meller, Bebe Daniels, Dolores del 

Rio, Lupe Velez, Norma Talmadge. 

Dźwiękowiec obalił niesłuszne mniema- 

nie, że jedynie brunetka może być vampem, 

ukazując Marlenę Dietrich, Jean  Harlow, 

Carolę Lombard, Constance Bonet w rolach 

złych, wyrafinowanych kobiet; przeciwsta- 

'wiając im pełną wdzięku czarnowłosą i czar 

 RETRGRGOLOECH 

Burza nad |ez. Narocz 
+ Nad jeziorem Narocz przeszła ywczó- 
„aj silna burza. Potężny wicher powywra- 
zał kilkanaście łodzi. Wypadków z ludź- 
ni nie było. (<) 

"Utoniecie 
W jeziorze Żośle ,gm. zaleskiej uto- 

nęła turystka, 30-letnia Maria Henkówna 
z Warszawy. Odbywała ona przejażdżkę 
łodzią, skutkiem wichury łódź przewró- 
ciła się i pasażerka utonęła. 

›а AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4 

Kino „APOLLO“ 
w Baranowiczach 

Dziś arcypetężny film szpiegowski. Ory= 
ginalne sceny z okresu wielkiej woiny 

Agentka H-21 
W rolach główn. EDWIGE FEUILLERE 

i ERICH V. STROHEIM, 
ty 

Odrębne pawilony 
na IV-ch Targach Północnych 

Jak się dowiadujemy, Spółka Akcyjna 

„Wspólnota Interesów  Górniczo-Hutni- 

rzych* w Katowicach buduje własny pawi- 

lon o powierzchni z górą*50 m. kw. w 

którym zgromadzone zostaną eksponaty hu 

tnicze, przetwórstwa metalowego, górnictwa 

KEP. 

КО   

te) 

  

nooką Claudette Colbert, Merle Oberon. Do- 

rothy Lamour. 

Obecnie modne są gwiazdy... rude. Nie 

każdy miłośnik kina wie o tym, że taki wła 

$nie miedziano-złoty odcień włosów ma Jea 

nette Mac Donald, a'także Joan Crawford, 

| Myrna Loy, Loretta Young. , 

„Mimo „wszystko. mężczyźni nadał wolą 

blondynki; jak dawniej: Alice White, Ruth 

Taylor; obecnie — Anitę Louise, Madeleine 

Caroll. 

Inaczej ma się odwrotna strona medalu: 

kobiety zawsze wolały brunetów, tolerowały 

szatynów, mało zwracały uwagi na blondy- 

nów. Do nielieznych wyjątków należał Har 

ry Liedtke. Poza tym — Valentino, Gilbert, 

Cortez, Ivan Petrowich, Don Alvarado, Rod 

La Roque, Nils Ascheter, unikat w swoim ro 

dzaju — ciemnowłosy Szwed z zielonymi о- 

czyma George Raft, Nino Martini, Fernand 

Gravey, Clark Gable, Franchot Tone, wresz 

cie najbardziej czarujący spośród wszys 

tkich brunetów — Charles Boyer. Zaledwie 

jeden blondyn o ślicznej platynowej czup 

rynie zdobył sławę w filmie dźwiękowym 

— Nelson Eddy. Ale ten ma wyjątkowo 

szczere, otwarte spojrzenie. Oczy zielone, 

szare, a zwłaszcza błękitne, mają bowiem 

drwiące, 

zmienne, tajemnicze — wyznają miłość, zwo 

tę szczególną właściwość, że są 

dzą i czarują, by za chwilę przybrać wyraz 

cbojętny, niewzruszony... dotknąć 

chłodnym ostrzem stali... 

serca 

Natomiast czarne oczy są zwierciadłem 

duszy, nie potrafią ukryć sentymentu, gnie 

wu, radości.. O ile zaś mężczyźni gonią zwy 

Kle za tajemniczą, niebezpieczną, lecz inte- 

resującą zjawą, o tyle kobiety nie cierpią 

kameleonów i dlatego zapewne wolą przy 

najmniej na ekranie — ognistych, wybu- 

chowych ałe zato szczerych — brunetów... 

  

  

    PRYWATNE 

Gimnazjum Męskie 
z internatem, Prowincji Polskiej Zgro- 
madzenia Ks. Ks. Marianów w Drui pod 
dyrekcją Dr Eugeniusza Kuleszy z 
Bielan, przyjmuje kandydatów Jo 
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 
1938 r. 
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2 Kino-Teatr „PAN“ 
w Baranowiczach 

Dziś wielki film z dziejów rewolucji 
francuskiej, według znanej opowieści 

baronowej Orczy 

NASA) LORDA BLAKENEVA 
W roli glównej BARRY K. BARNES, 

SOPHIE STEWART I inni.   
TYYYYYYYYYYYVYYYTYYVYYYVYYYYVYYYVYYYVYYVYYT 

  

РАМ | > ZGRZESZYŁAM.. mcnELE MORGAN | Ratmu. 
Wkrótce na inaugurację sezonu 

WIELKI FILM POLSKI Druga 

LA ” 

“Gorczyfska, 
Stępowski, 
Zacharewicz 

i in. 
  

CASINO | 
  

Dziś podwójny program. 

1) Królowie humoru PAT i PATACHON 
w kapitalnej komedii p. t. CYK NA OKRĘCIE 

2) Mistrz 
sensacji HARRY PIEL «"—- 90 MINUT POSTOJU 
  

Chrześcijańskie kino 

SWIATOWID | UL AN 
Przepiękna anegdota historyczna na tle prawdziwych wydarzeń 

KSIĘCIA JÓZEFA 
W rolach głównych: Smosarska, Brodniewicz, Contl, Slelański, Fertner i inni. 

Emocjonująca akcja. Dramatyczne napięcie. Kapitalne pomysły. 
Początki seansów o godz, 5—7—9, w niedziela i święta od 1-ej. 

OGNISKO | == 

s» W Ź А 

Dziś. Największy w potężnym arcy= 

Emil Jannings dziele filmowym pt. 

В С А << 
W. pozostałych rolach Marlanna Hoppe, Paul Wegner i inni 

Nadprogram: UROZMAICONE DODATKI. 

REDAKCJA i ADMINISTRACJA 

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

Centrala: Wilno, ul. Biskupa Bandurskiego 4 

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

tel. 99—czynna od godz. 9.30—15.30 

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

*_ Wydawnictwo „Kurier Wileński* Sp. z 0, © 

Pocz. sennsów O 6-ej, w niedz. £ św, o 4-ej 

     

    

  

     

    

Lida, ul. Zamkowa 4/7, 

Pińsk, Dominikańska 40. 

Wołkowysk — Brzeska 9/1, 

  
Oddziały: Nowogródek, ul. Bazyliańska 35, tel. 169; 

tel. 73; Baranowicze, 
Ułańska 11; Brześć n/B., Pierackiego 19, tel. 224; 

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

„KURIER“ [4558] 

TEATR | MUZYKA 
TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*. 

Powrót stałego zespołu Teatru Muzycznego 

„Lutnia*. Występy Janiny Kulczyckiej. 

Po wielkich sukcesach artystycznych w 

Krynicy powraca w dniu dzisiejszym nasz 

stały zespół teatralny do Wilna, gdzie rozpo- 

czyna swą działalność artystyczną. 

w pierwszym etapie swej działalności 

Teatr „Lutnia” da przegląd repertuaru war- i 

tościowych operetek najwybitniejszych kom 

pozytorów. Jutro więc ukaże się wspaniała 

operetka Abrahama „Bal w,Sawoy'u*, która 

zyskała ogólne uznanie i odniosła „wielkie 

sukcesy. W niedzielę zaś na przedstawieniu 

popołudniowym po cenach zniżonych grana 

będzie melodyjna operetka Lehara „Miłość 

cygańska, wieczorem ujrzymy rekordową 

operetkę Abrahama »„Wiktoria i jej huzar*. 

Dalszy repertuar zapowiada: „Księżniczka 

czardasza* (poniedziałek), „Hrabina Mari- 

ea* (wtorek) „Orłow* (czwartek). 

We wszystkich tych operetkach biorą u- 

dział ulubieńcy Wilna: .J. Kulczycka, X. 

Grey, B. Halmirska, D. Lubowska, M. Mar- 

tówna, W. Szezawiński, K. Wyrwicz-Wich- 

rowski, K. Chórzewski, S. Brusikiewicz, J. 

Ciesielski, A. Iżykowski, L. Detkowski, M, 

Domosławski oraz K. Dembowski. 

W jutrzejszej operetce „Bal w Sawoy'u* 

wykonany zostanie piękny balet „Kobieta 

| wachlarz*.w interpretacji M. Martówny i 

w układzie baletmistrza J. Ciesielskiego. 

Otwarcie sezonu zimowego nastąpi w po- 

łowie października. 

Początek widowisk wieczorowych wyzna 

czono na godz. 8 m. 15, popołudniowych zaś 

na godz. 4 m. 15. Bilety na wszystkie przed- 

stawienia nabywać można w kasie Teatru 

„Lutnia“, 

  

Prywatna Koedukacyjna Szkola 
Powszechna z prawami szkół! naństw. 

„Nasza Szkoła* 
i przedszkole R. Machnlewiczowej 

ul. Mickiewicza 19-22. Przvimuie zapisv 
codziennie od godz. 11—14. Bezpłatne 
komplety języka francusk. i niemieck. 

Giełda zbożowo-towarowa 
i Iniarska w Wilnie 

z dnia t września 1938 r. 

Ceny. za towar średniej handlowej ja- 
kości, za 100 kg. parytet Wilno, przy nor- 
malnej taryfie przewozowej (len za 1000 kg 

ł-eo wag. st. zał.) Ziemiopłody — w ładun- 
kach wagonowych, mąka: t otręby—w mniej- 

szych ilościach. W złotych » ; 

Żyto I stand. 696 g/l 15.50 16.00 

„ I 46704 15.00 15.50 

Pszenica I w 748 „ 21.00 21.75 

ij. zł> wo 726 w 20.00 20.50 

Jęczmieńl _ „678/673, (kasz) — — — 
w Mż, . GO wee la = 

„M „ 6205, (past) — — 

Owies I .„ 468 » 14.50 .15.00 

- W. 3 445% = = 

Gryka . 630. 22 

- s; 610 » — -- 

Mąka żytnia gat. I 0—50% 2800 29— 
э » 3 10—65% 25.00 . 26— 

se .1150—65%  — — 

»  „. razowa do 95% 18— 19.00 

Mąka pszen. gat, I 0—50% 40.50 41.50 
‚ „ „ I-A0—65%  40— 4050 

wos „ 11 30—65%  35.— 26.50 

» » „ II.A 50—65% 26— 27.— 

» ” „III 65—704 — — 

» „ pastewna — а 

„ zlemniaczana „Superior“ = — 

° R „Prima“ — — 

Otręby żytnie przem stand. 8.— 850 

Otręby pszen. śred. przem.stand. — — — 
Wyka — i se 

Łubin niebieski — <= 

Siemię Iniane b. 90% f-t0 w. 5-7. 42.50 43.23 

Len trżepany Wołożyn __ 155`— 1600,— 
» „  Horodzle] — —- 

Traby — — 

: : Miory 1400.— 1450.— 

Len czesany Horodziej = = 
Kądziel horodziejska > E 

Targaniec moczony 702.— 740— 

„Aa Woložyn 
_ 

- Ceny nabiału I Jal 
Oddział wileński Zw. Spółdzielni 

Mieczarskich i Jajczarskich notował 
1b. m. następujące ceny nabiału 
i jaj w złotych:   Masło za 1 kg: hurt: detal 

wyborowe 2.70 3.00 

stolowe 2.60 2.90 

solone : 2.60 2.90 

Sery za 1 kg: 
edamski czerwony 2.00 2.40 

edamski żółty | 1-70 2.00 

litewski 1.50 1.80 

Jaja 1 kg 1420 “+, 1430 

    CENA PRENUMERATY 
    

Druk. „Znicz*, Wilno, ul, Bisk, Bandurskiego 4, tel, 3-40 tiocs, u E. Kotlarewskieno. Wileūska 14 

  

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. 

Projekt domu chłopskiego w Warszawie 

TA 
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Centralny Związek Młodej Wsi realizuje uchwałę zjazdu Związku przystępując 
obecnie do budowy w stolicy Domu Chłopskiego. Na zdjęciu widzimy projekt 

Domu Chłopskiego, który ma stanąć w reprezentacyjnej dzielnicy Warszawy na 

dzisiejszych Polach Mokotowskich. Przed gmachem projektowana jest budowa 
dziedzińca, mogącego pomieścić 150 tys. osób na którym odbywać się będą mo- 

gły zjazdy, defilady j regionalne widowiska. 

Uwadze firm rolniczych 
i handiowo-przemsysłiowych? 

Każda Firma jeszcze ma możność umieścić swe ogłoszenie w „Oficjalnym 

Przewodniku i Spisie Wystawców IV Targów Północnych”. 
Ogłoszenia do tego wydawnictwa przyjmuje Biuro Targów (Legionów 1). 

Biuro Ogłoszeń Stefana Grabowskiego w Wilnie, Garbarska 1, tel. 82 į upowaž- 
nieni agenci, Uwaga: „Oficjalny Przewodnik po IV Targach Północnych” nie 
ma nic wspólnego z wydawnictwami o podobnym brzmieniu, mogącymi się 

ukazać w okresie IV Targów Północnych. : : 

Wydawnictwo „Oficjalnego Przewodnika 
i Spisu Wystawców IV Targów Północnych 

w Wilnie”. 
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KAŻDY ne TYYTYYYYYYYYYTYYTYYYYYYYYYYYTYYTYYVY"YWYTY 

DR MED. JANINA 

PRZEMYSŁOWIEC 4 | Piotrowicz Jurczenkowa 
dynator szpitala Sawicz. 

"KUPIEC i DETALISTA GRE: Eos A i kobiece 
ul. Jagiellońską 16 m. 6, tel. 18-66. ki i i ijentel zyska sobie najlepszą klijentelę Przyjmuje od*5-do 7 wiecz. 

ogłaszając się w najpopularniej- 

szem pismie codziennem DOKTÓR MED. 

Zygmunt Kudrewicz na Ziemiach Półn,- Wschodnich 

choroby wenery-zne, skórne ' moczopłciowe 
KU RJ ER wi LENSKI -$ | aL Zamkowa JA 2 80. Ezsimuje w godz. = а WILNO ul. Bisk. Bandurskiego tel. 99 od 

POP“ | | ZAKŁAD RENTGENOLOGICZNY 
й ® GABINET FIZYKALNEJ TERAPII 

0d Administracji | Drów L. i J. Iwanterów 
Administracja nie przyjmuje odpowie- 

ZOSTAŁ PRZEPROWADZONY na 
: i Т ul. Micklewicza 19 m. 10, tel. 963 

dzialności za termin ogłoszenia oraz za zgu 

bę lub zniszczenie matryc i klisz. Zastrzeżo 

(vis-a*vis Hotelu Bristol) gi” 

ne miejsce obowiązuje Administracj; tylko LEKARZ DENTYSTA 
wówczas, gdy za takie zastrzeżenie zostanie E я 

зар!асопе 25% @го2е}. Оту!К!, Кбте zasad J. Fidier 
: : i nnie. 

niczo nie zmieniają treści ogłoszenia, nie u- POWRÓCIŁ i przyjmuje codzienn 

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 

nia się ogłoszenia. — Wydawnictwo zastrze 

ga sobie prawo nieumieszczenia całego ogło 

szenia, względnie jego części bez podania po 

wodów. Komunikatów bezpłatnyci nie u- 

mieszcza się. 

    

BARANOWICKIE 
RADIOODBIORNIKI — detektorowe na 

głośnik i słuchawki, oraz lampowe superhe- 

terodyny poleca Zakład Radio-Techniczny 

N. i F. Kudelskich, Baranowicze, ul. Szep- 

tyckiego Nr. 34 b. (w podwórzu). 

montaż, naprawa i ładowanie akomulato- 

rów samochodowych, motocyklowych i ra- 

diowych. 

  

Tamże 
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AKUSZERKI 
TYVYVYYYYYYYYYVTYVYVYYYYYVYYVYVYYVVYVYYVYTYVVVY 

AKUSZERKA 

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

„8-8. Maja obok Sądu. 

Spółdzielnia Rolniczo-Handiowa „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 węgla kamiennego. 

— — 

  

AKUSZERKA 

masaż leczniczy i elektryzacjn. Ul. Grodz- 

ka Nr. 27 (Zwierzyniec). 

‚ DO WYNAJĘCIA mieszkanie składające 
się z 7 pokoi i kuchni ze wszelkimi wygo- 
dami — w całości lub częściowo. Dowiedzieć 

się: B-cia Żuchowiccy, Baranowicze, ul. Se- 
natorska Nr 5. 
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Kupno i sprzedaž 
TYYYYYYYYYP"ETTYV"YT""*PYTYTYYYYYYYYYVYTYY 

OKAZYJNIE z powodu wyjazdu sprzedam 
dom drewniany (plac 16.000 m kw.). O wa 
runkach dowiedzieć się, ul. Kowieńska 4. 

RÓŻNE 
VYVYYYYYYVYYYYYYVYVYWYY 

    

      

   
      

   
      

    

   

     

     

Kupujemy każdą ilość tegorocznego 
MIODU, dojrzałych S ER Ó W 
litewskich i GRZYBÓW suszon. 

Płacimy najwyższe ceny 

* Spółka Chrześcijańska 

+ „EKONOMIA“ 
4 Baranowicze, ui. Szeptyckiego 50 

telefon 97 

  

i 
DO TOWARZYSTWA na kilka godzin 

popołudniowych dla młedej panienki. pot- 

rzebna inteligentna osoba, znająca gruntow- 

nie język polski, pożądana studentka). 

Dowiedzieć się w księgarni _„Lektor*, 

Mickiewicza 4. 
  

    EŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem 75 gr., w tekście 60g r. 

= A drobne 10 gr. za wyraz, „kronika redakc, i komunikaty 60 ge 

za wiersz jednoszp. Do tych cen dolicza się za ogłoszenia cyfrowe tabelarycze 

ne 50%/,, Układ ogłoszeń w tekście 5-łamowy, za tekstem 10-łamowy. Za 

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

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

żeń miejsca. - Ogłoszenia są przyjmowane w godz. 9.30 — 16.30 i 17 — 19 

miesięcznie: 
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Redaktor odp, Jėzet Onu sajtis


