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Krzyże proste i skośne 
Rozmawiałem niedawno z Pola- 

kiem, który był w tym roku w Miń- 
sku tzw. kiedyś Litewskim. Nazwa 
przyznać trzeba daleko odbiegająca 
od dzisiejszych pojęć i od rzeczy wi- 
stości. Litewskość, a raczej polskość 
niewątpliwa tego miasta, którą jesz- 
cze możn było obserwować w roku 
1920 przed odwrotem naszych wojsk 
z nad Dniepru i Berezyny została tam 
już doszczętnie wytępiona. 

Polacy którzy mieszkali w mieście 
i okolicy, drobna szlachta zaścianka- 
wa rozsiana w mniejszych i więk- 
szych skupieniach po całej dawnej 
mińskiej gubernii dziś w najlepszym 
razie dożywa ostatnich dni swego 
nędznego istnienia na Sołowkach i w 
północnych okręgach ZSRR. 

Uciekinier z jednego z takich pół: 
nocnych obozów pracy, gdzie żywią i 
ubierają, ale nie płacą opowiadał mi, 
jak uciekł stamtąd pozostawiając wła 
snemu losowi matkę i rodzeństwo, z 
którymi nie mógł się widywać nawet 
ani w jakikolwiek sposób im pomóc. 

Dobrał sobie towarzystwo takich 
jak sam młodych chłopców i szli 
przez całą Rosję nocami, kryjąc się w 
dzień po lasach, aż tu nad Polską gra 
nicę, skąd ich przed kilku miesięca- 
mi wysiedlono. Innej drogi nie znali. 
Zanim doszli, z kilkunastu zostało tyl 
kó dwóch. Reszta nie wytrzymała dro 
gi lub wpadła w ręce czekistów w cza 
sie wychodzenia naprzód na zwiady 
i po żywność. K 

Z owych dwėch“ jeden  Polak, 2 
którym rozmawiałem szczęśliwie prze 
szedł granicę i dziś w Polsce dobrze 
mu się powodzi, drugi prawosławny 
Białorusin bał się przejść granicę. 
Uległ sugestii propagandy bolszówie- 
kiej, że w Polsce jest jeszcze gorzej, 
jeszcze koszmarniej niż w Rosji. 

Polaka uratowała więc jego wia- 
ra, i bohaterstwo rodziców, którzy 
wiarę tę synowi urodzonemu i wycho 
wanemu pod rządami bolszewickimi 
zdołali przekazać. Ojciec zginął od 
kuli bolszewickiej w podziemiach Miń 
skiej czerezwyczajki w 1930 r. Matka 
I rodzeństwo może już skończyli ży- 
cie w łajdze przy leśnych robotach, 

ale do Polski przedarł się za tę cenę 
mściciel syn, dziś młody i pełen ży- 
cia podoficer wojsk polskich. 

Tak wygląda zilustrowany na przy 
kładzie los resztek polskości w Miń- 
szczyźnie. 

A sam Mińsk, jak zapewniał mnie 
mój narrator — obskurny i obdra- 
pany jakby w nim od czasów wojny 

nie było, ani jednego remontu. Jakby 
dzisiejszy właściciel nie był pewny 
posiadania i traktował 
po macoszemu. 
cyan sko kościoła, ani cerkwi ROA. pas I religijnym. W tzw. 

mieści się operetka, w katedrze organizuje si 
SS anizuje się bezbożnicze. zu 
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Tymczasem na pograniczu dawnej 
wileńskiej i mińskiej gubernii, a dziś 
chwalić Boga w granicach Rzeczypo 
spolitej notujemy taki obrazek. 

Do wsi Nowa-Huta, gdzie się znaj 
duje cmentarz i cerkiewka ongiś unic 
ka, a od czasów zaborczych prawo: 
sławna, zjeżdża ksiądz katolicki z za- 
miarem odprawienia nabożeństwa. 

Na cmentarzu jedynym w promie 
riu kilku kilometrów znajdują spo- 
czynek bez różnicy obok siebie kato- 
> 1 prawosławni. Ludność wsi da- 
ANej unicka, potem prawosławna, 
dziś zno ża * (przejści wu częściowo * katolicka 

-JSe * * Lie na katolicyzm odbyło się w ostatnich latach Gzęśći SSPG 
sławna. Na miej OWO „piano: 
; | ksiegi SU nie ma stale, ani popa ani księdzą, Otóż ksi е ł + ż ksiądz przy- jechał z zamiarem od i 
ez ь Prawienia nabo- 
żeństwa w cerkiewaa : Žr е 5 „ *6:. Z zamiarem *"mbolicznej rewindykącji dd o 
dlitwy na rzecz kościoła BZ ж . 2 < <1е5 UPowiadomil o tym Swoi ski 7 т 2 ich wiernych. Zastał jednak już bo SB: 
ZE Swymi wiernymi Ga A z *.* ady ksiądz zna- 

jaknajbardziej | 

  

lazł się na cmentarzu i zaczęto tam 
ustawiać polowy ołtarz, pop nie po- 
czuł się tym w najmniejszej mierze 
skrępowany, wystąpił w roli gospo- 
darza i po przeprowadzeniu z księ- 
dzem dyskusji na temat tego, kto ma 
większe prawa do domu modlitwy, ka 
tolicy czy prawosławni, sam wskazał 
księdzu dogodne miejsce na cmenta- 
rzu, gdzie będzie mógł mszę świętą 
odprawić, do cerkwi bowiem katoli- 
ków nie wpuścił. 

Rozmowa oczywiście 
dać wyniku w tym sensie 

nie mogła 
aby jedna 

     
   

strona drugą mogła przekonać, odby- 
łą się jednak z zachowaniem wszyst- 
kich form grzecznościowych, w obec- 
ności wiernych obu wyznań i w popra 
wnej polszczyźnie. : 

Pop, młody wychowanek warszaw 
skiego seminarium duchownego рга- 
wosławnego lepiej władał językiem 
polskim od księdza — Polaka, któ- 
ry znaczną część swego życia spędził 
w Rosji. 

W rozmowie ksiądz powoływał się 
| na brutalne żandarmskie metody car 
! skiej Rosji przy likwidacji unii na na 

   

Marszałek Rydz Smigły 
: do prawnictwa polskiego 
WARSZAWA (Pa). W numerze 17 

„Przeglądu Notarialnego“ centralnego 
organu notariatu polskiego, ukazało 
się następującej treści oświadczenie 
Pana Marszałka Śmigłego-Rydza, skie 
rowane do prawnictwa polskiego tytu 
łem podziękowania za dar na FON, któ 
rego uroczyste wręczenie armii w po- 
"nai Ads" 'ezwch odbyła 
się w dn. 22 maja 1938 r.: 

„Zdając sobie sprawę z możliwości 
wpadnięcia w sprzeczność z definicja- 
mi prawniczymi, pozwalam sobie wu- 
powiedzieć. przekonanie, że: wykony- 
wanie i przestrzeganie prawa nie ma 
ją na celu osiągnięcie jakiejś idealnej 
sprawiedliwości — lecz tej sprawiedli- 
wości, która dla danego środowiska 
w danej epoce jest potrzebna i celowa. 

Sytuacja w Czechosłowacji zaostrza sie 

Prawodawstwo więc i wykonywa- 

nie prawa kierują się postulatami do 
bra ogólnego, będącego nie jakąś ab- 
strakcją, ale konkretem, związanym z 
kulturalnymi, ustrojowymi i historycz 
nymi warunkami życia danego środo 
wiska. 

Żołnierz służy temuż samemu do- 
bru ogólnemu na właściwym sobie od 
cinku — broniąc Ojczyzny i nie do- 
puszczając do najazdu prawa obcego 
na terytorium prawa rodzimego, wła 
snego. 

Dzień 22 maja 1938 r, był manife- 
stacją zrozumienia wspólnych celów 
— za akt ten serdecznie dziękuję pol- 
skiemu prawnictwu*.   

  

Tło zajścia 
MOR. OSTRAWA, (Pat). W miejscowych 

kołach partii niemiecko-sudeckiej w nastę- 

Fujący sposób wyjaśniają tło wczorajszych 
zajść w Morawskiej Ostrawie, 

W okresie ostatnich kilku tygodni aresz- 
towano w okręgu Frywaldów 82 członków 
partii, którzy posiadali broń bez pozwolenia 
władz _ administracyjnych. Aresztowanych 
skuto i przewieziono do aresztu policyjnego 
w Mor. Ostrawie, gdzie ich więziono wbrew 
przepisom prawnym ponad 2 tygodnie. W 
czasie transportu zmarł jeden z aresztowa- 
nych, przy czym jak wyjaśniono urzędowo, 
popełnił on samobójstwo wyskakując z ok- 
na jadącego pociągu w Morawskiej Ostra- 
wle, rodziny aresztowanych ani też przedsta 
wicieli partii nie uzyskali widzenia z areszto 
wanymi, ani też nie dopuszczono nikogo do 
zwłok zmarłego. Wśród ludności niemieckiej 
rozeszły się pogłoski, że aresztowanych po- 
bito 1 poraniono w czasie przesłuchiwania, 
przy czym jeden zmarł naskutek odniesio- 
nych ran. 

Kierownictwo partii posiada 
świadków, którzy mogą stwierdzić po- bicie aresztowanych. Wobec tego udała się w dniu wczorajszym do prezesa sądu okręgo 
wego w Morawskiej Ostrawie celem porozu mienia się z aresztowanymi 1 wyjaśnienia pogłosek, delegacja posłów partii niemie: Sudecklej w osobach posłów: 
rego, Neuwirtha, Maya 1 

sie konferencji ÓWanwaai > z sądu przed budynkiem zgromadził = Niemców, który. RR » stórych zaczęła rozpraszać policja konna i piesza. W chwil kiedy znajdując, 
się na sehodach budynku sądowego asi 
May próbował interweniować, został uderzo 
ny po twarzy szpierutą przez nadjeżdża jące- 
go konno policjanta. 

nazwiska 

cko- 
Koellnera, Knor 

Komunikat ofiejalny czechosłowackiego 
biura prasowego, który ukazał się dopiero żę 
późnych godzinach nocnych, podkreśla na 
podstawie zeznań okeenych przy zajściach 
strażników policyjnych, że poseł May nie 
został uderzony szpierutą, a konny policjant 
interweniował jedynie w chwili, gdy 2 nie- 

znanych bliżej osobników usliowało się po- 

bić. Natychmiast po zajściach zjawiła się u 

iyrektora policji Bacy delegacją posłów par 
Hi niemiecko-sudeckiej którą złożyła oficjal 
ną skargę o pobicie posła Maya I zaprote- 
stowała przeciw postępowaniu policji przy 
rozpraszaniu zgromadzonych tłumów. 

Do godziny 17 konferowął u prezesa są- 
du poseł partii sudecko-niemieckiej Neu- 
wirth x przedstawicielami włągz sądowych 
| prokuratorskich oraz z dyrektorem рей- 
cji na temat zajść przed budynkiem sądo- 
wym 

PRAGA, (Pat). W związku z wyjazdem do 
Morawskiej Ostrawy obserwatora zngielskie 
go mjr Sutton Pratta wskazują w kierowntet 
wie SDP, że wczoraj wieczorem wywieziono 
nagle z więzienia na Freiwaldaų około 25 
więźniów do więzienia przy sąqzie wojsko- 
wym w Ołomuńcu. Wedle oświadczeń kicro 
wnictwa SDP, miało to na celu odsunięcie 
od mjr Sutton Pratta niepożądanych świad- 
ków którzy mogliby złożyć uroczyste zezna- 
nia o postępowaniu policji i włądz więzien- 
nych w stosunku do oskarżonych, 

BURGOS, (Pat). Urzędowo zaprze- 
czają pogłoskom, które pojawiły się 
w prasie zagranicznej 0 możliwości 
dymisji gen. Franco i o zamierzonym 

Pociągi odchodzące 

PARYŻ, (Pat). Rezerwiści i specja 
liści wojskowi, powołani przez ostat- 
nie zarządzenia wojskowe, zapełniają 
w dalszym ciągu dworzec wschodni 
Paryża. Pociągi przepełnione są re- 
zerwistami, udającymi się na linie 
Maginot'a.   

Ponieważ ten wzmożony ruch na 

szych ziemiach i dzisiejszą jego zda- 
niem daleko idącą, może zbyt daleko 
idącą tolerancyjność rządu polskiego, 
pop na prawa prawosławia do miej- 
scowej ludności jeszcze z przed cza- 
sów Unii. 

Wszystko to działo się tuż przy 
granicy bolszewickiej, niemal w obli- 
czu nieustających za nią strasznych 
prześladować ludności obu wyznań. 

* * * 

Uderzający kontrast! Nie dlatego, 
že tam przešladowania, a tu wolnošė 
sumienia, że tu zrównoważone umy- 

sły i kulturalne formy, a tam iście 
azjatycka brutalność. Toby należało 
uznać za spostrzeżenie zbyt banalne i 
zbyt powierzchowne. 

Najbardziej charakterystyczny i 
pouczający byłby raczej inny aspekt 
tego porównania. Chociaż wnioski 
stąd płyną nie tak przyjemne. 

My tu w Polsce, oddzieleni od pań 
stwa Stalina nie linią pozycji żelbeto 
wych jakiegoś Zygfryda czy Magino- 
ta, ale zwyczajnym pasem 5-metro- 
wej szerokości miedzy, dwoma linia 
mi słupów z symbolami obu państw,. 
zbyt często zapominamy o niesłycha- 
nej dysproporcji, jaka zchodzi pomię- 
dzy wielkością zbrodni jakie z ogólno 
ludzkiego punktu widzenia co dnia 
się dokonywują w ZSRR, a małością 
tych drobnych sukcesów, jakie my w 
Polsce w tym czasie osiągamy. 
"Tam trwa prześladowanie wszyst 

kich religii bez różnicy. Przesłanki   
    

historyczne, problemy historycznie 
(—) ŚMIGŁY-RYDZ | nabytych praw, wszystko to przesta- 

ETER RR TOY OE ARCE уч аир ои лОИч 
         

         

są 

wydziałowych I gimnazjach w Opawie 
zjawiło się na rozpoczęcie nauki zaled- 
wie paru uczniów. Brak było zupełnie u- 
czenic i uczniów narodowości niemiec- 
kiej. Jak podkreśla prasa jdzie tu o ma- 

PRAGA [Pat]. Ostatnie wydarzenia w 
Czechosłowacji tzn. zajścia w Mor. Ost- 

rawie j Opawie, przerwanie rokowań par- 
tli niemiecko-sudeckiej z rządem, wywo 

łały nową falę pesymistycznych _nasNg- 
jów w Pradze. Artykuł „Timesa wywo- 
łał tutaj przygnębiające wrażenie, 

Premier Hodża otrzymał liczne depe-   
Burgos zaprzecza 

pogłoskom o porozumieniu między 
walczącymi stronami 

sze od szeregu organizacyj, profestują- 
cych przeciwko ustępstwom na rzecz 

     РНО 

jakoby zawarciu porozumienia mię- 
dzy walczącymi stronami. 

Pogłoski te określają w kołach ofi 
cjalnych jako całkowicie fałszywe, 

na „linię Maginota" 
są przepełnione 

dworcu wschodnim wywołał w Pary- 
żu pogłoski o rzekomych dalszych za 

i rządzeniach wojskowych, komunikat 
oficjalny podkreśla z- naciskiem, że 
francuskie władze wojskowe nie za- 
mierzają wydać żadnych dalszych za 
rządzeń bezpieczeństwa poza tymi, 
które już wydane i :!** == r"o=nie 
wykonywane. 

  
    

  

ło istnieć wśród motywów  postępo- 
wania zmierzającego do  wydarcia 
człowieczeństwu wszelkich pierwiast- 
ków kultury duchowej. 

MW Polsce tymczasem rozdrabiamy 
się wśród różnego rodzaju procesów 
o charakterze asymilacyjnym wąt- 
pliwej. skuteczności, . wywołujących 
bowiem najczęściej skutek całkiem 
odwrotny, zamiast zdać sobie sprawę, 
że istotną przeciwwagą tego ogromu 
zbrodni, jakie popełniono i popełnia 
się w Rosji przeciwko religiom, Bogu, 
ludzkości i kulturze, u nas mogłyby 
być tylko jakieś wielkie nie małostko 
we dodatnie wydarzenia w dziedzinie 
religijnej i kulturalnej. 

Ziemie nasze znaczą i zawsze zna- 
czyły stojące obok siebie krzyże pro- 
ste i skośne. Symbole wpływów dwu 
religij dwu kultur wyrosłych z jed- 
nego pnia, ale skłóconych jeszcze na 
początku naszej ery. Próby usunięcia 
konfliktu nie dawały wyników, i całe 
wieki wypełniła na naszych ziemiach 
historia walk -wpływów rzymskich i 
bizantyjskich, katolicyzmu i prawo- 
sławia. To prawda. Dziś jednak, gdy 
za granicą, na której się zazwyczaj te 
wpływy najmocniej ścierały, szałcje 
orgia niszczenia wszelkich kultur, 
która siłą rzeczy uderzyła przede 
wszystkim w prawosławie, ale zagra- 

ża i innym, nie czas na rozpamięty- 
wania historyczne. 

Przeciwko prześladowcom krzyża, 
front różnych wyznawców krzyża mu 
si być wspólny. Jak dotąd, niestety, w 
niczym to się nie zaznacza. 

Piotr Lemiesz. 
   

Strajk niemieckiej młodzieży szkoinej 
MOR. OSTRAWA (Pat). Dziś we wszy | sowy protestacyjny strajk niemieckiej 

stkich szkołach niemieckich ludowych, | młodzieży szkolnej przeciwko zarządze- 
nlu czeskich władz szkolnych, zabraniają 
cemu dzieciom niemieckim z powiatu 
hulczyńskiego uczęszczania do szkół n'>- 
mieckich w Opawie. 

„Própozycje Pragi — 
ostatecznym kresem ustępstw" | 

Niemców sudeckich. W depeszach wysu 
wane jest żądanie zwołania parlamentu, 
który miałby powziąć decyzję w tej spra 
wie. 

Prezydium stronnictwa agrarnego w o 
becności premiera Hodży powzięło uch 
wałę, aprobującą politykę rządu w spra 
wie narodowościowej. Również stronnic- 
two narodowo-socjalistyczne z udziałem 
ministra oświaty Franka powzięło analo- 
giczną uchwałę. Szczególnie silnie prote 
stują przeciwko ustepstwom na rzecz 

Niemców sudeckich socjaliści i komuniś- 
ci 

Wicepremier i minister komunikacji 
Behynie, w wywiadzie, udzielonym przed 
stawicielowi „Lidove Nowiny”, oświad- 
czył, że dotychczasowe ustępstwa Niem 
com sudeckim udzielone były pod silnym 
naciskiem przede wszystkim Anglii. Zda 
niem ministra propozycje rządu czeskie- 
go są ostatecznym kresem ustępstw. Pro 
jekt rządowy stwarza możliwości porozu 
mienia. Minister apeluje do społeczeńst- 
wa, aby zgodziło się na te postulaty, 

Jeden z dzieninków wieczoznych, zbli 
żony do koalicji rządowej „A-Zet” zapo 
wiada ogłoszenie w piątek szczegółowej 
deklaracji rządowej o położeniu stosun- 
iów narodowościowych w republice i no 
wej organizacji administracyjnej w kraju. 
Zapowiadają również wygłoszenię przez 
radio przemówienia prezydenia Benesza. 

(Dalszy ciąg depesz z Pragi 
> na str. 2)
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Święto niepodległości Litwy 
KOWNO, (Pat). Wezoraj o godz. 

10,50 odbyła się na placu lotniska w 
Kownie uroczystość z powodu 20-le- 
cia niepodległości Litwy. > 

Na uroczystość przybył prezydent 
republiki Smetona, członkowie rządu, 
korpus dyplomatyczny i liczne tłumy 
publiczności. W trybunie dyplomaty- 
cznej zajął m. in. miejsce poseł pol- 
ski Charwat, a wśród attaches woj- 
skowych pik. Miikiewiez. е 

Nabożeństwo połowe odprawił ar- 
cybiskup Skwireckas, po czym prze- 
mówił prezydent republiki Smetona 
oraz naczelny wódz armii litewskiej 
gen. *Rasztikis. Rózpoczęła się defila- 
da, Która trwała okóło półtorej godzi 
ny. Maszerowały oddziały piechoty, 
kawalerii, artylerii, wojska technicz- 
ne oraz długie szeregi ochotników z 
walk o niepodległość, W defiladzie 
wzięły udział eskadry samolotów. 

© Zmilitaryzowanie Marsylii 
ое МАВ5УЦА (Pat). <Zmilitaryzowanie 
portu marsylskiego nastąpiło dziś rano. 
500 robotników, powołanych wczeraj in 
dywidualnie stawiło się do pracy. 

„KURIER“ [4565], 

Rada faszystowska pod znakiem rasizmu 
RZYM (Pat). W dniu dzisiejszym 0g- ] wskiej. 

łoszony został porządek dzienny obrad Fakt postawienia kweslii rasowej na 
Wielkiej Rady Faszystowskiej, zwołanej | czele programy obrad zdaje się wskazy 
na dzień i października do Pałacu Wene | wać na to, że rasizm stał się naczelnym 
ckiego. Wielka Rada rozpatrzy kolejno | akcentem włoskiej polityk;  wewnętrz- 
nasiępujące zagadnienia: 1) problem ra- | nej į že pod jego znakiem rozwijać się 
sowy, 2) sytuację polityczną, 3) sprawę | będzie program partii faszystowskiej, 
utworzenia Korporacyjnej Izby Faszysto- 

Obosirzenie zarządzeń 
celem przeciwdziałania terrorowi w Palestynie 

LONDYN (Pat). W związku z zaostrza- ] nie prawo rekwirowania posiadłości ziem 
Jącą Яе z dnia na dzień sytuacją w Pa | skich lub zabudowań, które mają być po 
lestynie i z coraz częstszymi aktami terro | żyteczne dla obrony kraju oraz konflsko- 
ru oraz wzmożoną działalność powstań | wania ich w razie udziału właścicieli w 
<ów palestyńskich, dziś ogłoszone zosta- | buntach, rozruchach i powstaniu. Roz- 
ły nowe obostrzenia istniejących zarzą- | porządzenie to upoważnia nawet do bu-   

! 

  

Towa | wej 
rzystwo doków angażuje robotników, kió- i 
rzy zgłosili się e pracę. 

Gbrona Hankou 
TOKIO (Pat). Na”czele' wojsk” Chińsz 'pósiłki.” Wszystkie próby kontrataku ze 

Xich, broniących Hankou, stoi gen. Czen 
Czeng, dowódca garnizonu Hankou, 
y otrzymet + ostatnich czasach znaczne 

Zderzenie pociągu z autocysierną 
PERPIGNAN (Pat). Według doniesień 

z Hiszpanii samochód ciążarowy, wiozący 
transport benzyny, zderzył się na prze- 
jeździe kolejcwym w pobliżu Sarria z po 
ciągiem. Nastąpił wybuch, od którego 0- 
baj kierowcy samochodu ponieśli śmierć, 
Pociąg wykoleił się, 

Interesujący exsperyment więzienny 
STAMBUŁ (Pat).. Turecki minister spra | ma*być powiększona do 2500, 

wiedliwości Szukru Saradzoghłu zwiedził ; 
wraz. z ,przędstawicielemi prasy stambu!s. 
kiej wyspę Imrali na Morzu. Marmara, bę 
dącą wzorowym więzieniem dla, przestęp 
ców karnych. ; : 

Dziennikarze stambulscy z zachwy- 
tem podają wrażenia z tej wizyty. Okazu 
je się, że na wyspie, zamieszkałej przez 
786 więźniów, jest tylko jeden żandarm 
oraz kilku urzędników cywilnych. Wiež- 
niowie trudnią się rolnichwem, ogrodnic 
twem i rybołówstwem. W ten sposób za- 
rabiają oni nie tylko na swoje własne u- 
trzymanie, lecz mogą jeszcze czynić osz- 
czędności. 

Z czasem liczba*więźniów na Imrali 

Z BMaduy Miejskiej 
" Po dłuższej przerwie spowodowa- 

nej letnimi feriami odbyło się wczo- 
raj wieczorem plenarne posiedzenie 
Ray Miejskiej. 

a czoło 16-punktowej wokandy 
dnia wysunęły się: 

nowe przepisy budowłańe, 
dzielące miasto na szereg stref budo- 
wlanych. Przepisy, jak już donosiliś- 
my, opracowane były przez miej- 
skie biuro urbanistyczne. Wywołały 
one na Radzie Miejskiej duży od- 
dżwięk. W. wyniku dyskusji, trwają- 
cej przeszło dwie godziny, zgłoszono 
szereg zastrzeżeń i wniosków. W gło 
sowaniu jednak wszystkie poprawki 
upadły i nowe przepisy zostały uchwa 
lone w brzmieniu opracowanym przez 
Magistrat i uzupełnionym poprawka- 
mi Komisji Techniczno-Urbanistycz- 
nej. 
„Drugą niemniej doniosła dla go- 

spodarczego życia miasła sprawa — 
to 

hydroełektrownia miejska. 
której budowę, jak wiadomo, ma prze 

prowadzać Ministertswo Komunikacji - 
Zarząd Miejski wysunął pod adresem 
Ministerstwa szereg dezyderatów na- 
tury technicznej i finansowej. Dotych 
czas jednak, jak wynika z wyjaśnień 
prezydenta Maleszewskiego, Magi- 
strat nie został poinformowany na ja 
ką sume Ministerstwo oblicza koszto 
rys robół. Zachodzi obawa, że suma 
la może być znacznie wyższa Od U- 
*'alonrch w swoim czasie 6 milionów 
złotych. Również Ministerstwo nie 
thee uwzsiędniź dezvderatu miasta 

ww. w stąd klórego weszliby przed- 
stala miasto 

W rezultasie powzieto nehwale pa 
wierzenia ministerstwu robót z zastrze 

któ | wodzeniem. 

„nie ma „ani jednego. przesiępcy zawodo- 

  

dzeń, rzenła domów. Równocześnie od dnia 
Władze administracyjne mają obec. | dzisiejszego obowiązuje na nowo w Pale 

= S muy | stynie cenzura prasowa į telegraficzna, 
Dzień dzisiejszy również nie minął 

bez roziewu krwi. Na dredze do Lyddy 
wybuchła pod samochodem wojskowym 
misa lądowa, raniąc frzech żołnierzy bry 
tyjskich. W Tybesiadzie postrzelono cię 
žko dwuch Arabów i jednego Żyda, Z na 
padów wymienić należy zaatakowanie u- 

  

Syndykat robotników dekowych uch- 
walił rezolucję, piotestującą przeciwko 
decyzji rządu j odwołującą się do narodo 

federacji portów i doków oraz do ge biegłej no ° cy przez oddział powstańczy neralnej konferedacji pracy. posterunku policji w Abugosh. 

! EDTA SDI SBY 

  

strony Chińczyków zakończyły się niepo Komunikat Pragi 

PRAGA, (Pat). Oficjalny komuni- 
kat czeski: wydarzenia w Morawskiej 
Ostrawie, które stały się przyczyną 
przerwania rokowań z rządem przez 
SDP, pedlegają dekładnemu śledzt- 
wu. Ministerstwo spraw wewnętrz- 
nych połeciło przeprowadzić śłedzt- 

we generalnemu inspektorowi polieji 
państwa Kraczmarewi. 

Śledztwo, które trwało wczoraj 
przez eały dzień, nie zastało jeszeze 
zakończone. Z przebiegu jego można 
na razie podać, że jednego urzędniką 
polieyjnego oraz kilku funkcjenaria- 
szów policji zawieszono. Wyłoczone 
przeciwko nim również dochodzenie 

karne, : 

Wsnėlne pasiedzenie 
przedstswicieli mniejszości 

PRAGA (Pafj, W czwartek odbyło się 
wspólne posiedzenie przedstawicieli po 
litycznego komitetu partii sudecko-nie- 
miecklej z przedstawicielami słowackiej 

partii ludowej, zjednoczonych stronnictw 
węgierskich oraz komitetu porozumie- 

wawczego stronnictw polskich. 
Zebrani doszli do zupełnego porozu 

mienia w sprawie konieczności plinej 
przebudowy państwa oraz uregułowania 

zagadnienia narodowościowego. 

Od płonącej benzyny zajęły się dwa 
wagony. Liczba zabitych wskutek wykole 
jenia pociągu oraz poparzenia płonącą 
benzyną wynosi 17 osób, Dalszych szcze- 
gółów brek, gdyż pograniczne władze 
hiszpańskie odmawiają informacji w tej 
sprawie, 

* Minister sprawiedliwości oświadczył 
wobec dziennikarzy, że wśród więźniów 

wego i że wszyscy oni „są ofiarami włas 
nych namiętności i mylnego pojęcia pra- 
wa. Każdy z nich działał, będąc przeko- 
nany, że postępuje prawidłowo, To też 
system stosowany do więźniów zdąża do 
wychowania w nich poczucia sprawiedłi 
wości i prawa. 3 

Więźniowie korzystają z wielkiej sto- 
sunkowo wolności, gdyż mogą udawać 
się na barkach bez żadnej kontroli na mo 
rze, na połów ryb. 

System, wprowadzony na wyspie Im- 
rali, wydał jak najlepsze rezultaty.   

  

żeniem powołania komitetu z udzia- | sji Technicznej — inż. Józefa Iwasz- 
łem delegatów gminy m. Wilna, jak | kiewicza i do Komisji Opieki Społecz- 
również przeprowadzenia robót w gra | nej p. Jana Staniewicza. A 
nicach omawianej kalkulacji. Do Ogólnopolskiej Rady Opieki 

Społecznej przedłużono jednogłośnie 
kadencję p. prezydentowi Maleszews- 
kiemu. ; 

| Podziękowanie dyr. Szpakiewiezowi. 
W związku z rezygnacją dotych- 

czasowego dyrektora Teatrów miejs- 
kich p. Mieczysława Szpakiewicza, na 
wniosek Komisji Teatralnej i Magist 
ratu Rada Miejska uchwaliła wyrazić 
mu specjalne podziękowanie za sku- 
teczną pracę i zasługi położone przy 
podnoszeniu kultury teatralnej Wil- 

(es). 

Inne sprawy porządku dziennego 
nie wzbudziły większego zainteresowa | 
nia poza uchwałą uruchomienia przez 
KKO kantoru wymiany wała* w Tan 
dwarowie. 

Wybory 

„W końcowej fazie posiedzenia do- 
konano szeregu uzupełniających wy- 
borów do różnych komisyj miejskich. 
I tak wybrano: na miejsce dr. Glińs- 
kiego do Komisji Finansowo-Gospo- 
darczej — r. Januszewicza, do Komi- na. 

   

Projekt ustawy o sprzedaży pasz 
WARSZAWA (Pat). Ministerstwo Rol 

nictwa i Reform Rolnych opracowało pro 

jekt ustawy o sprzedaży niektórych pasz. 
Nowa ustawa dotyczy sprzedaży w obro- 
cie krajowym następujących pasz: wszel 
kiego rodzaju otrąb, śruty, makuch, mą- 
czek pochodzenia roślinnego lub zwierzę 
cego, mieszanek tych pasz oraz środków 
chemicznych, służących - do karmienia 
zwierząt, 

Projekt nowej ustawy został przesła- 

nizacyj Rolniczych, Polskiego Towarzyst 
wa Zootechnicznego oraz do urzędów 

wojewódzkich do zaopiniowania. 

  

Na podstawie tej ustawy ministerstwo 
ustali dła poszczególnych pasz najmniej- 
Szą procentowo ilość składników istot- 
nych oraz dopuszczalny procent zanieczy 

szczenia i różnych domieszek bezwarto 
ściowych, aby w ten sposób usunąć z ob 
rotu pasze małowartościowe, zawierają 
ce nieraz domieszki szkodliwe dia zdro- 
wia zwierząt. 

Sprzedaż pasz, które nie będą odpo- | 
wiadały wymogom gatunkowym, określo 
nym rozporządzeniem, będzie zakazane, 

NORYMBERGA (Pat). Dziś w obecno 
ści kanclerza Hitlera na kongresie norym 
berskim wygłosił przemówienie szef pra 

sowy Rzeszy, dr Dietrich oraz minister 

sprawiedliwości dr Frank, który mówił o 
postępie ij sukcesach ustawodawstwa na- 
rodowo-socjalistycznego w czasie ostat- 
niego roku. Trzecim wreszcie mówcą był   

  
  

Sprawa sudecka na 

ny do izb rolniczych, Związku Izb i Orga.   

REDEN ii i i 

Jubileusz królowej Wi hslminy 

  

Na zdjęciu widzimy holenderską królowę Wilheiminę, księżniczkę P> 
Bernarda na bałkonie 300-letniego pałacu w Amsterdamie podczsś 

jubileuszowych 
  с 

  

i ks. 

łoczystości 
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widowni 
Włoska ocena sytuacji 

RZYM, (Pat). „Informazicne Diplomati- 

ca“ ogłasza w wczorajszym numerze €o na- 

stępuje: w odpowiedzialnych kołach rzym- 

skich z wielką uwagą, a jednocześnie z jak 
największym spokojem sledzony jest rozwój 

sytuacji w konflikcie pomiędzy partią Nicm 

ców sudeckich, reprezentującą 3.500 tys. 

Niemców, mieszkających w Czechosiowacji, 

a rządem praskim. Stanowisko Włoch było i 

jest — zgodnie z polityką osi — wyraźnie 

W rocznice pobytu 
Marsz. P'łsudskiego 
ŻYWIEC (Pat). Czwartą rocznicę po- 

*bytu Pana Marszałka Piłsudskiego na wy-. 
wczasach w Moszczenicy,;koło Żywca — 
Żywiec: uczcił nabożeństwem żałobnym 
odprawionym w miejscowym kościele. 

Zakończenie konferencji 
m'ędzyparlamentarnej 
WARSZAWA (Pat) wczoraj o g 

11 rano w sali obrad Senatu odbyło 
się ostatnie plenarne posiedzenie i zo 
stały zakończone prace Międzynarodo 
wej Handłowej Konferencji Międzypar 
lamentarnej. 

M 'ędzynarodowy kóngros 
odiewniczy w Warsrawia 

WARSZAWA. (Pat). Pod Wysokim Pro 
tektoratem Pana Prezydenta R. P. 10zpo 
czął w Warszawie obrady Międzynaro- 
dowy Kongres Odlewniczy, odbywający 
się po raz pierwszy w Polsce, na który 

przybyło przeszło 400 delegatów stowa- 
rzyszeń odlewniczych, zjednoczonych w 
Międzynarodowym Komitecie Związku 
Techn. Stow. Odłewniczych (C. I. A. T. T.), 
reprezentujących wszystkie państwa euro 
pejskie, Stany Zjednoczone A. P., Austra 
lię i Południową Afrykę. 

O'warcie Kongresu odbyło -* 
kiej auli Poiltechniki Warszawskiej o g. 
10,15 w obecności przedstawicieli rządu, 
wojskowości, przemysłu i nauki. 

Pana Prezydenta R. P. i Rząd repre- 
zentował na otwarciu minister komunika 
cji płk. dypl. Uirych. 

Amnostia dia sprawców 
rorruchów kłajpodziich 

KOWNO (Pat). „Lietuvos Żinios” po- 
daje, że na osłatnim posiedzeniu rady 
ministrów przyjęto m. in. ustawę o amne- 
stij dla uczestników rozruchów w porcie 
kłajpedzkim w dniach 21 i 28 czerwca 

zb. Podobną ustawę przyjął na poniedział 
kowym posiedzeniu sejmik kłajpedzki. 

Defilada 80 tys. przywódców partyjnych 
przed Kancierzem 

nad rozbudową sieci komunikacyjnej nie 
mieckiej 

NORYMBERGA (Pat). Dzisiejszy 4-ty 
dzień zjazdu partyjnego zakończył się de 
filadą przed kanclerzem Hitlerem 80 tys. 
przywódców partyjnych z pochodniami. 
Na ulicach, którymi przeszły defilujące 

dr Todt, który jako generalny inspektor oddziały, stały szpalery 10 tys. przywćd 
dróg Rzeszy zdał sprawozdanie z prac / ców partyjnych, również z pochodniami,   

sprzyjające żądaniom, sformułowanym przea 
Henleina w 8 punktach karlsbadzkich, któ- 
re — demagająe się autonomii terytorialnej 
dla mniejszości — nigdy nie poddawały dy- 
skusji swej przynależności de całości pań- 
stwa czechosłowackiego. Henlein nie doma- 
gał się oddzielenia poprostu Niemców od pań 
stwa, którego prezydentem jest Benesz. .To 
rądykalne rozwiązanie jest przeciwnie roz- 

patrywane w ciągu ostatnich dni przez wpły 
wowe organy takie, jak „Times* .lendyński 

lub „Repabligue* paryska. Wyražnym jest 

dla odpowiedzialnych kół rzymskich, że w 

sprawie sudeckiej są czynne siły obce, nie- 

odpowiedzialne, prowadzące do Moskwy, si- 

ły, które 2 pckająe do oporu rząd praski, 

pozwałały mu przewidywać możliwości po-, 

mocy, być może hipotetycznej, starając się, 

7 

+ 
przenieść spór na płaszczyznę przeciwnych , 
1deologij. W odpowiedzialnych kołach rzym 
skich wysoce cenione jest stanowisko naro- - 
du niemieckiego w obecnej sytuacji i powś- : 
ciągliwość, jakiej dowody dał kanelerz Hitler 
w swym orędziu do kongresu w Norymber- | 
dze, Jeżeli Praga powróci do realnej polity 
ki, możliwym będzie uniknięcie jeszcze więk 
szego kryzysu. Stanowisko Włoch w sprawie 
sudeckiej było określone w czasie rozmów, 
jakie kanclerz odbył w Rzymie z Mussoli- 
nim. Włochy nie powołały żadnych reczni 
ków i nie wydały żadnych dyszarvev| » chg 
rakierze wojskowym. 

Zainteresowania 
w Berlinie 

BERLIN, (Pat). Opinia niemiecka 
znajduje się wciąż jeszcze pod silnym 
wrażeniem zerwania przez Niemców 
sudeckich rozmów z rządem praskim, 
Ponowne zaostrzenie problemu sudec 
kiego usunęło nawet na chwiłę na dru 

gi plan zjazd partyjny w Norymber- 
dze. Pierwsze kolumny / wczorajszej 
prasy niemieckiej poświęcone są pra 
wie wyłącznie zagadnieniu sudeckie- 
mu, przy czym prasa nie kryje się z 
tym, że zagadnienie czechosłowackie 
przyjęło obrót „dramatyczny. 

Poseł czechtsłowacki 
w Londynie 

złoż:ł protest przeciwko 
artykułowi „Times'a“ 

LONDYN (Pat). Wczorajszy artykuł 
„Times'a" doradzający rządowi czeskie= 
mu odstąpienie obszaru sudeckiego Rze 
szy wywołał dzisiaj polemikę na łamach 
prasy brytyjskiej, 

Cała prasa donosi iż poseł czechosło 
wacki Masaryk złożył w Foreign Office 
protest przeciwko temu artykułowi i że 
oficjalny komunikat rządu brytyjskiego, 
stwierdzający iž poglądy, wWyłuszczone 
przez „Times'a” nie pokrywają się z po 

glądąmi rządu brytyjskiego — był na- 
stępstwem tego protestu. 

Niemey nie śpieszą z wznowieniem 
rakoWsń 

PRAGA, (Pat). Kierownictwo par- 
tii Niemeów sudeckich komunikuje, 
iż wbrew rozsiewanym zagranicą po- 
głoskom rokowania, zgodnie z komu 
nikatem partii, zostają przerwane do 
póty, dopóki nie będzie przeprowadzo 
ne całkowite wyjaśnienie zajść w Mo 
rawskiej Ostrawie i nie nastąpi uka- 
ranie winnych. > 
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„KURJER” [4565], = 

wiedlrzmy bridge 
Eurropuz 

Ogėlna sytuacja w Europie pod | niczych sił, które w jednym potężnym 
względem militarnym - przypomina 
raczej taniec wojenny szczepu Niam- 
Niam: wszyscy sobie wzajemnie wy- 
grażają, każdy robi groźną minę i w 
ogólnym zgiełku wojennym ostatecz 
nie trudno się połapać kto wróg a klo 
przyjaciel. Tym bardziej trudno prze- 
widzieć jak się ułożą alianse w razie 
rzeczywistego konfliktu zbrojnego, 

W całym europejskim rozgardia- 
szu, powiedzmy otwarcie, przedwo- 
jennym zarysowują się jednak pewne 
kombinacje o bardzo wyraźnym cha- 
rakterze. W dziedzinie lotnictwa mo- żna dzisiaj już ustalić partnerów w 
jutrzejszej grze. Kwestia tylko jak o- ni zasiądą do gry. Możnaby rzec, iż obecnie szukają „czwartego do brid- ge a“. Tych trzech — to Niemcy, Wło chy i Anglia. Tym czwartym — może się stać przyszłą Hiszpania. 

: Włochy swoją ekspansję dzisiaj 
kierują wyraźnie na południe. Zasz 
czytny tytuł „mare nostra* (nasze mo 
rze), jakim do niedawna obdarzyły 
Morze Adriatyckie, dzisiaj usiłują 
przenieść na Morze Śródziemne. Za- 
gęszczenie lotnisk na południu, sieć baz lotniczych na Morzu Śródziem- nym, utrzymywanie w koloniach (Li- bia, Afryka wschodnia) sił powietrz- nych o charakterze operacyjnym — wszystko to wskazuje, że Mussolini chce z półwyspu Apenińskiego i po- ziadłości zamorskich zrobić jeden nie podzielny obeszar włoskiego impe- rium. 

Siły powietrzne Włoch należą dzi- 
siaj do jednych z najbardziej nowo. 
czesnych. Nasycone nimi są zarówno 
siły lądowe, jak i marynarka. Stan ich 
oblicza się na 4000—4500 samolotów. 
Intencje na przyszłość ujawniają się 
w charakterze i konstrukcji płatow. 
ców: przede wszystkim są budowane 
samoloty bombardujące i wodnosamo 
loty o dużym zasięgu. Że lotnictwo 
włoskie jest ogromnie dziś rozbudo- 
wane świadczy chociażby fakt działa 
nia jego w wojnie hiszpańskiej na 
skalę niewspółmiernie wielką, jak na 
zadanie tylko ekspedycyjne. Dla przy 
kładu w akcji na Santander w sierp- 
niu 1937 r. brało udział wyłącznie lot 
nictwo włoskie, które wykonało ро- 
dówczas 3000 godzin lotów i rzuciło 
na obiekty rządowe przeszło 300.000 
kg bomb. Obecnie lotnictwo włoskie 
podlega pięcioletniemu planowi reor- 
ganizacji, w wyniku którego do r. 1941 ma osiągnąć poziom taki, żeby się stać absolutnie bezkonkurencyj. 
nym. Tak jak Anglia swoje siły mor- skie zawsze utrzymuje na takim po- ziomie, aby były przeważające w: sto sunku do każdej możliwej kombina- cji ewentualnych przeciwników, po- dobnie Włochy postawiły za cel osią- 
gnąć bezwzględną przewagę w po- wietrzu nad każdym możliwym ugru- 
powaniem w przyszłej wojnie Prze- cież ojczyzną teorii, znanej pod naz- 
wą „teorii Douhet'a* są właśnie Wło 
chy. W myśl tej teorii losy przyszłej 
wojny zależeć będą wyłącznie od lot- 

PY 

  

  

uderzeniu w pierwszych dniach woj- 
ry zdecydowanie przeważą losy jej 
na stronę tego, kto na takie uderzenie 
pierwszy się zdobędzie. 

Na morzu Śródziemnym interesy 
Włoch skrzyżowały się z interesami 
Anglii. Drogi, prowadzące na wschód 
zostały niespodziewanie zagrożone. 
Zakutej w żelazo i beton angielskiej 
mazie na Malcie zaprezentowano pie- 
kną wysepkę między Sycylią a wy- 
brzeżem afrykańskim Pantellarię; na 
Gibraliar ma się odpowiedzieć Ceutą, 
o którą prawdopodobnie walczy część 
włoskich lotników na usługach gen. 
Franco, bowiem twierdza ta narazie 
jest oficjalnie hiszpańską. 

Na morzu Śródziemnym spotkało 
się dwuch partnerów europejskiego 
bridge'a. 

Siły powietrzne niemieckie mają 
znów swoje racje, dla których muszą 
być silne. Dzisiaj pod względem tak 
ilości jak i jakości lotnictwo niemie- 
ckie wybija się na pierwszy plan. Jak 
kolwiek teoria o użyciu masy samolo 
tów, jako masy rozstrzygającej w 
wojnie, w Niemczech nie jest tak sze- 
roko wyznawana jak we Włoszech, 
bowiem większa wiara jest tutaj po- 
kładana w broni pancernej, to jednak 
nie wyklucza się możliwości użycia w 
normalnych działaniach wojennych 
olbrzymich (operacyjnych) zgrupo- 
wań lotnictwa. Zbombardowanie ży- 
wotnych centrów przeciwnika w głę- 

bi jego kraju zawsze będzie niezmier 
nie ponętnym zadaniem. 

Główne racje potęgi lotnictwa nie 
mieckiego są to: możliwość przebicia 
się na tyły przeciwnika w razie za- 
grzebania się w wojnę pozycyjną, jak 
to było w latach 1914—1918, wresz- 
cie uzyskanie zupełnie pewnej łącz- 
ności z oddalonymi sprzymierzeńcami 

W wielu wypadkach przy takich 
zadaniach sił powietrznych interesy 
niemieckie krzyżują się z angielskimi, 
w szczególności jeżeli ujmować je łą- 
cznie z francuskimi. 

Stan sił lotniczych niemieckich ob 
licza się dzisiaj na 6000—7000 samo- 
lotów, z tego około 4500 tylko bojo- 
wych. Możliwość produkcyjna prze- 
mysłu lotniczego wynosi około 16.000 
samolotów i 20.000 silników rocznie. 
Personel fabryk tego przemysłu wy- 
nosi 100.000 ludzi. 

Stan sił powietrznych angielskich 
do niedawna nie był w żadnym sto- 
sunku do dwuch wymienionych part- 
nerów. Dopiero, gdy Baldwin orzekł, 
że granica Anglii leży nad Renem 
wtedy wraz z ogólnym rozpędem 
zbrojeniowym również lotnictwo za- 
częło się podciągać na odpowiedni 
poziom. Czy się już podciągnęło? 

Trudno dać na to pytanie dokład. 
ną odpowiedź. Według opinii niemie- 
ckiej stopień zaopatrzenia Iotnict- 
wa angielskiego jest niesłychanie wy 
soki. Sprzęt lotniczy ma być pierwszo 
rzędny. Istotnie np. najnowszy samo- 
lot myśliwski angielski „Hawker- 
Hurricane" wykazał rekordowe ce- 

Ma stopni ewskiego wagom 
(Reportaż własny „Kurjera Wileńskiego") 

Zdarzyło się, że ; ; Е 2 
do Litwy” (nie na Litwę, jej lez się 

kiewicz chee, bo trzeba wiedzieć, że 
Litwini w tym „na“, dopatrują się sugestii, że Polska wciąż skłonna jest 
traktować Litwę... jako prowincję), 
pisać zaś chcę subtelnie i delikatnie, 
ile że już na stopniach wagonu naty- 
kam się na Litwina, który wszczyna 
dyskusję, dyskusję przeczuloną i prze 
wrażliwioną, jak to u Litwinów czę- 
sto bywa. 

Zaczepia mnie, jak się później o- 
kazało, dyrektor litewskiego gimna- 
zjum z Kretyngi, nb. dość wprawnie 
az po polsku. — „A co, ładne 

słówić wagony?|* — są pierwsze jego 
"17 „Ładne* — mówię — acz- kolwiek nie į ; 

ак Wc 3 
nego w tych bardzo nadzwyczaj 

: Е ie, fotogr: Et . 
ciadlające ciekawsze zi TI. 

Rap E dyrektor Świeżo jeździł 
oł R peryferią naszych kresów, as jest składem Wagonów 

Žano? klasowych“, na ой; jakiegos ahaci 7, . acia, czy W oropajewa. Dziwi Koja   

to, że Litwin przypina łatkę naszemu kolejnictwu, które — przyzną to każ- dy bezstronny obserwator — dużo wy żej stoi od litewskiego. Bo Litwini Bogą się szczycić szeregiem osiąg- PIĘĆ w życiu swego _ niepodległego Ba mogą słusznie podkreślać, е mają nawet osiągnięcia większe niż my, jeśli chodzi o niektóre inne wyczyny gospodarcze, ale niechż się nie chwalą kolejnictwem. Poci >, na Litwie (przepraszam: w Litwi е idą z szybkością żółwia. Ww; KS powiedzieć, że się z Kowna do Abo] jedzie całą noc, tyleż, co z Wilna d. Warszawy, a na mapie widać jak duża jest różnica w tych Odie R ciach. Uhuchomione w ostatnich Iš tach przez jakąś firmę niemiecką motorówki, niedawno musiano wy- 
cofać z obiegu, bo notorycznie się psuły i spóźniały — ale Dyrektor u. 
skarża się, że mamy kiepskie auto. busy, a nie jeździł autobusami PKp. 
Zarzuca, że podróż w Polsce koleją- 
mi kosztuje bardzo drogo i chce po- 
równywać ceny biletów pociągów о- 
sobowych w Litwie, z pociągami ро- śpiesznymi w Polsce. Dyrektor gim- 

chy: szybkość ponad 650 km na godz. 
lata swobodnie w nocy, odporny na 

warunki atmosferyczne itd. Olbrzy- 
mie złoża surowców i wspaniale TOZ- 
winięty przemysł dają jaknajlepsze 
warunki do postąwienia lotnictwa na 
bardzo wysokim poziomie. Jedynym 
podobno minusem wojsk powietrz- 
nych Wielkiej Brytanii jest dziedzina 
personalna: młodzież angielska nie 
zdradza zbyt wielkiego zapału do słu 
żenia w wojsku w ogóle, a w lotnict- 

wie szczególnie. 

Zupełnie inaczej oceniają lotnict- 
wo angielskie autorowie sowieccy. 
Ich pogląd na tę sprawę jest bardziej 
pesymistyczny. Podobno, program, 
jaki sobie nakreślił rząd angielski w 
dziedzinie dozbrojenia lotniczego nie 
został wykonany całkowicie. Na 1-go 
stycznia 1937 r. było przygotowanych 
eskadr lotniczych o 16,5% mniej niż 

przewidywał program, a w samej me 
tropolii brak ten wyrażał się nawet 

cyfrą 22,50/. Na 1 stycznia 1938 r. 

zamiast przewidywanych 2370 samo- 

lotów było wyprodukowanych tylko 
2031. 

Pod względem technicznym rów- 
nież lotnictwo angielskie podobno po 
zostawia weile do życzenia. Przeważ- 

nie na uzbrojeniu znajduje się sprzęt 
| starego typu, nie mogący żadną mia- 
| rą współzawodniczyć z nowoczesny- 
mi maszynami. Z lotnictwa bombar- 

dującego na liczbę 68 eskadr tylko 29 
mogą być nazwane — i to z pewnym 
naciągnięciem — nowoczesnymi. Na 
rok bieżący przewidywane jest uno- 
wocześnienie zaledwie połowy sił po. 
wietrznych. Że tak istotnie jest, może 
świadczyć fakt, że w kwietniu bieżące 

go roku rząd angielski uważał za ko- 
nieczne poczynić zamówienia w Sta- 
nach Zjednoczonych: zamówiono 200 
samolotów liniowych dalekiego wy- 

wiadu i 200 samolotów lekkich roz- 
poznawczych. 

Angielskie ministerstwo lotnictwa 
oblicza, że w razie wojny trzeba bę- 
dzie produkować 3000 samolotów mie   

Za najbliższą granicą 

Współpraca litewskiej „Elty” z Patem 
Dyrektor „Elty” w Kownie p. Dailide 

poinformował przedstawicieti prasy o dal 

szych postępach w usprawnieniu zagra- 
nicznej służby informacyjnej. 

Od jesieni 1935 r. poza dzienną słu- 
żbą wprowadzono 2-godzinną służbę wie * 
czorną. Z biegiem czasu, na wiosnę rb., 
wprowadzono stałą 6-godzinną służbę 
nocną. Przyznanie dla „Elty“ nowych eta 
tów pozwoliło na przedłużenie pracy do 

sięcznie. Stanowi to dziesięciokrotne 
zapotrzebowanie pokojowe. Do takiej 
wydajności obecnie przemysł angiel- 

ski nie jest dostosowany. 

W rezultacie Anglia pozostaje w 
tyle za U. S. A. jeżeli chodzi o jakość 
sprzętu, zaś za Niemcami — zarówno 

pod względem jakości jak też i ilości. 

Bardzo poważnym zagadnieniem 
dla Anglii jest lotnictwo morskie i o- 
kręty-lotniskowce, jako ten rodzaj 
broni, który zabezpieczy morskie dro 
gi do odległych kolonij. I właśnie tu- 
taj występuje wyraźnie rola owego 
„czwartego do bridge'a'* — Hiszpanii 
Przy zachowaniu jej w kręgu swoich 
wpływów Anglia ma bądź co bądź za 
bezpieczone chociaż wyjście na Mo- 
rze Śródziemne. Z chwilą, gdy ta bra- 
ma zostanie zamknięta na włosko-nie 
miecką kłódkę, wtedy pozostaje tyl- 
ko wąska furtka francuska, która jak 
dotychczas nie ma zbyt wielkiej war- 
tości strategicznej. . 

‚ М ramach owego trójkąta angiel- 
sko - włosko - niemieckiego występu- 
je wyraźnie celowość użycia sił po- 
wietrznych w Hiszpanii. Tłumaczy to 
również pewien niepokój Anglii jeże- 
li chodzi o decyzję na Morzu Śród- 
ziemnym. Sens polityki angielskiej, 
która nieraz dziwi nas wskutek oka- 
zywanej chwiejności, może być tylko 
wtedy zrozumiały, gdy się weźmie 
pod uwagę niezmiernie zawikłany 
splot najprzeróżniejszych interesów 
angielskich z jednej strony, a pewne 
specyficzne trudności wewnętrzne (o- 
późnienie w zbrojeniach lotniczych, 
brak zapału do służby wojennej u 
młodych Anglików, pacyfistyczne na- 
dzieje społeczeństwa itd.) z drugiej. 

L. Kor. 
ESRT 

Niemiecki samolot transoceaniczny 

  

nazjum zapomina, że porównywać 
można tylko podobne z podobnym. 
To mnie odstręcza od dalszej dysku- 
sji, dyrektor — widzę — tendencyj- 
niakl... Tego nie lubię, zwłaszcza u 
„ludzi nauki“. : 

Ale dyrektor jest b. natarczywy. 
Dalszy zarzut, że „Wilno — miasto 
żebraków”. Musiałam mu z przykroś- 
cią przyznać, że istotnie żebraków 
mamy sporo. Nie lubię ukrywać rze- 
czy prawdziwych. Mnie samą, po dłu 

|ższej niebytności w Polsce, najbar- 
dziej przykro razili i rażą w Wilnie 
jałmużnicy. Oburzył mnie jednak epi 
tet rozmówcy: — „Azja, Azja* — dla- 
tego też odrazu mu wypomniałam, 
że... Mussolini nie zwalczył żebractwa 
także, ale nie był to widać trafny ar- 
gument dla obywatela faszystowskiej 
Litwy. Pozostał jakoś bez echa. 

„Cóż dziwnego, że jesteście kra- 

jem biednym: wydajecie na wojsko 
609/06 budżetu, my — 30%0. — Ale czy 
nie zaStanawiał się ten pan nad tym 
nigdy, że kto wie, czy nie dlatego kraj 
jego może wydawać na wojsko tah 
mało, że my wydaiemv dużo? 

* * * 

Na tym urwała się nasza rozmo- 
wa. Podaję ją rozmyślnie dlatego, że- 
by unaocznić, że Litwini nie umieją, 
czy nie chcą do nas, i do dyskusyj 
z nami podchodzić sine ira.. To już 
u nich jest objaw niemal powszechny.   

Dyrektora z Kretyngi więcej już     

Najnowszy niemiecki samolot transoceaniczny, zbudowany w Niemczech dla Luft- 
hansy. Samolot ten może rozwijać szybkość 310 km na godz. Stanowi on najle- 
piej wyposażony technicznie samolot, przystosowany do lotów przez ocean. 

Nowy samolot niemiecki będzie użyty w służbie komunikacyjnej, 

18 godz, W ten sposób „Elta”" będzie 
pracowała tę samą ilość godzin, jak wiel 

kie agencje telegraficzne — od godz. 7 
rano d o1,30 w nocy. Pozwoliło to na 

dokładne, wszechstronne i szybkie poda- 
wanie wiadomości. Nie będzie również 
mogło być mowy aby prasa zagraniczna 
zdołała ubiec w dostarczaniu wiado- 
mości. 

W najbliższym czasie „Elta”* porozu- 
mie się z Polską Agencją Telegraliczną 
w sprawie wymiany informacji. Dotych- 
czas bowiem większość wiadomości z Pol 
ski i o Polsce otrzymywano za pośred- 
nictwem innych agencyj. Obecnie sy-. 
tuacja ulegnie zmianie na lepsze. 

Na ogół należy podkreślić, że w os< 
tatnim czasię „Elta” usprawniła swą dzia 
łalność. 

RUCH MIĘDZY POLSKĄ A LITWĄ. | 

„Lietuvos Aidas" przynosi informacje 
o ruchu kolejowym pomiędzy Litwą i Poł 
ską. Wbrew |przewidywaniom nie jest 

on, jak dotąd, zbyt ożywiony: na jeden 
pociąg wypada przeciętnie 20 pasaże- 

rów, w tej liczbie sporo obywateli 
państw trzecich, jadących przez Liiwę 
i Polskę tylko tranzytem lub kuracjuszy, 
udających się do uzdrowisk litewskich, 
łotewskich, czechosłowackich i in. Więk 
szy jest ruch towarowy, szczególnie z 
Czechosłowacji do Litwy i nawzajem. Po 
zawarciu umowy handlowej połsko-itew= 
skiej wzrośnie on dzięki nawiązaniu wy- 
miany towarowej pomiędzy tymi kraja- 
mi. Z otwarcia komunikacji drogowej na 
odcinku Zawiasy—Jewie w pierwszych 
cztetech tygodniach skorzystało tylko 
ok. 20 samochodów. 

Łotewska gospodarka 
mieczarska 

Łotewski eksport masła dochodzi do 
cyfr imponujących. Z państw w Europie 
Wsch. Łotwa zajmuje pierwszę miejsce, 
jako eksporter masła, W ciągu 10 ostat 
nich lat pogłowie bydła powiększyło się 
znacznie, obecnie do 1.200 tys. w czym 
800 tys. krów dojnych. Zwiększyło się 
maksimum wydajności, dziś przeciętnie 
jedna krowa daje rocznie 2.665 kg mie 
ka, również podniosła się zawartość tłu 
szczu w mleku. W celu podwyższenia ja 
kości mleka, klasyfikuje się je na trzy 
gatunki, przy tym za najwyższą jakość 
udzielane są wysokie premie. Ludność 
wiejska spożywa tam dużo mleka, i jego 
przełworów; w miastach (150 Itr na gło 
wę), trwa stała propaganda mleka. Cały 
przemysł mleczarski na Łotwie koncen- 
truje się w 350 spółdzielniach, prywat- 
nych zakładów jest kilkadziesiąt, Produk 
cja głównesjo produktu t. j. masła wynosi 
rocznie przeciętnie 40 tys. ton, z czego 
przeszło połowę wysyła się na eksport 
głównie do Niemiec i Anglii, gdzie osią 
ga dobre ceny, jako artykuł pierwszo- 
rzędny. Masło stanowi 1/3 całego ekspor 
tu łotewskiego. Ostatnio zwiększono 
produkcję sera, kazejny i mleka skonden 
sowanego, wszystko na eksport. Rozwój 
dziedziny mleczarskiej Łotwa zawdzię- 
cza planowo uprawianej gospodarce i 
rozsądnym zarządzeniom dof. akcji oświa 
towo - instruktorskiej. Tak więc mimo 
małego obszaru i nie wielkiej ilości mie 
szkańców, Łotwa wybija się na czoło w 
Europie Wschodniej w gospodarstwie 
nabiałowym. | 

ESTEER TORO OEZOE EZ WZEROOTOOE EPT RZ TOYO ZOOZTSTOŃ 

nie widzę. — Jesteśmy w Landwaro- 
wie. Od warszawskiego pociągu do- 
czepiają nam 3 wagony: drugi baga- 
żowy, sypialny i normalny wagon o- 
sobowy. Ten ostatni niemal że prze- 
pełniony. Wycieczka jakaś, czy co u 
licha? Nie tak więc źle z tą wymianą 
ludzką pomiędzy krajami Orła i Po- 
goni. Prezydent Starzyński, słyszę, 
bawił w Litwie, i złożył podobno wi- 
zytę burmistrzowi Merkisowi, dr De- 
derko, ze Szkoły Głównej Gospodar- 
stwa Wiejskiego, już siedzi w Kow- 

nie i bada spółdzielczość litewską. 
Spółdzielnia turystyczna „Gromada* 
z Warszawy szykuje także podobno 
wypad „do Litwy*, celem znaznajo- 
mienia się z tamtejszą spółdzielczoś- 
cią. 

Kontrola paszportów. Nie wiem, 
czy mi się przywidziało, ale w stosie 
paszportów mignęło mi nazwisko .. 
Katelbacha. Czyżby? —- Może to tra 
zaspany pan w piżamie w oknie wa- 
gonu sypialnego? Nie znąm p. Katei- 
bacha, wiem tylko, że go Litwini nie 
kochają. Polacy „kowieńczucy*, któ- 
rych skłócił — nie kochają go także. 
Po cóż by jechał: czy po to, żeby za- 
brać swoje „manacie*? 

Nadybam na korytarzu kolejarza, 
pytam go (po polsku) kiedy odjazd. 
Odpowiedź Litwina brzmi: „Siem* 
dwadcat* siem' *. Zrozumiał, biedak, 
(może jakiś pobratymiec z Szańc, 
albo Zielonej Góry*), ale gdzieżby 

    
odpowiedział w rodzimym 
wyleliby go zaraz. 

„Kada atvażiuojame i Kaunas?* 
(kiedy przyježdžamy do Kowna) — 
„Puse deszims“ ,pół do dziesiątej).— 
Już więc osiągnęliśmy płaszczyznę 

normalnego porozumiewania się. 
Jedziemy dalej. Mijamy historycz- 

ne miejsce zarośnięte brzėzkami, 
przejazd wycięty tak wąsko, że brzóz 
ki zaglądają niemal do okien wago- 
nu. Jesteśmy w Jedju (Vievis): stacja 
nie gotowa, zaczynają ledwie ukłka- 
dać stare, z jakiejś innej budowli, 
belki, przetkane mchem. Dużo wió- 
rów, zaniedbanie. ` 
Rozczarowuje to mnie. Dotąd nie u- 
rządzić porządnie punktu graniczne- 
go. Jednym dowodem więcej, że Lit. 
wini nie umieją się reprezentować. 
A wiem przecie, że państwo to małe 
i młode — to teren do licznych i cie- 
kawych, zwłaszcza w dziedzinie gos 
podarczej — obserwacyj. 

Ale na granicy nie umiało się za- 
reklamować. To także Na Litwinów 
charakterystyczne: „nie to warte, co 
po wierzchu”. ` ы 

Z nastawieniem zaobserwowania 
tego, co jest poza blichtrem — wjeż- 
dżam do tego kraju. J. 

językui 

*) Szańce i Zielona Góra, przedmieścia 

Kowna, w znacznym "o zameiszkałe przez 

ludność polską.



„KURIER“ [4565]. 

s» i EUUgGĘCe PÓŻE< 
majpiękmiejszej diablicy Framcji 

Pasmo zbrodni słynnej uwodzicielki 
Nazywano ją najpiękniejszą  diablicą 

Francji. Żyła na dworcu Ludwika XIV, a na 
sumieniu miała życie wielu mężczyzn. Jako 

młoda dziewczyna, naturalna córka pewnego 

francuskiego arystokraty i jakiejś wiejskiej 
piękności ż Roanne, wyszła za mąż za boga- 
lego ziemianina z Tours, pana de Partiers 
1 jako 18-letnia mężatka weszła na dwśr 
królewski. 

WZGLĘDY KRÓLA LUDWIKA XIV. 

Ludwik XIV zapłonął do pięknej Luizy 
vamiętną miłością, a tak się złożyło, że za- 

- raz po pierwszym jej rendez vous z królem 
pan de Partiers nagle zakończył życie. Po- 
wodu śmierci nie ustalono, wiadomo tylko, 
łe obok zwłok leżał bukiet róż o silnym za- 
pachu. Luiza nie długo chodziła w żałobie. 
Pocieszyła się wnet u boku bogatego, mło- 
dego Roberta Dinąc, którego zupełnie pod- 
biła piękność młodej wdówki i który zasy- 
pywał ją cennymi podarkami 

DRUGA OFIARA. 

Kiedy plotki na temat nowego romansų 
stały się zbyt głośne i groziło niebezpieczeń- 
two, iż dowie się o tym król madame de 
Partiers wybrała się do ogrodu obok swego 
pałacu i zerwała kilka pachnących róż. Zro- 
biła z nich bukiet i posłała Robertowi z wy- 
raźnym poleceniem, aby on osobiście go 
odebrał. I kiedy młody człowiek szczerze 
wzruszony tym nowym dowodem miłości 
zwej ukochanej wziął róże do ręki, uczuł 
lekkie ukłócie — a w dwa dni później już 
nie żył. Jego lokaj znałazł w bukiecie ukrytą 
długą, ostro zakończoną szpilkę; pojechał 
niezwłocznie do Tours, aby pokazać to pani 
do Partiers. Ta jednak wzruszyła tylko obo- 
jetnie ramionami i oświadczyła, że jej to 
nic nie obchodzi. Dała potem wiernemu 
służącemu p. Dinac hojny napiwek, a poza 
tym przyjęła go do służby jako stangreta. 
Chłopak był szczerze tym uradowany i oczy* 
wiście przed nikim już nie zdradził tajem- 
nicy swego odkrycia: Na dworze w Wersalu 
zaś chwalono powszechnie dobre serce ma- 
dame de Partiers, która tak troskliwie za- 
opiekowała się losem służącego swego zmar- 
lego przyjaciela. 

HRARIA DI VAGLIONI. 
Następną ofiarą czaru oczu pięknej Lui. 

zy był hrabia de Vaglioni, mężczyzna już 
starszy. Po jakimś balu w Paryżu, na którym 

_ po raz pierwszy ją ujrzał, odwiedził zako- 
ehany Włoch piękną wdowę w jej mieszka-   

niu i oświadczył się o jej rękę. Luiza ręki 

mu nie oddała, ale przyjaźni się nie wyrze- 

kła, podstarzały hrabia powiększył więc 
zastęp wielbicieli wdzięków pięknej Luizy, 

oczywiście hojnie 22 to płacących. Nie od- 

stępował jej prawie na krok, ofiarował jej 

wspaniały powóz, bezcenne toalety, moc dro 

gocennych kolii i broszek. 

Przyjaźń ta trwała dobre trzy lata. Że 
zaś Ludwik XIV zajęty był w tym czasie 

inną pięknością paryską, przeto Luiza mogła 

się nie krępować objawami i dowodami mi- 

łeści hojnego przyjaciela. Ale ostatecznie osi 

wiały adonis znudził się jej. Zaprosiła go 

da swego mieszkania, a na powitanie podała 

mu bukiet róż, które — jak oświadczyła — 

własnoręcznie dłań zerwała. Z czułością przy 

łożył strowina kwiaty do serca, uradowany, 

że ukochana kobieta pozwoliła mu je wziąć 

jako dowód jej uczucia. Zdziwił się jedynie, 

że kilka kwiatów Luiza wyjęła z bukietu 

przed rozstaniem się z hrabią. Razem z tymi 

kwiatami usunęła ona także trującą igłę, 

która jednak swą rolę już spełniła. W kilka 

dni później hrabia de Vaglioni zakończył 

życie. Także na zakażenie krwi. 

W rok później podobny los spotkał zna- 

nego adwokata paryskiego Cabrout. I on 

otrzymał od Luizy złowrogie róże. Majątek 

swój, wcale znaczny, zapisał, ku słusznemu 

rczżaleniu swej rodziny, madame de Par- 

tiers, która dobrze tym wzbogacona żamiesz 

kała ponownie w swym zamku w Tours. 
4 

SZCZĘŚCIE APTEKARZA. 

Przez jakiś czas było cicho wokół roman- 

sowej wdówki. Nie mówiono nic o nowych 

jej podbojach. Dopiero w parę lat później 

gdy liczyła 36 lat, poznała młodego, 24-1et- 

niego aptekarza Charlesa Legrand. Młodzie- 

niec zakochał się w niej bez pamięci, a ze 

względu na zły stan zdrowia ukochanej są- 

dził, że stała pomoc aptekarza jest jej ko- 

nieczna. To też oświadczył się o jej rękę i 

został przyjęty. Narzeczeństwo i miłość 

trwały jednak nie długo. Madame de Par- 

Hers znudziła się konkurami aptekarza, zer- 

wała z nim, a na ukojenie bólu ofiarowała 

mu bukiet róż. A kiedy młody człowiek po- 

czuł ukłucie przy odbieraniu kwiatów, po- 

wziął jakieś podejrzenie i rozwiązał bukiet. 

Wówczas wypadła szpilka. Fakt ten spotę- 

gował złowrogie przypuszczenie aptekarza, 

mimo zaprzeczeń Luizy, to też dokonał za- 

raz dezynfekcji rany i dzięki temu ocalał. 

Dałsze dwa lata w życiu madame de Par- 
WORD SPARE OTTO TTTYTOT ZZO TAT TO AOC ZRÓZA OODADZZSODA 

Połscy alpiniści na Mont Blanc 

  

Zdjęcie, nadesłane przez znanego aipinistę polskiego Żuławskiego, przedstawia- 
jące moment wspinania się palskiej ekipy ałpinistycznej na wschodnią ścianę 
Mont Blanc. Na 

  

zdjęciu widoczny alpinista Jerzy Golcz. W głębi Aiguille Noire 
de Peuterey. 
   

WWGBi<ci cja*cy Sta jaj 
WIEŚMIECEUJ „HEC ZE... 

‚ № _ miejscowościach, położonych 
wzdłuż Wiłii (od Rabunia po Głinnej 

„wilki robią spustoszenie wśród inwenta- 
rza żywego. Drapieżniki wyrządzają du- 
że szkody mieszkańcom. Pojawiają się od 
strony lasów pańsiwowych, położonych 
na prawym brzegu Wilii, Ogółem obli- 
czają, IŁ w ciągu lata rozszarpały albo 
pokaleczyły, 27 sztuk koni, świń i owiec. 
Do wsi wpadają nawet w biały dzień. 
Jak to ostatnio miało miejsce w Rybczy- 
nie (gm. Wiazyń). Na pastwiskach pod 
samą Wilejką od wiosny do chwili obec 
nej pożarły 4 konie a dwa zraniły, Nie- 
szczęśliwi włościanie z płaczem przycho 
dzą do starostwa prosić 0 wytępienie 
szkodników, 

W dobrach Horodyńskiego, graniczą-   

cych z lasami państwowymi obok wsi Si- 
niszcze, wyiropiono dwa gniazda. Chło- 
pi mszcząc się za wyrządzone krzywdy 
powiesili młode wilczki na drzewach w 
miejscu znalezienia. 

We wspomnianym Rybczynie, Matczy 
cach, Małmyhach j kilku innych miejsco 
wościach pasące się stada w dzień pil- | 
nuje po kiłku dorosłych ludzi. Wieczo- 
rem zaś obok pasących się koni zmusze- 
ni są urządzać prawdziwe sobótki św. 
Jańskie. Na niewielkiej przestrzeni roz- 
pałają po 6—10 ognisk, aby uchronić 
swój dobytek. 

Władze powiatu przygotowują się do 
zorganizowania obławy, 

Aleksander Jankun.   

tiers były bardzo burzliwe. Wykonano na 

nią kilkakrotnie zamachy mordercze. Kiedy 
mianowicie przejeżdżała wieczorem przez 0- 
kolicę, zjawiał się koło powozu jakiś jeź- 
dziec i strzelał w jej kierunku. Strzały te 
Jednak zawsze chybiały. Sprawcy zamachów 

nie wyśledzono, ałe wydaje się bardzo praw- 
dopodobne, że był nim ów młody aptekarz. 
Luiza de Partiers wniosła nawet przeciw 
niemu doniesienie, cofnęła je jednak natych- 
miast, kiedy zagroził rewelacjami o tajem- 
niczym bukiecie róż. 

WYJAŚNIENIE TAJEMNICZYCH ZBRODNI. 
Wkrótce potem madame de Partiers 

zmarła, również w bardzo tajemniczych oko 
licznościach. I właściwych powodów śmierci 
nigdy nie wyjaśniono. Ale w czasie przeszu- 
kiwania pałacu w Tours znaleziono pokoik, 
który był prawdziwą fabryczką trucizn. A 
w końcu wykonawca testamentu znalazł 
przy porządkowania papierów zmarłej do- 
kument, którego lektura wstrąsnęła nim głę- 
boko. Był to rodzaj pamiętnika, w którym 
Luiza de Partiers skrupulatnie notowała 
swe zbrodnie i szczegółowo opisywała mor- 
derstwa, popełnione prżez nią za pomocą 
słynnych bukietów róż. Pamiętnik ten znaj- 
duje się dotąd w bibliotece kryminalistycz- 
nej w Paryżu „jako niemy świadek potwor- 
nych zbrodni „pięknej diablicy". 

  

Przed polskim lotem 
do stratosiery 

© przebiegu będą informowały wszystkie radiostacje 
Prace, związane z szyciem powłoki 

bałonu „Gwiazda Polski” w wytwómi ba 
łonów i spadochronów w Legionowie, 
uważać należy za ukończone. W chwili 
obecnej wykańczają się jeszcze różne 
drobne części powłoki, po czym nastąpi 
transport jej samochodem na polanę Cho- 
chołowską. Na powłokę balonu zużyto 
12.300 metrów kwadhr. tkaniny jedwabnej 
po cenie 5.22 zł za metr kw. co wynosi 
sumę 64.206 zł. Tkanina ta, jak wiadomo, 
była w specjalny sposób gumowana od 
strony wewnętrznej i powleczona war- 
słewką mieszanki aluminiowej od zew- 
nątrz. Koszt tych czynności wynosił po 
zł 4.77 od metra kwadr. tj. z. 58.671. 
Łącznie zatem całkowity koszt powłoki 
balonu wynosi sumę blisko 123 tys. zł. 

  У 

  

     
POKOJE 

TANIE. CZYSTE i CICHE 

W BOTELU ROYAL 
Warszawa Chmielna 51 

Dla pp. ezytelnikėw „Kurjera Wileńsk,* 
154 abato ь 

            

      

  

  

siskie Radio w zrozumieniu donio+ 
słości łału „Gwiazdy Polski” dla dobra 
nauki połskiej użyć ma wszelkich dostęp- 
nych środków dla należytego zapropago 
wania tej imprezy zarówno w kraju, jak 
i za granicą. W szczególności Polskie 
Radio na czas startu i łatu ma zamiar 
uruchomić wszystkie rozgłośnie, aby za 

ich pośrednictwem stale informować o 
przebiegu loiu. Dalej przeprowadzi tran- 
smisję samego lotu oraz zwróci się do 
wszystkich radiofonii europejskich z proś 
bą o ewentualne nawiązanie kontaktu 
radiowego z załogą bałonu w wypadku, 
gdyby „Gwiazda Polska” znałazła się na 
ich terytorium i komunikowanie infor- 
macji o jej łocie. Poza tym zwróci się 
do połskich krótkofalowców o współpra- 
cę przy odbiorze informacyj z bałonu 
celem ich dalszego  rozpowszechnienia 
przez rozgłośnie Polskiego Radia i za- 
pewni współpracę radiofonii  amarykań- 

skich przy transmisji lotu do Ameryki 
przez National Broadcastig Company. 
Przeprowadzając powyższy program. Pol 
skie Radio przede wszysikim wyśle do 
doliny Chochołowskiej na miejsce startu 
wóz transmisyjny, gdzie ustawiona bę- 
dzie specjalna aparatura do nagrywania 
na płytach oraz założy 2 punkty transmi- 
syjne: jeden w Zakopanem j drugi obser 

  

  

Leczenie przy pomocy muzyki 
Muzyka szopenowska działa lepiej niż zastrzyki... 

Ostatnio kilku uczonych  amerykań- 
skich ogłosiło prace na temat wpływu 
muzyki na życie istot stojących na wyż 
szym szczeblu rozwoju. Spostrzeżenia 
swoje opierają oni na obserwacji z ży- 
cia codziennego, twierdząc, że istnieje 
pewien ścisły związek pomiędzy ukła- 
dem nerwówym a rytmami muzycznymi, 
słyszanymi w życiu codziennym. Obser- 
wacje te, rzecz prosta, można najlepiej Е 
przeprowadzić w wielkich zbiorowiskach 
ludzkich, jakimi są miasta amerykańskie. 
gdzie życie miejskie tętni ogłuszającym 
rozywarem j hałasem. Od klaksonu samo 
chodowego i syreny parowozu aż do 
wspaniałych orkiestr symfonicznych roz- 
tacza się ta dziedzina obserwacji psycho 
łogów, muzykologów j neurologów ame 
rykańskich. Twierdzą oni, że rytmy muzy 

czne wywierają pewne wpływy zgóry ok 
reślone na ksztaHowanie się psychiki lu 
dzkiej, skoro dziecko usypia najlepiej 
przy dwiękach łagodnej kołysanki Mozat 
ta czy Schuberta, podozas gdy zawrotny 
rytm „Bołera” Ravea może wywołać w 

duszy słuchacza nastrój podekscytowania 
i podrażnienia. Tak samo muzyka wywie 
ra duży wpływ na ludzi chorych psychi 
cznię i umysłowo. Podstawową tezą u- 
czonych amenykańskich jest to, że rytm 
wpływa zawsze na skoordynowanie czyn 
ności psycricznych (np. dźwięki marsza, 
przy wtórze którego maszeruj, oddział 
wojska), a arytmia działa destrukcyjnie 
i powoduje zaburzenia pewnych ošrod- 
ków psychicznych. 

Stąd wynika szereg teoryj, głoszonych 
przez najpoważniejszych psychologów i 
psychiatrów. Twierdzą oni naprzykład, 
że istnieją określone rytmy, które mają 
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Największe zbiory 
portretów historycznych 

W słynnym szwedzkim zamku Gripsholm 

nad jeziorem Milar, wybudowanym przed 

przeszło 400 laty przez króla szwedzkiego 

Gustawa Wazę znajduje się największy na 

świecie zbiór portretów historycznych. 

Kustosz zamku dr Sixton Strómbom od 

20 lat pracuje nad katalogiem, który zawie- 

rać będzie opis i historię poszczególnych ob- 

razów. Dotychczas zdołał dr Strómbom omó 

wić już 2400 eksponatów. Prace nad katalos 

giem będą przypuszczalnie zakończone w li- 

stopadzie bieżącego roku. 

Kustosz przy swoich pracach oparł się 

na spisach inwentarza, prowadzonych już 
od chwili wybudowania zamku, jednakże da 

ne dotyczące pochodzenia. poszczególnych 
obrazów, daty urodzenia i śmierci malarzy, 

które znalazł w tych spisach, nie zawsze by- 

ły ścisłe. Trzeba było przeto nawiązać kon- 

takt z badaczami portretów na całym świe- 

cie, odbyć szereg podróży, zasięgnąć opinii 
wielu wybitnych znawców w tej dziedzinie. 

W dużej mierze byli kustoszowi pomocni 

turyści zagraniczni, którzy posiadają własne 

zbiory i znają się na starych portretach. 

Zamek Gripsholm, który prócz zbioru 

obrazów, zawiera także bogate zbiory broni, 
zbroi i mebli antycznych, jest stale odwie- 
dzany przez liczne zastępy turystów z ca- 
lego Świata. Zwłaszcza w roku ubiegłym 

w związku z uroczystościami urządzanymi 

z okazji 400-lecia istnienia zamku, napływ 

turystów był bardzo duży, Z. W.   

zbawienny wpływ przy leczeniu tuberku 
lozy, ale jednocześnie stosowane przy 
schorzeniach nowotworowych nie dają 
żadnych rezultatów. Dr. Hoover z Fila 
delfi stwierdza z całą stanowczością, że 
istnieją rytmy i tonacje, które sprzyjają 
rozwojowi gruźlicy, niszcząc jednocześ- 
nie ogniska nowotworowe. Tak więc 
przed nowoczesną medycyną, operującą 
w większej części środkami chemicznymi, 
a ostatnio i psychoanalizą, otwiera się 
nowa dziedzina eksperymentów, stoso- 
wamych dotychczas w wypadkach zabu 
rzeń ośrodków psychicznych Stwierdzo- 
no mp., że muzyka szopenowska działa 
kojąco, że zdolna jest uśmierzyć stany 
podrażnienia nerwowego, depresji, iryta 
Gji — znacznie skuteczniej, niż hydrote 
rapia czy zastrzyki.   

Pewien lekarz z Bostonu, dr. Nigh- 
tingale, przeprowadził ciekawe badania 
na kilku grupach swych pacjentów. Fleg 
matykom i melancholikom załecił słucha 
nie utworów o szybkim, nerwowym ryt 
mie, zaś innym, o zbyt wybujałym tempe 
ramencie, zalecił audycje, złożone z ut 
worów o rytmie powolnym. Metoda ta, 
według dr. Nightingale, w 60 proc. dała 
doskonałe rezultaty. 

W ubiegłym raku w Paryżu odbył się 
kongres lekarski pod nazwą „Słanów Ge 

neralnych Zdrowia Publicznego”, na któ 

rym poruszono sprawę terapii muzycznej, 
wygłaszając wiele referatów, które każą 
przypuszczać, że przed tą dziedziną ot 
wierają się zupełnie nowe horyzonty. 

Om. 
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Nagrody na Jarmarku Poleskim 
W dzień zamknięcia Jarmarku Połeskiego 

prezydent miasta J. Ołdakowski w towarzy- 

stwie dyrektora H. Połońskiego dokonał rcz 

dania dyplomów na nagrody, przyznane wy- 

stawcom przez komisję. 

Ogółem komisja przyznała 27 medali zło- 

tych, 37 srebrnpch, 42 brązowych i pawną 

ilcść listów pochwalnych. Ponadto udzielo- 

no specjalnych podziękowań osobom. które 
wzięły udział w urządzaniu pawilonu myš- 

liwskiego i imprez regionalnych oraz inży- 

nierowi G. Mersonowi za projekty urządze- 

nia terenu jarmarcznego i budowy pawil>- 

nów. s. 

Złote medale otrzymali następujące fir- 

my i osoby: LOPP, Sp. Ake. Wyrobów Me- 

talowych Radomsko, Zw. Spółdzielni „Spo- 

łem", fabr. dykt „Olza”, Monopol Solny, Za- 

rząd miasta Brześć n. B., Wydawnistwo M. 
Arcta, Wydawn. Trzaski Ewerta i Michal- 

kiego, Bazar Przemysłu Ludowego, ..Phar- 
machemia“, ZPOK — za akcję zielarską, p. 

  

Niewęglowski — za nasiona, Jarmuszewicz 

— za produkiy rolnicze, Zakład doświad- 

czałny uprawy torfowisk pod Sarnami, Fr. 

Tukalski-Nielubowicz — za oborę, Koło Gos 

podyń Wiejskich w Kosowie — za pokaz 

przeróbki Inu, Pietraszek i Falkowski — za 

wyroby rymarskie, Książnica „Atłas”, Spół- 

dziełnia szewców w Dawdigródku, M. Sawic= 

ki — za roboty grawerskie i zegarmistrzow+ 

skie, E. Piotrowski — za odlewy metalowe, 

E. Poleszuk — za modele do odlewów, B-cia 

Felczyńscy — za wyrób dzwonów i L. Fel- 
czyński — idem. 

Mimo pozornie słabej frekwencji, tego: 

roczny Jarmark wykazał wzrost liczby zwie 
dzających o czym świadczy stan kasy bile- 

towej — 9.973,05 zł wobec 8.786 zł z ub. 

roku. Ponadto nie ustalona jeszeze ilość 
sprzedanych kart uczestnictwa pozwala przy 
puszczać, że Jarmark zwiedziło około 20.000 

przyjezdnych osób. Set, 

Powód strzelił dwukrotnie do sędziego 
9. 0. w Nowooródku 

Obiegła Nowogródek niesamowita — 1' 
wprost nie do uwlerzenia gdyby chodziło 

© innego sprawcę — wiadomość, że w gma- 

chu Sądu Okręgowego, wychodzący ze swego 
gabinetu sędzia S. O. p. Lange został na 

schodach zaatakowany przez inwalidę Pp. 
Hreczechę, który dwnkrotnie strzelił do sę- 

dziego. Na szezęście strzały chybiły. Firecze- 

cha został aresztowany 1 osadzony w wię- 

zeniu. 

Relacja ta wywołała w mieście silne wra 

żenie 1 oburzenie. Sędzia Lange, dłngoletni 

| kierownik wydziału handlowego S .O. jest 

tn szeroko znany i wielce ceniony nie tylko 

jako sędzia, lecz i wielce uspoleczniony ohy- 

watel miasta. Co hyło powodem zamachu na 

jego życie narazie nie wiemy. Wiadomym 

nam jest jedynie, że p. Ałeksander Hrceze- 

cha oddawna procesuje się o jakiś, folware- 

czek pod Nowojelnią, który zresztą znajduje 

stę w jego władaniu. W swoim czasie (w r. 

1920) p. Hreczecha pracując na kolel oddał 

dla wojska polskiego wielkie usługi i w tym 

ezasie został ciężko ranny w głowę, tak że 

pozostał bez oka. W uznaniu jego zasług zo 

stał odznaczony krzyżem walecznych. Os-   

tatnio zabiegał o rentę inwalidzką I 0 posa- 

dę. Mała jego, niemal dziecinna figurka, zna 

ua jest wszystkm naczelnikom urzędów, a 

już najwięcej w Urzędzie Wojewódzkim. Je 
dnakże coś stało na przeszkodzie udzieleniu 

mu posady, gdyż nigdzie p. Hreczecha nie 

mógł zagrzeć miejsca. Zresztą, wedlug opi- 

nii lekarskiej ma on aż 75 proc. utraty zdoł- 

ności do jakiejkolwiek pracy w ogóle. Na- 
tomiast p. Hreczecha jest mocno przeczulony 

na punkcie swych zasług i wyrządzanej mu 
rzekomo krzywdy. Często więc odgrażał się 

zemstą. Nikt jednak nie przypuszczał, że 0- 

fiarą jego padnie sędzia S. O. 1 to w czasie 

pełnienia obowiązków służbowych. 

     

     
   

  

  

Książka kształc', 

Czytelnia Nowości 
Wiłno, Św. Jerzego 3 
OSTATNIE NOWOŚCI 

Lektura szkolna — Beletrystyka — 
Naukowe — Wysyłka na prowincję. 

Czynna od 11 do 18-ej. 
Kaucji 3 zł. Abonament 1.50 zł. 

bawi. rozwija! 

  

 



jzólniciwo ia terenie Okręgu Szkolnego Wileńskiej | DRUSKIENIKI 
„KURJER“ [4565]. 

Tempo budownictwa szkolnego. — 246 nowych etatów nauczycielskich. — 
15 proc. dzieci nie chodzi do szkoły. — Kięska jednokiasówek. — Szkoły 

Średnie i zawodowe nie mogą pomieścić uczniów. 
7 bm. w Kuratorium Okręgu Szkolne 

go wileńskiego odbyła się konferencja 
prasowa, zorganizowana z okazji rozpo- 
częcia roku szkolnego. 

Kurator Godecki w dłuższym prze- 
mówieniu informacyjnym scharakteryzo- 
wał warunki rozwoju szkolnictwa 
i wszechsironnie omówił wszelkie zagad 
nienia, ze szkolnictwem związane, 

Trzeba podnieść na wstępie, jeśli cho 
dzi o budownictwo szkolne, że wzrasta 
ono z roku na rok i w bież, roku wzrosło 
о 344 izby, tak że izb szkolnych własnych 
kuratorium posiada 3,567, co stanowi 
420/6 ogółu jzb. W zakresie budownic?- 
wa niepokoj kuratorium najbardziej to, 
že 589/0 izb to izby wynajęte, które nie 
zawsze są odpowiednie do nauczania, 
niezawsze dostatecznie obszerne i higie 
niczne. Zmniejszenie proceniu izb wyna- 
iętych — to pierwsza troska kuratorium. 

Procent ten niechybnie uległ zmia- 
nie przez wybudowanie kosztem 3 i pół 
miln. zł 100 szkół jm. Marszałka Piłsud. 
skiego w woj. wiłeńskim i ulegnie dal. 
szej zmianie przez wybudowanie kosz- 
łem 3,3 miln. zł 100 szkół im. Marszałka 
Piłsudskiego w Nowogródczyźnie, z któ 
rych 40076 oddano do użytku w nowym 
roku szkolnym. 

Pomijając szkoły marszałkowskie, w 
jezonie budowlanym 38 r. budowano no wych szkół 314, z czego 156 oddano już do użytku, przeważnie dzięki 
TPBPSP. "a 

Następna sprawa to etaty  nauczy- 
cielskie, które wzrosły, jeśli chodzi © 
szkolnictwo powszechne, o 246 nowych 
w bieżącym roku szkolnym. Nowe etaty 
postaly zużyte głównie na podniesienie 
stopnia organizacyjnego szkół wiejskich 
oraz na zorganizowanie oddziałów rów- 
noległych w przepełnionych szkołach In 
stopnia, 10 efatów przeznaczono dła nau 
czycieli religii. Pocieszającym objawem 
Jest stały ubytek szkół 1 stopnia i silny 
wzrost liczby szkół II i Il stopnia. 

Niemniej ważną sprawą jest realizacja 
powszechnego nauczania. W chwili obec 
nej dzieci w wieku szkolnym jest blisko 
pół miliona i z tego tylko 850/ uczy się 
w szkołach, 150/6 nie chodzi do szkoły. 
Przeważnie są to dzieci z rejonów bez- 
szkolnych i dzieci niesklasyfikowane. W 
znacznym stopniu osiągnięciu. 100%/0 nau- 
czania przeszkadzają warunki demogra- 
ficzne Wileńszczyzny, postepująca na 
przód akcja scaleniowa gruntów i rzad- 
kie w niektórych miejscowościach roz- 
mieszczenie osiedli ludzkich, co wywo- 
Toje SS rejonów bezszkolnych. 

omimo ciągle wzrastającej proporcji 
na korzyść szkół wyżej K duk nusi 
tzn. II į III stopnia, zbyt duży procent, 
bo 56,40/p dzieci uczęszcza do szkół póz 
wszechnych | stopnia, ktėrych jest przy- 
tłaczająca większość, Ten san jest śle- 
pym zaułkiem szkolnictwa powszechne- 
go na naszych ziemiach. 

Pod względem iłoścj szkół najniżej 
zorganizowanych okręg szkolny” wileński 
stoi na drugim miejscu od końca przed 
okręgiem lwowskim. 

Następna bolączka to frekwencja w 

HOTEL 

„ST. GEORGES“ 
w WILNIE 

Pierwszorzędny = Ceny przystępna 

Teletony w pokojach 

NET ESI 
    

Uma! nie zostaliśm 
Z chwilą wejście w życ; 

dzenia о oplatach od ME R ROSE 
mlynerskie zostały mocno zaniepokojo- 
ne. Źródło niepokoju tkwiło w tem, że 

niewiadomo było, czy opłaty te będą 
pobierane z dołu, czy z góry. Pobiera- 
nie opłat z góry utrudniłoby kredyt, ja- 
kiego udzielają  młynerze odbiorcom, 
o'rzymując najeżność od nich w więk- 
szości wypadków po rozsprzedaniu za- 

branego towaru — i do pewnego stop- 
mia zahamowałoby obroty, przyczyniając 

się do unieruchomienia poszczególnych 
warsztatów młyńskich. To też właściciele 
młynów, kiórych na terenie ziem płn- 

nich mamy 2,808, a według wo- 
bien w wileńskim 490, białostoc- 

kim 683 1 Powogrėdzkim 858 į poles“ 
T Misuneli postulst, aby opla ty od męki i kasz Pobierane były as ro po Ina kampanii produkcyj- 

WZA 28 | obecnie sytuacja młynarstwa jest NieSZCzeGólna ze wzglę- ь vienos ar pania Ore zmusiły już niektóre mł do Przerwania produkcji, 2 „, Jednocześnie ziemiom 
se niebezpieczeństwo 

tygodnie bez mąki 

naszym zagro- 
Pozostaniąa przez 
i kasz, Zgodnie 

  
  

szkołach powszechnych. W szkołach wiej 
skich, niżej zorganizowanych, przeciętna 
frekwencja jesienią wynosi od 55—75%/6 
w najsłabszym obwodzie, w miesiącach 
zimowych od 80—95%/ę, na wiosnę spa- 

da do 609/0, a nawet mniej w najsłab- 
szych powiatach i do 80070 w obwodach 
najmocniejszych (Lida, Suwałki). Jednak 
i tu są pewne objawy optymistyczne. 
Jeśli porównać przeciętną frekwencję na 
wsj w ciągu ostatnich trzech lat, uderza 
stały, choć niejednakowy jej wzrost we 
wszystkich powiatach i we wszystkich 
okresach roku szkolnego, 

Po omówieniu spraw szkolnictwa po 
wszechnego, kurator Godecki omówił 
już nie tak szczegółowo zagadnienie 
szkolnictwa średniego ogólnokształcące- 
go i szkolnictwa zawodowego. 

Należy tu zwrócić uwagę przede 
wszystkim na małą ilość kandydałów do 
stanu nauczycjelskiego j sytuacja ta za 

lat kilka może się okazać katastrofalną 
dla szkolnictwa polskiego w ogóle. 

KUSS! 

lai 
Z inicjatywy Naczelnej Rady Staro- 

obrzędowców w Polsce w dniach 13 i 14 
września rb. odbędzie się w Wilnie mię- 
dzypaństwowa konferencja  przedstawi- 
cieli naczelnych organów Wschodniego 

Kościoła Staroobrzędowego i organizacji 
staroobrzędowców z Polski, Litwy, Łot- 
wy, Estonii i Niemiec (Prusy Wschodnie). 

Konferencja ta poświęcona będzie 
aktualnym zagadnieniom życia Wschod- 
niejgo Kościoła Staroobrzędowego, pro- 

blemom duszpasterstwa i wykonania prak 
tyk religijnych oraz przygotowania pro- 
jektowenego pierwszego po wielkiej woj 

nie oficjalnego zjazdu-soboru przedsta 
wicieli organów reprezentujących Wscho 
dni Kościół. Staroobrzędowy, we wszyst- 

  

| kich państwach poza Rosją Sowiecką. 
y-bezpopow- 

cy należą do samodzielnego dziś odłamu 
Wschodniego Kościoła Prawosławnego, 
który doznał wielkiego rozłamu na sku- 
tek reform patryarchy Nikona w końcu 
XVIII wieku, przy czym przeciwnicy tych 
reform — staroobrzędowcy — okrutnie 
prześladowani i tępieni, masowo emigro 

wali za granicę ówczesnej Rosji. Staro- 
obrzędowcy, zamieszkałi dziś poza gra- 
nicami Rosji Sowieckiej, stanowią zgod- 
ną i dosyć liczną rodzinę, zamieszkując 
w większych skupieniach w Połsce, na 
Litwie, Łotwie, w Estonii, Prusach Wschod 
nich, Rumunii, Turcji, na Dalekim Wscho- 
dzie (Mandżuria) oraz Ameryce Północ- 
nej į Południowej, w ogólnej liczbie 
około 500,000 wiernych. 

W większości z wymienionych państw, 
zwłaszcza tam, gdzie staroobrzędowcy 
mieszkają w znacznych skupieniach, są 
oni zorganizowani nie tylko w pojedyń- 
cze parafie-gminy, lecz mają specjalne 
naczelne organa, które reprezentują 
Wschodni Kościół Staroobrzędowy i kie 
rują jego życiem. Staroobrzędowcy pol- 

scy są dumni, iż dzięki niezamąconym 

nigdy stosunkom z narodem i państwem 
polskim właśnie w Polsce Odrodzonej 
stosunek państwa do Wschodniego Ko- 

у bez mąki i Kasz 
bowiem z rozporządzeniem władze kon kreine wymagały specjalnych plomb Przy workach — tymczasem płomb tych brakło. W. Polsce istnieją tylko 3 fabry- ki, produkujące plomby — w obecnej chwili są one zawalone zamówieniami 

Staraniem Izby Przemysł 
wej w Wilnie udało się tą ae 
zwyciężyć. Władze kontrolne oiecijy: 

że nie będą zbyt rygorystycznie stoso. 
wały przepisów rozporządzenia Jo c 
su aż młyny sprowadzą plomby — sód 
warunkiem, że 1) młyny wyszlą natych- 

miast zamówienia na plomby į 2) do ia 

go czasu będą stosowały własna plom- 
by, ale w ten sposób, aby nie mogły 
one po zdjęciu być użyte po raz drugi. 

W ten sposób utrudnienie w zagpa- 
trzeniu miejscowego rynku w mąkę j ka 

szę zostało usunięte. 
(en). 

  

  

  

Dalszą inieresującą sprawą na tym 
odcinku jest stały wzrost młodzieży gar- 

nącej się do szkół zawodowych. Wzrost 

ten jest tak duży, że w roku bież. po- 

wyżej 300 kandydatów, pomimo zdania 

przez nich pomyślnie egzaminów, nie 
można było przyjąć z powodu braku 

miejsc, przede wszystkim w szkolnictwie 

przemysłowym i handlowym. 

Na uwagę zasługują zawodowe kursy 

wędrowne (rolnicze, szycia,  trykotarst- 

wa, gospodarstwa domowago, rzemieśl- 
nicze, techniczne, handlowe dla kup- 
ców, subiektów, straganiarskie, pisania 

na maszynie itd), które dały dobre re- 

zultaty i będą prowadzone w dalszym 

ciągu. 
W dyskusji, która się po przerwie 

rozwinęła, kurator Godecki i naczelnį- 
cy wydziałów dawali wyjaśnienia na za- 

pytania w sprawie szkolnictwa mniejszo- 

ściowego, zmniejszenia procentu mło- 
dzieży nieuczącej się j inne, dotyczące 

całokształtu rozwoju szkolnictwa na Wi- 

leńszczyźnie. =   

  

šciola Staroobrzędowego został uregu- 

lowany przez Pana Prezydenta Rzeczypo 
spolitej specjalnym dzeniem, bę 

dącym jednym z pierwszych aktów tego 
rodzaju. 

12 września rb. będą staroobrzędow- 
cy uroczyście obchodzić już 10-lecie od 
czasu ogłoszenia tych aktów ustawodaw 

czych 
Omawiana międzypaństwowa  konfe- 

rencja staroobrzędowców budzi zrozu- 
miałe zainteresowanie, ze względu na 
aktywną rolę staroobrzędowców w życiu 
państw nadbałtyckich oraz że względu 
na to, że inicjatywa zwołania tej konfe- 

rencji pochodzi z Polski, od staroobrzę- 
dowców polskich. ы 

+ 3 

W dniu 12 wrzešnia br. staroobrzę- 
dowcy polscy będą uroczyście obchodzić 

OKĄ adm ustaw _ requlujących 
życie Wschodniego Kościoła Staroobrzę- 
EENZAMECZEM ©” 

Zwycięstwo polskich motocyklistów w Tallinia 

  

W niedzielę odbyły się w Tallinie pod proiektoratem prezydenta republiki, 
motocyklowe, z udziałem 4 polskich motocyklistów, 

którzy odnieśli duży sukces, zajmując w swych kategoriach dwa czołowe miej- 
sca. Na zdjęciu — polscy motocykłiści Baron i Mieloch z Warszawy, w momen- 

cie zwycięskiego finiszu. 

międzynarodowe zawody 

Konserwator przeprowadził badania 
kurhanu koło Gudszaju 

6 bm. przebywał w pow. oszmiań- 
skim konserwator Urzędu Wojewódzkie- 
go wileńskiago, który przeprowadził ba 
dania archeologiczne rozkopanego w | na obszarze powiatu zabytków. 

Dwie kobiety poniosły Śmierć 
pod p'ciągiem koto Landwarowa 

8 bm, o godz. 6.41 na przystanku 
kolejowym Leśniki (koło Landwarowa) 
dwie kobiety o nieustalonych nazwis- 
kach wysiadły na lewą stronę na mię- | do szpitala wileńskiego. 

Sprawcy mordu w Smorgoniach 
aresztowani ? 

Morderstwo rabunkowe, popełnione czowej. Nazwiska aresztowanych ze wzglę 
w Smorgoniach nie uszło bandytom bez- 

karnie. Wczoraj zdołano aresztować 
domniemanych zabójców Etli Alperowi- 
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101-y sezon 

| KĄPIELE 
ELEKTRO-i WODOLECZNICTWO. 

INHALATORIUM. 
PLUKANIA JELIT. 

  

  

IRYGACJE i 
ZAKŁAD LECZNICZEGO 
POWIETRZA I RUCHU. 

PIĘKNIE POŁOŻONA S 

Sezon trwa od 15 maja do 1 października. 
Informacje: Dyrekcja Zakładu i Komisja Zdrojowa w Druskienikakh, Związek Uzdro- 
wisk Polskich w Warszawie oraz wszystkie placówki „Orbisu* w kraju i za granicą 

Echa wybuchu w 0 
Inżynier Trek 

27 stycznia 1937 r. w Olejarni Kur- 

landzkiej, jednej z największych olejami 

  

dowego w Polsce, ||“ 
W dniu tym we wszystkich 53 wyzna- 

niowych gminach tago kościoła zostaną 
odprawione uroczyste nabożeństwa. W 
Wilnie nabożeństwo dziękczynne odpra- 
wione zostanie o godz. 11 w świątyni 
Wschodniego Kościoła Staroobrzędowe- 

go na Nowym Świecie z udziałem człon- 
ków Rady Naczelnej Staroobrzędowców 
i Sądu Duchownego oraz przedstawicieli 
zagranicznych staroobrzędowców, którzy 

zapowiedzieli już swój przyjazd z Łotwy, 
Litwy, Estonii i Niemiec. W tymże dniu 
w lokalu Rady Naczelnej Staroobrzędow 
ców (ul. Ad. Mickiewicza 22-a m. 2) 

o godz. 17 odbędzie się uroczyste nad- 
zwyczajne posiedzenie plenum Naczelnej 
Rady Staroobrzędowców, poświęcone te- 
mu doniosłemu w życiu Wschodniego 
Kościoła S; go na Ziemiach 
Polskich zdarzeniu, jakim było ogłosze- 
nie wspomnianych ustaw. 

  

czasie robót drogowych starego kurhanu 
około Gudogaju. Ponadto konserwator 

interesował się stanem znajdujących się 

dzytorze i wpadły pod pociąg Idący 
z Wilna. Jedna z kobiet została zabita 
na miejscu, druga zaś zmarła w dradze 

du na pierwiastkowy stan dochodzenia 
trzymane są na razie w fajemnicy,   

    101-y sezon 

BO PECHA 
SOLANKOWE 
BOROWINOWE 
KWASOWĘGLOWE 
TLENOWE 
PIANKOWE 

STOSOWANIA SŁONCA 
KĄPIELE KASKADOWE 

TACJA KLIMATYCZNA 

  

ejarni Kurlandzkiej 
uniewianiony 
w Polsce, miał miejsce tragiczny wy- 
buch. Wyleciał w powietrze nowozainsta 
lowany kompressor motorowy. 

Wybuch pociągnął za sobą tragicz- 
ne skułki. Zginęło na miejscu trzech ro- 
botników,. zatrudnionych w tym oddzia- 
le fabryki. 

Prokuratura pociągnęła do odpowie- 
dzialności sądowej głównego inżyniera 
fabryki J. L. Troka, który montował po- 
wyższy kompressor. Inżynier Trok odpo- 
wiadał z artykułu 230 K. K. i został ska- 
zany przez Sąd Okręgowy w Wilnie na 
1 rok więzienia z zawieszeniem wyko- 
nania kary. 

Skazany odwołał się od tego wyroku 
do Sądu Apelacyjnego, przed którym 
wczoraj toczyła się ta rozprawa. 

Sąd Apelacyjny stanął na odmien- 
nym, niż Sąd Okręgowy stanowisku. 
Uchylił wyrok pierwszej instancji i inży- 
niera Troka uniewinił, 

Redaktor „Lietuvos Żinios* 
bawił w Wilnie 

Bawił w Wilnie naczelny redaktor 

gazety litewskiej „Lietuvos Žinios“, wy- 
chodzącej w Kownie, p. Jan Kordelis. 

Pikietewanie księgarń 
żydowskich 

W ciągu ostatnich paru dni prowadzona 
jest w mieście akcja pikietowania księgarni 
żydowskich. Przechodząc ulicą Wielką, Troc 
ką czy Ostrobramską, można zauważyć pi- 
kiety przy wszystkich księgarniach żydow- 

skich, Policja, by nie dopuścić do eweniual- 

nych zajść, pełni wzmożoną służbę patrolo- 

wą. а 

Daje się zauważyć większy niż w po- 
przednich latach ruch w księgarniach cł.rze- 

ścijańskich, a minimalny w żydowskich. 

Z więzienia co domu 
wariatów... 

Wydział Odwoławczy Sądu Okręgo- 
wego w Wilnie ogłosił wyrok w cieka- 
wej sprawie 60-letniego p. P., oskarżone- 
go o demoralizowanie młodych dziew- 
czynek i nieprzyzwoite zachowanie się 
w ogrodzie Bernardyńskim. 

Policja otrzymała informacje, iż w 
ogrodzie Bernardyńskim grasuje pewien 
starszy mężczyzna, który w zacisznych 

alejach obnażając się „straszy” niewiasty, 
w nieprzyzwoity sposób. 

Wywiadowczynie policji zatrzymały 
go na gorącym uczynku przestępstwa. 

Sąd Grodzki skazał P, na karę wię- 
zienia. Sąd Okręgowy zaś stanął na in- 
nym stanowisku. Uważając, że oskarżony 
jest chorym psychicznie, skazał go na 
osadzenie w domu wariatów. | (<). 

Zsgadkowa Śmierć pastucha 
W polu w pobliżu wsi Miedziuny, 

gminy polańskiej, pow. oszmiańskiego 
znałeziono wczgvaj w kałuży krwi zwłoki 
1i-letniego pasiucha Czesława Moch- 
nacza. 

Na nodze jego była przecięta arte- 
rla co spowodowało śmierć. Obok leżał 
nóż, stanowiący własność zmarłego pa- 
stuszka. Przypuszczalnie Mochnacz został 
zamordowany, aczkolwiek nie jest też 
wykluczony nieszczęśliwy wypadek. (cj. 

  

Sprostowanie 
Do ogłoszenia odbior- 

ników ECHO P. Z. T. w maszym piśmie & 
dnia 4 bm. zakradł się błąd. Mianowicie przy, 
cenach aparatów opuszczone słowa „za g0* 

tówkę", Wobec powyższego wyjaśniamy, że 
ceny odborników ECHO 128—Z i 129—2 
wynoszą odpowiednio zł 225 i zł 185 za go. 

tówkę, a przy kupnie ratalnym ceny są nie 

co wyższe, 
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Gielda zbožowo-towarowa 
i Inłarska w Wilnie 

z dnia 8 września 1938 r. 

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

Nowy most między Stanami Zjedn. i Kanadą, znajdujący się w pobl 
BSRR OPRZE POCOO Oz . 

„KURIER“ [4565], 

Nowy most 

  

    

  

  

      
  

  

Żyto I stand. 696 g/l 15.25 15.75 
e z w 0%, 14.75 1525 

Pszenica I „ 748 . 21.00 21.75 
« оо 6 20.00 20.50 

Jęczmieńl _ „678/673, (kasz) — — 
mP » 649 „ „ — — 
» M  „ 6205, (past) 1450 15.00 

Owies I „ 46 , 14.50 15.00 
- Bo." R > 

Gryka .» 630 , 16.50 17.— 
° „ 610 . 15.75 1625 

Mąka żytnia gat. I 0—50% 28.00 29— 
. Г „ 10—65% 25.00 26— 
- ” „ II 50—65% = a 
» »„ razowa do 956 18— 1900 

Mąka pszen. gat, I 0—50% 40.50. 41.50 
© »  „ I-A0—65% 40— 4050 
- Р »„ II 30—65% 35.— 76.50 
» ” „ II-A 50—65% 26.— 27.— 
» » » III 65—70% ч + 
» „ pastewna — = 
„ ziemniaczana „Superior“ — — 
е = „Prima“ — = 

Otręby żytnie przem stand. 8— 850 
Otręby pszen. śred. przem.stand. — = 
Wyka — — 
Łubin niebieski 1, 12— 
Siemię Inlane b. 90% f-co w.s.z, 42.50 4325 
Len trżepany Wołożyn — — 

2 p Horodziej = = 
» + Traby = = 
a Ё Miory — — 

Len czesany Horodziej - — 
Kądziel horodziejska — - 
Targaniec moczony — — I 

_ Woložyn — — 
th BA 

Ceny nabiału I jaj 
Oddział wileński Zw, Spółdzielni 

Mleczarskich i Jajczarskich notował 
8 b. m. następujące ceny nabiału 
i jaj w złotych: 

Masło za i kg: hurt: detal 
wyborowe 2.90 3.20 
stołowe 2.80 3.10 
solone 2.70 3.00 

Sery za 1 kg: 
edamski czerwony 2.00 2.40 
edamski żółty 170 . 2.00 
litewski 1.50 1.80 

Jaja 1 kg 1.30 1.40 

  

    
   

  

w WILNIE 
Pierwszorzędny — Ceny przystępne 

Telefony w pokojach, Winda osobowa 

PLUSKWY 

  

KARALUCHY I INNE OWADY 
RADYKALNIE 

W +: E p I A BEZPOWROTNIE 

sko PINWEZYW 

  
  

      

miedzų USA i Kanahą 

ližu miejscowości Aleksendrin-Bay w stanie N. York. 

Giełda warszawska | 
z dnia 8 września 1938 r. 

Belgi belgijskie 89,87 

Dolary amerykańskie 531.00 

Dolary kanadyjskie 50,/ą 

Floreny holenderskie 288,14 

Franki francuskie 14,45 

Franki szwajcarskie 120,70 
Funty angielskie 25,71 
Guldeny gdańskie 100,25 
Korony czeskie 14,60 

Korony duńskie 114,75 
Korony norweskie 129,13 

Korony szwedzkie 132,59 
Liry włoskie # 21,95 
Marki fiūskie 11,34 

Marki niemieckie — 
Marki niemieckie srebrne 89,00 

Tel Aviv 25,50 
Akcje: 

Bank Polski 125,00 

Papiery procentowe: 
Pożyczka wewnętrzna 66,38 

Pożyczka inwestycyjna pierwsza — 

Požyczka iuwestycyjna druga 85,75 

Požyczka konwersyjma 70,00 
5% kolejowa — 

Požyczka konsolidacyjna 66,75 
8% ziemska dol. kupon 50,51 
WAŻAAAAAAAŁAA. 

WILNO 
1, Wilno w mowach Wielk. Marszałka 

II. Wilno w rzędzie stolic Rzeczpos- 
politei Polskiej 

prace Wacł. Gizbart-Studnickiego 
wyd. 1936 — do nabycia wszędzie 

TYVYYYYVYYYYYYVYYVYYYVVYVYYVYYVYVYYVVYVVYYVYY 

  

Rak ziemnie czany 
Na działkach miejskich zoś 

stał wykryty rak ziemniaczany 

który, jako bardzo niebezpie 

czna, epidemiczna choroba 

ziemniaków może doprowa- 

dzić do katastrofalnej obniżki 
plonów i do jeszcze większe 

1 go zubożenia ludności, zamie 

szkującej na peryferiach mia- 

sta. Wydział gospodarczy za 
rządu miejskiego w porozu- 
mieniu ze starostą i stacją o- 
chrony roślin, rozpoczął akc 
cję do zlokalizowania i zwał 
czania tej choroby, Obecnie 

stwierdzono wystąpienie ra- 
ka w czterech punktach: na 
ul. Szkaplernej. Celem ułatwia © 
nia rozpoczętej akcji oraz za- 
chęcenia dzierżawców do na 

tychmiastowego meldowania 

o występowaniu raka, jak ró 

wnież ulżenia biednej ludnoś 
ci miasta, nawiedzonej klęską 
Magistrat upoważnił wydział 
gospodarczy do zwalniania w 
roku 1938 od opłat dzierżaw 

nych tych dzierżawców grun- 

tów na obszarze których zo- 
stał wykryty rak ziemniacza- 

ny. 

Z teki palicyjnej 
Wczoraj dostarczono do 

szpitała św. Jakuba Marię 

Uszaczównę, służącą zam. 
przy ul. Niemieckiej 35 z О7 

nakami poważnego Zatrucia 

się nieustałoną na razie tru- 
cizną. 

Wczoraj rano przy ui. Bel 
wederskiej doszło do krwawej 
bójki w czasie której został 
ciężko poraniony nożem 
przez swoją siostrę Józef Ra 
kowski. Przewieziono go do 

szpitała św. Jakuba. 

Przy zbiegu ul. Wielkiej 
I Lotoczek została przejecha 
ma przez motocykl 90120 8- 
tnia Krystyna Lebedziewska 
(Połocka 14). 

Antoni Stankiewicz (Wro- 
nio-Ponar. 10) napadł i pobi 
Bolesława Jagiełło (Bagatela 
13). 

| 0620020007900 

- || OGŁOSZENIA 
uje 

PRZYJMUJE 

na najbardziej 

dogodnych warunkach 

ADMINISTRACJA 
„Kuzjera Wileńskiego" 

Ul. Biskupia nr. 4 
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          Żądać w drogeriach 

Jerzy Mariusz Taylor 56) 

Czciciele Wotana 
Na razie jednak o łąkach lubartowskich zacichło. 

Od czasu owego świnobicia u wdowy Kłein o sprawie 
tej prawie nie mówiono, a już proces jakby wywietrzał 
wszystkim z głowy. Bo też, co prawda, na gadanie 
nikt nie miał teraz czasu na Grobli. Zbyt dużo było 
roboty w polu.'Jakże? Sianokosy były w całej pełni. 
Chłopi machali kosami od wczesnego ranka do późne- 
go wieczora, nad Wisłą, na mokradłach, gdzie tylko 
który miał łąkę. A babom też zbywało czasu do ga- 
dania, bo dla nich zaczął się okres podskubywania 
gęsi, segregowania puchu i dostarczania go do spół- 
dzielni, gdzie trzeba było użerać się z kierownikiem, 
aby nie oszwabił na łut czy dwa przy wadze. 3 

Ale o co chodziło właściwie? Co w mowie Związ- 
Ku Czcicieli Wotana nosiło tę nazwę fantastyczną, za- 
czerpniętą z bohaterskiej sagi o Nibelungach? 

Jest pewne, że dr Johnke nie przedsiębrałby za- 
pewne tej bądź co bądź ryzykownej wyprawy, a ża- 
den członek Związku Czcicieli Wotana nie mówiłby 
nic o Złocie Renu, gdyby nie Kurt Krebs. Któż to był 
taki? Znali go wszyscy. Każdy mieszkaniec kolonii 

; „ba Grobli, zapytany o niego, odpowiedziałby, że to 
syn Elzy — handlarki mlekiem. Odpowiedzi towarzy- 
szyłby zapewne zagadkowy uśmiech. 

Lekarz, który badał młodego Kurta w szko- 
le, określił jego stan taką jakąś dziwaczną nazwą, któ- 
rej nie zrozumiał i nie zapamiętał nikt. Nie było to 
zresztą potrzebne. I tak wiedzieli wszyscy, że Kurt 
jest przygłupek.Jego ojciec też był taki sam, a pona 
i dziadek, którego pamiętało wielu, także był nie 
lepszy. 

Mówiono, że to z tych mokradeł torfowych, na 
których mieszkali, taka na nich przyszła głupota. Bo 
chata Krebsów, uboga, na wpół rozwalona, wcale nie 
podobna do zamożnych i czystych domów kolonii, 
stała właśnie wśród najgorszych rozlewisk, nad który- 
mi unosiły się zawsze niezdrowe opary. 

Я Ale c6ž? Taki juž mieli kawatek ziemi i na to nie 
było żadnej rady. Siać zboża nie było gdzie, ledwie że 
wystarczyło pod ziemniaki, więc Elza wzięła się do 
handlowania mlekiem. „Nosiła je aż do miasteczka 

Efektowny moment z biegu na 110 m z płotkami, który wygrał A nglik Finley. 
"ri 
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| i jakoś żyli z tego we troje. A małego Kura, kiedy tro- 
chę podrósł i okazało się, że do nauki nie jest zdolny, 
zapędzono do pasania cudzych gęsi, a potem i bydła. 

Nie powierzano mu dużo, bo gospodarze obawiali 
się, żeby czego złego z nimi nie zrobił, ale zawsze 2 
pięć, albo i więcej, miał na swojej opiece. Pasał je 
zwykle za wałem, tuż przy cmentarzu, bo tam trawa 
była najlepsza, i w szkodę trudno było wpędzić, ale, 
jak to przygłupek, musiał nacierpieć się wiele. Doku- 
czały mu zdrowe dzieci. I to nie tylko z kołonii, ale 
i z polskich wsi. Najwięcej te z Zawody, bo tej grunty 
graniczyły prawie z cmentarzem niemieckim. 

Bywało czasem, że Kurt leży sobie pod drzewem ! 

i patrzy więcej w niebo niż na krowy, uśmiecha się 
do obłoków i mamrocze coś sam do siebie, a te małe 
chłopaki z Zawody natrząsają się z niego. Wymyślili 
sobie nawet taką śpiewkę: 

„Ach ty Szwabie - kartoflarzu, 
ganiasz krowy.po cmentarzu, 
Pana Boga nie znasz 
Kopytem się žegnasz“. 

Przy końcu ostatniej strofki zwykle zaśmiewali 
się do rozpuku, bo przygłupek robił takie cudaczne 
miny i tak zabawnie coś bełkotał, a krowy przez ten 
czas tak łaziły swobodnie gdzie chciały, że nie po- 
dobna było się nie śmiać. : 

! Ale na tego przygłupka nachodziły „też czasem 
takie chwile, że przestawał bełkotać niezrozumiale, 
przestawał uśmiechać się bezmyślnie, a zaczynał mó- 
wić jak każdy zdrowy normalny chłopiec. No, oczy- 
wiście, tylko w tym języku, jakiego nauczono go w 
chacie rodziców na mokradłach torfowych. Tego więc 
polskie dzieci z Zawody też nie rozumiały, te z kolonii 
mogły wyrozumieć, ale i one się śmiały. Bo Kurt Krebs 
gadał takie różności, że niesposób było się nie śmiać. 
A to, że w nocy widuje nad Teresinkiem wielką łunę. 
Jakby płomienie wydobywały się z góry, na kórej stoi 
pałac książęcy. Raz nawet słyszał podobno dolatujący 
stamtąd wielki huk i mówił, że diabli w podziemiach 
pałacu kuli ogromnymi młotami złoto. 

Aż dziw brał, skąd mu to wszystko przychodziło 
do głowy. 

No, ma się rozumieć, że tych jego bredni mało kto 
słuchał. Ale dr Johnke zwrócił na niego uwagę, bo je- 
go interesowały takie rzeczy. Pogadał z przygłupkiem 
raz i drugi, wypytał go o te zwidzenia, zapisał je na- 
wet. A potem zdarzyło się, że pogadał o tym kiedyś 

    

  

z młodymi Erninami. I wtedy najprzód najmłodszy 
Otto, a później i dwaj starsi przypomnieli sobie o ta- 
kiej bajce, która w okolicy krążyła o pałacu. 

Gadali ludzie, że jeden z książąt Ostrogskich kie- 
dyś, ale to już bardzo dawno, miał ukryć w podzie- 
miach jakieś skarby ogromne. Było to pono w czasie 
wojny szwedzkiej, kiedy nieprzyjaciel hułał po kraju 
i takie wielkie bogactwa trzymać na wierzchu było 
niebezpiecznie. 

Książę ów miał przy sobie takiego jakiegoś wróża- 
astrologa, który z gwiazd mu przepowiadał przysz- 
łość, a znał — jeżeli wierzyć bajce — przeróżne czary 
i zaklęcia. Wróż ten więc dla bezpieczeństwa, aby nikt 
poza księciem nie mógł skarbów wydobyć z ukrycia, 
młodą i bardzo piękną księżniczkę Ostrogską — sio- 
strę księcia, zamienił w złotą kaczkę i kazał jej pilno- 
wać tych skrzyń z kosztownościami, które ukrył na 
dnie podziemnego jeziora. 

Otto Ernin, opowiadając o tym, zastrzegał się co 
chwila z pewnym zażenowaniem, że to jest tylko taka 
bajka, ale dr Johnke nie wyśmiewał się z niego wcale 
i był czegoś dziwnie zamyślony. 

— No, zapewne, że masz słuszność. Oczywiście 
to jest tylko bajka — powiedział wreszcie. — Ale wi- 
dzisz, mój drogi, każda legenda powstaje zawsze na tle 
jakiegoś prawdziwego zdarzenia. Mógłbym ci wymie- 
nić niejeden wypadek, kiedy baśń o skarbach zamie- 
niła się w rzeczywistość, bo skarby znaleziono na- 
prawdę. 

Ku zdumieniu młodych Erninów dr Johnke po- 
traktował tę sprawę zupełnie poważnie i z podejściem 
nawskroś realnym. Zastanawiało go jedynie to jezioro 

podziemne. Czyżby chodziło tu o Dunaj — staw u pod- 
nóży pałacowego wzgórza, gdzie brał początek potok, 
przepływający przez park. 

Okazało się jednak, że ten szczegół właśnie był 
najzupełniej realny. Wilhelm Ernin zdziwił się nawet, 
że dr Johnke nic o tym nie wie. Owszem, pod rozle- 
głym tarasem pałacu mieściły się przecież głębokie 
podziemia. Dwie, a może nawet trzy . kondygnacje. 
Górne służyły jako piwnice, a na najniższej znajdo- 
wało się jeziorko, z którego wody wypływały nazew- 
nątrz, zasilając staw, zwany Dunajem. 

(D. c. n.). 

 



Dziś: Sergiusza. 

Jutro; Mikołaja z Tolant 
  

= Wschód słońca — g. 4 m. 40 

steki] Zachód słańca g. 5 m. 54 
--—-—>— 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii USB 

w Wilnie z dn. 8. 1X. 1938 r. 

Ciśnienie 764 > 
Temperatura średnia -- 14 
Temperatura ńajwyższa -- 19 
Temperatura najniższa -|- Fi 

  

m 

w eiwi A 
Opad — 
Wiatr: poł.-zachodni 

Tendencja barom.: wzrost 

Uwaga: Chmumno, wiecz, pogodnie, 

WILEŃSKA 
DYŻURY APTEK. 

Dziś w, nocy dyżurują następujące apteki: 
Nałęcza- (Jagielońska 1); S-ów 'Augustow- 
skiego (Kijowska 2); Romeckiego i Żelańca 
(Wileńska 8); Frumkinów (Niemiecka 23) 
Rostkowskiego (Kalwaryjska 31) 

Ponadto stale dyżurują apteki: Paka (An 
tłokolska 42); Szantyra: (Legionów 10) i Za- 
įaczkowskiego (Witoldowa 22), 

OSOBIST.: 
— Dyrektor Lasów Państwowych Ed- werd Szemioth rozpoczął trzytygodnio- 

wy urlop wypaczynkowy, Zastępstwo 
objął kierownik Biura Organizacji į In- 
spekcji Marian Hoppen. 

MIEJSKA. 
— Posiedzenie organizacyjne Komitetu 

w sprawie powitania wracających oddzią- 
łów wojskowych. W związku z powrotem 
garnizonu wileńskiego z ćwiczeń letnich or: 
ganizuje się w Wilnie komitet uroczystego 
powitania wracających do miastą oddziałów 
wojskowych. 

W sprawie tej zwołane zostało dziś na 
. godz. 18 do lokalu Magistratu zebranie OT- 

'ganizacyjne, ną które zaproszeni zostali 
przedstwiciele władz z p. wojewodą wileń- 
skim Bociańskim na czele oraz przedstawi- 
ciele miejscowego społeczeństwa. 

>u— Gdzie: będzie wyłączóne światło elek. 
tryėžne, 10 bm. od godz, 4*rano do godz. 18 
będzie wyłączony prąd elektryczny na ult- 

| Esch: Piłsudskiegona odcinku od Ponarskiej 
do „Nowogrėdzkiej; na ul. Ponarskiej na od- 

- tinku od ul. Piłsudskiego do Stnoleńskiej, 

na ul. Kijowskiej, Rydza Śmigłego, Archa- 
nielskiej i Dyneburskiej. 

> AKADEMICKA 
— Sodalicja  Marlańska  Akademików 

wzywa swych członków do zgłoszenia się 
w lokalu (ul. Wielka 64) w dn. 11 lub 12 
bm. w godz. 15—17. 

SPRAWY SZKOŁNE 
— W II Państwowym Liceum i Gimna- 

sjum im. Króla Zygmunta Augusta w Wilnie 
zostaje zorganizowany II oddział klasy 1 
gimnazjalnej, Zgłoszenia kandydatów, któ- 
rzy złożyli egzamin wstępny na wiosnę w 
gimnazjach państwowych w Wilnie i nie 
zostali przyjęci, lub dzieci urzędników pań- 
stwowych przeniesionych służbowo będą 
"przyjmowane do dnia 10 września rb. (sobo- 
ta) do godz. 12. Nauka rozpocznie się w po- 
niedziałek 12 września o godz. 8. Dyrekcja. 

*— Dyrekcja Kursów Maturalnych Sekcji 
Szkoiniectwa Średniego ZNP komunikuje, że 
kursy z zakresu gimnazjum oraz kurs z za- 
kresu 6 kl. starego typu dla repetentów zo- 
stają wznowione dnia 7 września o godz. 17 

w. nowym lokalu ul. Zawałna 21 (lokal Gimn. Związku Osadników). Wykładają pro- " fesorowie szkół pań Państwow. r 
lilikacjach, as DDA 

Zapisy od dnia 5 wr: 
17—18 w nowym lokalu. 

— Pryw. 7:kl. Koeduk; 
wszechna PII stopnia 

ześnia w godzinach 

acyjna Szkoła Po- 
Haliny Siewiezowej p. n. „Szkoła Radosna* Przyjmuje zapisy do 

wszystkich klas oraz do przedszkola codzien nie: od= 1216, ul. El. Orzeszkowej 11-p, 
Racjonałne i ulepszone metody nauczania 
pod kierunkiem wykwalifikowanych dobo- 
rowych sił pedagogicznych. Należyte i su 
mienne przygotowanie do szkół średnich, 
ogólnokształcących i zawodowych. Języki 
obce. Środowisko kvituralne, Lokai piękny, 
słoneczny. Ogród, boisko. Warunki dostępne, 
i od 15—18. Tel. 16—25 

ŻĘ Szkoła powszechna dla dziecj umy 
każ upośledzonych. Wobec wzrostu 
ME z umysłowo upośledzonych 

-Relfa i Ja skutek pisma Min. Wyzn. 
h wę: św. Publiczn. pstanowił uru- chomić publiczną szkoł: dzieci = ołę powszechną dla ieci umysłowy upośj 

<a L Pa ośledzonych w loka 
przy "ul. sudskį, Bieliała jedna” taka lego 2, Dotychczas 

szkołą Przy ul, Wi- leńskiej 8 z fili ul T. a EA Bey ul W. Pohulan- 
— BURSA ŻEŃSKĄ z, > P.0. K = JE Uczenice ze szkół pows ЕНЕНУ 

R E 
žechnvel p a 1 średnich. Informacje = > ursy, ul. Bazyliańska 2 m 20 sze . o —12     

' Z POCZTY 
— Zmiana-lokalu urzędu poczt.-telekum. 

Wino 2. Z dniem 7 bm. dworcowy urząd 

poczt.-telekom. Wilno 2 został przeniesiony 

do nowego lokału przy ul. Kolejowej Nr 11. 

NOWOGRÓDZKA 
— Protestują. Zarząd Miejski w No- 

wogródku, powołując się na uchwałę 
Rady Miejskiej z dnia 251. 1937 r., ro- 
zesłał właścicielom nieruchomości przy 
ul. Famnej i Kościelnej nakazy płatnicze, 
w których wzywa do uiszczenia w ciągu 
30 dni 500/0 kosztów budowy ulicy, 
zgodnie z ustawą budowlaną, znoweli- 
zowaną w 1936 r, Ten niespodziewany 
grad nakazów spotkał się ze zdecydowa 
nym protesiem, gros bowiem właścicieli 
nieruchomości powołuje się na to, że: 
pod budowę ulic odstąpili dobrowolnie 
(bez odszkodowania) swe grunta, któ- 
rych wartość przekracza w wielu wypad 
kach koszta budowy ulicy i-że według 
pierwołnego zapewnienia — ulice mia- 
ły być brukowane na koszt miasta. 

— Wycieczka dziennikarzy w Nowogródku. 

Bawiła w Nowogródku grupa dziennikarzy 

zaproszonych przez Komitet „Dni Mickiewi- 

czowskich” Na 30 zgłoszonych udziałów 

przyjechało 21, m. in. red. Stanisław Smo- 

lcński (Obóz Zjednoczenia Narodowego), red 

Stefan Krukowski (Kurier Poranny), red. Je 

rzy Wałdenberg (Robotnik Polski), red. Wła 

dysław Frącz (Goniec Warszawski), red 

Tadeusz Pietkiewicz (A. B. C.), red. Maria 

Kaczyńska (Mały Dziennik), red. Bronisław 

Bronert (Tygodnik Ilustrowany), red. Zbig- 

niew Łukomski (Słowo Pomorskie), red. 
Adam Pomian-Kruszyński (Polskie Radio w 
Baranowiczach) i inni, 

LIDZKA 
Przywłaszczył rower motorowy. 

Marian Więckiewicz zam. w Ejszyszkach 
wypożyczył za opłatą swój rower moto- 
rowy wartości 500 zł Bronisławow; Wan 
silewskiemu zam. w Oranach. Wasilew- 
ski rower miał zwrócić Więckowiczowi 
po 5 godzinach. Nie uczynił jednak te- 
go i zbiegł w niewiadomym kierunku. 

— Zadał kłutą r*nę. Podczas kłótni 
pomiędzy Kazimierzem Juchniewiczem z 
kol, Bołądzie, gm. ejszyskiej, a Francisz- 
kiem Rudzikowskim, ten oštainį zadał 

kłutą ranę w klatkę piersiową Juchniewi- 
szowi. Rannego odstawiono do szpitala 
w Ejszyszkach. 

— Kwestia uliczna w Lidzie. Przepro 
wadzona kwesta uliczna w Lidzie przez 
Towarzystwo Walki z Nędzą Wyjątkową 
dała 91 zł 33 gr dochodu. Czysty zysk w 
kwocie 87 zł 03 gr przeznaczono na ce- 
le Towarzysiwa. 

BARANOWICKA 

— Tydzień LOPP na terenie powiatu 
baranowickiego. W sali konferencyjnej 
starostwa w Baranowiczach 6 września 
br. odbył się konferencja w celu zorga- 
nizowania propagandowego tygodnia 
LOPP na terenie powiatu i w Baranowi- 
czach. Tydzień postanowiono urządzić w 
dniach od 24 września do 1 październi- 
ka rb. Program tygodnia przewiduje sze 
reg. imprez i zbiórek na dozbrojenie ar- 
mii. Na posiedzeniu konferencyjnym zo- 
stały wyłonionę dwie sekcje: sekcja pro 
pagandowa j sekcja zbiórkowa, Do pierw 
szej sekcji weszli: nacz. poczt. p. Sak, 
płk. Jastrzębski, prof. Wojtun, dyr. Ub, 
Społ. p. Galicki, « red.  Horoszkiewicz 
i kpt. Ziembo. Do sekcji drugiej wybrani 
zosłali: kom. Jasiński, dr Lewkowicz, Sta- 
wowa, Wasilewska,  Kreczetowiczowa, 
Zejtzowa, nacz. Awinowicki, Jezierski 
Podlecki, Nieciejewski, Karaś, Pomianów 
ski, Krotocowski,  Lambricht ; Trachien- 
berg. Zebrani z uznaniem przyjęli inicja 
2. pe k powsz. na terenie po- 

, e w rb. zadeklarowało przez Obwód Pow. LOP w Ea awoioch Kaci 

najbliższym czasje cpodatkować się po kilkanaście groszy od 1 ha i znyskowy | ten sposób fundusz przekazać przez Ob. wód Pow. LOPP w Baranowiczach na dozbrojenie armii. — OKOŁO 60 HA LASU SEN. RDUŁ. 
TOWSKIEGO PADŁO PASTWĄ PŁOMIE- NI. W zagajniku folw, Uzmosze, gm. Wolna, wybuchł pożar w lesję nałeżą- 
tym do senatora Konstaniego Rdułtow. | 
skiego. Pożar trwał przez dwa dni ; stęa 
wił 4 ha lasu dchrego j przeszło 53 ha 

lasu karłowałego. W skcji ratunkowej 
brały udział ochot. straże pożarne ze 
wsi Juszkiewicze, Czernichowa i Stojak, 

4 uroczystości tygodnia ściągnął nawet w 

(rzec w w Baranowiczach. Kłonia przez po- 

z ubraniemi>=wart. okoł: zł, które doroż- 
|karz przywłaszczył. Aš ы 

° — № вотдсута не i kradzieży kamieni 

„KURIER“ [4565]. 

„Tydzien Siražat 
Wobec masowych. pożarów, jakie nawie- 
dziły w roku, bieżącym. powiat. nieświe- 
ski, ludność gromadnie pośpieszyła z 
ofiarami pieniężnymi i w nałurze, na 

walkę z pożarem. Tydzień- przeciwpoża- 

rowy, prowadzony. obecnie na terenie | 
całego powiatu, w niemal stu ochotni- 
<zych strążach pożarnych daje doskona- 
ły efekt. Opracowany pilnie -program 

najodleglejszych zakątkach pogranicz- 
nych tysięczne tłumy widzów. Niezależ- 
nie od uroczystości „łygodnia” odbyło 
się na terenie. większych ośrodków w po 
wiecie kilkanaście zespołowych koncen- 
Iracyj strażackich przy udziale nawet 

straży wojskowych. Najokazałej wypadł 
dzień strażaka w Nieświeżu. W godzi- 
nach wieczorowych na wszczęly alarm 

przybyło do miasta kilkadziesiąt straży 
z okolic, wraz z taborami. "Całe miasto 
rólło się od . mundurów  s'rażackich. 
Wszyscy młodzi i starzy wylegli na uli- 

ce. Posypały się do puszek, kwestarskich 
ofiary, dawane hojną ręką na walkę z po 
żarem, który w tym roku szczególnie 
zubożył powiat. Początkowo +przemaszen 
rował przez ulice miasta į peryferyj сар- 

strzyk z własną orkiestrą. Około 1000 

umundurowanych strażaków z pochod- 
niami podczas przemarszu oświetlało 

ulice. Na obszernym placu rałuszowym 
przeprowadzono z kolej ćwiczenia ryt 

miczne z pochodniami. Połem zademo- 
strowano próbę gaszenia pożaru. Poszły 

*w ruch topory, bosaki, drabiny i. sikaw- 
ki. W oka mgnieniu ugaszono. ogień. 
Publiczność wobległa masowo . chodniki 
wokół rynku, przyglądając się sprawnym 
czynnościom strażaków, Na zakończenie 
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oraz miejscowa ludność, Po wielu wysił- 
kach pożar ugaszono. 

— Nie ostrożna jazda. Samochód 
Nr 50,237: na ul: Szosowaj róg Mińskiej 
wskutek nadmiernej szybkości jazdy po- 
trącił przechodzącą przez ulicę Kagan 

Libę lał 70, która "upadła na jezdnię, do- 
znając ogólnego -potluczenia, || 

— Nelsumienny dorożkarz. Kłonia Wła- 
dysław, nauczyc. szkoły powsz. ze wsi Lipsk, 
gm. krzywoszyńskiej zameldował, że śpie- 

sząc się do pociągu wynajął dorożkarza Hoc 
mana Piotra, żeby ten odwiózł go na dwo- 

śpiech zapomniał zabrać-z dorożki walizkę 

   
   

Na trakcie wojewódzkim Baranowicze — 

Nowogródek; obok „wsi Kołdyczewo, został 

zatrzymany mieszk. tejże wsi Rodkiewicz 

Adam na gorącym mczynku kradzieży ka- 

mieni brukowych na szkodę Zarzadu Drogn- 

wego w Baranowiczach. 

- MIEŚWIESKĄ 
— Sprzęt wojeńny dła KOP-u. Rada 

gminna pogranicznego miasteczka Zaos- 
trowiecze na ostatnim swym posiedze- 
niu postanowiła ufundować sprzęt wo- 

jenny dla miejscowego oddziału Korpu- 
su Ochrony Pogranicza. Zarząd gminy 

spoza sum budżetowych w ciągu kilku- 
nastu dni zebrał ponad 700 zł, Członko- 
wie rady gminnej na uroczystym A 
dzeniu złożyli gotówką odrazu, "akc 
ofiarę na sprzęt dla armii, około 50 zł. 
Zbiórkę oliar na powyższy cej energicz- 
nie podjęły wszystkie gromady $ zrze- 
szenia na terenie całej Sminy, Sprzęt | 

zakupiony ma być w Przyszłym miesiącu 
i przekazany miejscowemu gannizonowi |- 
w ozasje święta Korpusu Ochrony Pogra 
nicza. Należy zaznaczyć, że stacjonujący 
tam oddział KOP od szeregu Jai wy- 
datnie współpracuje z ludnością cywiil- 
ną przy budowie: kościoła, przystani 
rzecznej, strzelnicy itp. 

PRASŁAWSKĄ 
— Pan Prezydent R. P. wyrazjł zgocię 

na wpisanie go do ksiąg metrykalnych, 
jako ojca chrzestnego dziewiątego syna 
Marcina Saulewicza, Zam. w Dębrówce, 
gm. bohińskiej. Chrzestniakowi ma być 
nadana imię lgnacy. Jednocześnie Pan 
Prezydent Rzeczypospolitej nadesłał 
książeczkę  oszczędnościową PKQ z 
wkładką 50 zł. 

Należy nadmienić, że rodzina Saule- 

wicza aa się z 16 osób, gdyż ma on 
obecnie 9 synów i 5 córek. | 

DBZIŚNIEŃSKA 

— Urząd Skarbowy buduje własny 

gmach. Urząd Skarbowy w Głębokiem przy 

siąpii do budowy własnego gmachu kosztem 
1770 tys. zł, przyczym w roku. bież. ma 

być wydane na budowę gmachu około % 

tys. zł, reszta zaś w roku następnym. 

Wzniesiony zostanie piętrowy budynek 

z centralnym ogrzewaniem, specjalnie dosto 

scwany do potrzeb urzędu skarbowego. 

Gmach ten budowany jest przy ul. Bis 

kupa Bandurskiego „gdzie ma stanąć rów     nież kilka gmachów użyteczności publicz. 
nej. Ri = 

    

4 rolników. 

|.im. Marszałka 16: 

ki“ w Niešwiežu 
wieczoru pochód strażacki przy licznym 
udziale oddziałów żeńskich przemasze- 

rował ulicami miasta przy dźwiskach 

trzech własnych orkiestr do miejskiej re- 
mizy. Następnego dnia rozpoczęto uro- 
czystości pobudką. Syreny miejskie i or 
kiestry obudziły ludność wcześniej niż 
zawsze. Oddziały męskie i żeńskie ochot 
niczych straży pożarnych wzięły najpierw 
udział w nabożeństwie w kościele Far- 
nym. Potem odbyła się defilada zwar- 
tych oddziałów wraz ze zmotoryzowa- 
nym sprzętem. Na skwerku przed garni 
zonem koncertowała bezpłałnie dła pu- 
bliczności orkiestra. Opodał zaś odby- 
wała się loteria. Moc cennych fantów 
i przystępna cena biletów sprawiły, że 
wszysikie łosy rozkupiono w niespełna 
2 godziny. Po poułdniu na rynku obok 
Ratusza ;przeprowadzone zostały poka- 
zy bojowe i ćwiczebne straży zmotory- 
zowanych. Następnie o godz. 16 na pla- 
cu szkolnym odbyły się zawody jednost 

kowe toporników, ratowników, wężow- 
ników, . mechaników i prądowników stra- 
ży zmotoryzowanych į zwykłych. Odby- 
wający się tam równocześnie koncert or- 
kiestry ściągnął kilka tysięcy ludności z 
miasta i okolic. Na zakończenie odbyła 
się zabawa teneczńa z niespodziankami, 
na której bewiono się ochoczo do bia- 

łego rana. Spodziewany kilkutysięczny, 
dochód z akcji tygodnia przeciwpoża- 
rowego przeznaczony został w całości 
na wyposażenie jednostek strażackich, 
istniejących i tworzenie nowych oddzia- 

łów do walki z pożarem. Całość kierow- 
nictwa akcji tygodnia spoczywała w sprę 
żystych rękach Grablisa Stefana, 

DSZMIAŃSKA 
— 25 tys zł na pomoc siewną dła 

Urząd Wojewódzki Wileński 
przydzielił do dyspozycji Wydziału Po- 
wiatowego w Oszmianie zł 25 tys na 
akcję pomocy siewnej dla rolników, do- 
tkniętych klęską gradobicia. 

‚ — Karabin maszynowy ! działko dla 
wojska ufundowali konduktorzy Dyrekcji 

Wieńskiej PKP, W -dniu powrotu wojsk 
garnizonu wileńskiego, tj. 14 bm., odbę- 
dzie się uroczyste wręczenie ciężkiego 
karabinu maszynowego z wózkiem, ko- 
niem i uprzężą oraz działke (granatnika) 
jednemu ż pułków piechoty legionów 
i Piłsudskiego, ufun- 

    

   ži 

— Wpadi z wozem do rzeki. W dn. 6 
bm. wskutek. braku zabezpieczenia ob- 
jazdu drogi około naprawiejącego się 
mostu w. Chorężyszkach, pow. oszmiań- 
skiego, jadący › Тгойт Kowalski, wioząc 
na wozie. sąsiadów, wpadł z koniem i wo 
zem do rzeki Oszmianki. Koń utonął, 
Kowalski zaś został. uratowany. 

WILEJSKA 
— Strzelcy na dom łudowy. Podod- 

dział Związku Strzeleckiego Żodziszki 
odęgrał z dużym powodzeniem sztukę 
3-aktową „Panna rekrutem”, 

Liczna publiczność nagrodziła wysi- 
łek strzelców długo niemilknącymi ok- 
łaskami. Dochód w sumie 45 zł przezna 
czono na wykończenie sali teatralnej do 
mu ludowego w Żodziszkach, 

Dzielnych artystów zparosiła na go- 
ścinny występ wieś Syrowatki, 

POLESKA 
— Pożary od pioruna. We wsi Bohda 

nówka pow. pińskiego piorun uderzył w 
dom mieszkalny E. lliuczuka. Spalił się 
dach i została lekko porażona córka go» 
spodarza 18-letnia Eudokia. 

* 

We wsiach Suche i Wółka, pow. piń- 
skiego wskutek uderzenia pioruna spa- 
Му się stodoły ze zbożem na szkodę 
M. Budnika i T. Klimowca. Straty się- 
gają 1500 zł. 

* 

W stodołę m-ca  chut. Koszewicze, 
gm. żabczyckiej Mikiły Pereca uderzył 

piorun, wywołując pożar. Stodoła j zgro 
madzone w niej zboże spaliły się. 

— Popchnął koiegę.. We wsi Płot- 
nica pow. stolińskiago 10-letni Peweł Ro 
maszko i Grzegorz Protasowicki w cza= 

sie młócenia zboża maszyną, bawili się, 
jeżdżąc na dyszlu kierata. W pewnym 
momencie Protasowicki popchnął swego 
kolegę. Romaszko został chwycony przez 
tryby kieratu i -doznał zmiażdżenia nogi 
i ogólnych okałeczeń. Przewiezjony do* 
szpitala w Pińsku zmarł. 

Projekt i kosztorys 
Damu Turystycznego 
W związku z zamierzoną budową 

Domu Turystycznego, Magistrat wyasyg 
nował kredyt w wysokości 2000 zł na 

sporządzenie projektu i kosztorysu Do- 
mu Turystycznego. Projekt ten jest w 
opracowywaniu i po wykończeniu bę- 
dzie przedstawiony Radzie Miejskiej do 
aprobaty wraz z odnośnym wnioskiem 
w sprawie sfinansowania budowy.   

RADIO 
PIĄTEK, dnia 9 września 1938 z. 

642 Pieśń por. 6.45 Gimnastyka. 7.00 

Dziennik poranny. 7.15 Muzyka poranna. 

8.00 Audycja dla szkół. 8.10 Muzyka popu- 

łarna. 8.55 Program na dzisiaj. 9.00—11.00 

Przerwa. 11.00 Audycja dla szkół. 11.26 Mu 
zyka z płyt. 11.57 Sygnał czasu i hejnał. — 

12.03 Audycja południowa. 13.00 Z utworów 

Ryszarda Wagnera. 13.30 Audycja życzeń 

dla dzieci w opr. Cioci Hali. 14.00 Muzyka 

popularna z płyt. 14.13 Komunikat Zw. KKO. 

14.15—15.15 Przerwa. 15.15 Step Pantalichy, 

1 Zazdrości — pogadanka. 15.30 Reportaż 

t zradiofonizowanego szpitala w Poznaniu. 

15.50 Wiad. gospodarcze. 16.05 Połpourri z 

operetek Pawła Abrahama w wyk. ork. Roz 

głośni Wil pod dyr. W. Szczepańskiego,— 
16.45 Małopolska Wschodnia z okna wago 

пи — pog. 17.09 Echa przeszłości: „Sąd. nad 

czarownikami* — pog. wygłosi Marian Pie 

ciukiewicz. 17.10 Z różnych oper, 17.55 Pro 

gram na sobotę. 18.00 Przyroda i technika 

— pog. 18.10 Pogadanka konkursowa P. R. 

18.15 Koncert rozrywkowy. 18.35 Pogadanka 

aktualna. 18.45 Kronika literacka. 19.00 Reci 

tał śpiewaczy Wł. Derwiesa, 19.20 Pog. ak= 
tualna. 19.30 „Płoteczki” L- I część koncertu 

rozrywkowego. Trans. z ter: Dor. Wystawy 

Radiowej. W przerwie: Go słychać? — roz 
mówka Jerzego z Kadziusiem. 20.45 Dzien. 

wieczorny. 20.55 Pogadanka aktualna. 21.00 
Czytanki wiejskie: „Babunia* — opowiada 

nie Elizy Orzeszkowej. 21.10 II część kon- 

certu rozrywkowego z terenu Dor. Wystawy 

Radiowej. 21.50 Wiad. sport. 22.00 Wil. 

wiad. sportowe. 22.05 Wycieczki i spacery, 

— prowadzi Eug. Piotrowicz. 22.10 Muzyka 
baletowa. 23.00 Ostatnie wiad. i komunika- 

ty. 23.05 Zakończenie programu. 

SOBOTA, dnia 10 września 1938 roku. 
6.42 Pieśń poranna; 6.45 Gimnastyka; 

7.00 Dziennik poranny; 7.15 Koncert poran- 

ny; 8.00 Audycja dla szkół; 8.10 Muzyka po- 

pularna; 8.55 Program na dzisiaj; 9.00 Przer 

wa; 11.0 OAudycja @а szkół; 11.25 Peśni 

egzotyczne; 11.57 Sygnał czasu i hejnał; 12.03 

Audycja południowa z Radomia; 13.00 Kon- 
cert Orkesty Rozgłośni Wileńskiej pod dyr. 
Władysława Szczepańskiego; 14.00 Muzyka 
lekka; 14.15 Przerwa; 15.15 Teatr Wyobraž- 

n: dla dzieci: słuchowisko p. t. „Krakowian- 
ka jedna miała chłopca z drewna"; 15.45 
Wadomości gospodarcze; 16.00 „Gdy zadź- 
więczą mandoliny* — w wyk. orkiestry man 
dolinistów; 16.45 Jak wieś bawiła się w mie 

ście przed stn laty — felieton; 17.00 Polska 

muzyka ludowa; 17.35 „Robotnik czy niewol 

nik* — pogadanka Antonego Zakrėtowicza; 
17150 Wiłeńskie wiadomości sportowe; 17.55 
Program na niedzielę; 18.00 Nasz program; 
18.10 Recital fortepianowy Józefa Smidowi- 
cza; 18.45 Wiersze Marii Pawlikowskiej-Jas= 
norzewskiej; 19.00 Koncert rozrywkowy. 
"Transmisja z terenu Dorocznej Wystawy Ra 
diowej w Warszawie; 20.00 Audycja dia Po- 
lakėw za granicą; 20.45 Dzienk wieczorny; 
20.55 Pogadanka aktualna; 21.00 Czytanki 
wiejskie: „Babunia' — opowiadanie Elizy 
Orzeszkowej (dokończenie); 21.10 Z pieśnią 
i tańcem przez Wielkopolskę; 21.50 Wiado- 
mości sportowe; 22.00 Koncert w wyk. Or- 
kiestry P. R. Transmisja z Dorocznej Wysta 
wy Radiowej w Warszawie; 23.00 Ostatnie 
wiadomości i. komunikaty; 23.05 Zakończe- 
nie programu. 

TEATR | MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE, 

— Jutro otwarcie sezonu w Teatrze na 
Pohulance, W sobotę dn. 10 bm. otwiera Te- 
atr Miejski na Pohulance sezon pod nową 
dyrekcją oryginalną sztuką Jerzego Kossow- 
skiego „Tekla*, Obsadę tworzą pp. Walenty- 
na Alexandrowicz, Władysława Nawrocka, 
Wanda Szczepańska, Juliusz Balicki, „Antoni 

Czapliński, « Władysław Ilcewicz,: Stanisłgw 

Jaśkiewicz, Stefan  Kępka-Bajerski, Wlady+ 
sław Lasoń, Stefan Martyka, Ludwik Tatar- 

ski. Będzie to pierwsze zetknięcie się wi- 
dzów teatralnych z nowozaangażowanymi 
artystami. Oprawę plastyczną sztuki tworzą 
J. i K. Golusowie. SSPG 

UWAGA: Ceny miejsc od zł 3.90 do 0.40. 
Szatnia płatna: parter i I balkon — 30 gr; 

If balkon 20 gr. X 

* aš, J AKP 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA“.! 
— Wystepy J. Kulezyckiej. Dziš „Bal w 

Sawoy'u Abrahama operetka 0 bogatej i me- 
lcdyjnej muzyce oraz przezabawnej treści, 

którą podnoszą do żywiołowej wesołości 
świetna gra, artyści tej miary jak J. Kul- 
czycka, B. Halmirska, X. Grey, K. Dembows 
ski, WŁ. Szezawiński, K. Wyrwicz-Wichrow= 
ski i inni. Kompozycje baletowe na tle ze- 
społów z udziałem M. Martówny i J. Ciesiel- 

skiego. ; : 
— Jutro „Wiktoria i jej huzar* również 

z trzema primadonnami, a mianowicie: J. 

Kulczycką, B. Halmrską, X. Grey na czele, 
z M. Martówną jako primabaleriną oraz е 

šwietną obsadą męską. 

— Popołudniówka niedzielna w »„Lutni", 

W niedzielę o godz. 4 pp. grane będzie uro« 

cze widowisko „Rose-Marie* dostępne rów- 

nież i dla młodzieży. Widowisko to ze wzglę 

dów technicznych powtarzane nie będzie, 

Ceny zniżone. 
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Jaka jest różnica między Baranem 
a Biokiem 

Pilkarzowi „Warszawianki“ Bara- 
"nowi darowana została kara 6 mie- 
sięcy dyskwaliiikacji, natomiast Bio- 
kowi, który nie zawinił tak poważnie 
jak Baran, nie uważano za stosowne 
złagodzić kary. 

Tendencyjnie robimy zestawienie 
Bioka z Baranem. Pierwszy należy 
do klubu prowincjonalnego — WKS 
Śmigły, a Baran do klubu stołecznej 
Warszawianki. 

Tylko tym możemy tłumaczyć о- 
pieszałe załatwienie wszystkich spraw 
sportowych dotyczących Wilna, a 
nadzwyczajny pośpiech w sprawach 
piłkarzy Warszawy. Skoro odwieszo- 
no Barana, to musiano jednocześnie 
na tym samym posiedzeniu PZPN od 
wiesić również i Bioka. 

Przewinienie jak Bioka tak też i 
Barana nastąpiły w tym samym cza- 
sie. Z tą tylko różnicą, że Baran uka- 

  

rany został za przekroczenie etyki 
sportowej, a Biok miał pozory prze- 
kroczenia etyki. 

Dziwnymi doprawdy czasem dro 
gami chodzi sprawiedliwość - wyro 
ków sportowych. - zh 

Jakoby jednak sprawa Rioka jest 
na dobrej drodze i obiecuje nam War 
szawa gracza WKS Śmigły odwiesić 
pe przeprowadzeniu jakichś tam da- 
datkowych dochodzeń, a tymczasem 
trzeba grać, trzeba walczyć o punkty 
i o egzysteneję w Lidze. Piok nie mo- 
że grać i WKS Śmigły nie może ko- 
rzystać z jego talentu sportowego tyl- 
ko dlatego, iż PZPN nie raczy przy- 
śpieszyć przeprowadzenia Rochodze- 
nia w tej tak ważnej dla piłkarstwa 
wileńskiego sprawie. Bioka vdwieszą 
nam po skończeniu 6-miestecznej ka- 
ry, aibo wówczas, kiedy nie będzie 
on już potrzebny — to znaczy po 
skończonych rozgrywkach Jigowych. 

K.P.W. Śląsk — K.P.W. Wilno 
10 bm. na boisku Makabi przy ul. Wi- 

wulskiego odbędzie się mecz piłkarski KPW 
Śląsk — KPW Wilno. 

KPW Śląsk bawił w Wilnie w roku ub., 
pozostawiając dodatnie wrażenie, jako zes- 
pół zgrany i wyszkolony technicznie, to też 

KPW Wilno będze miało groźnego przeciw- 
nika. 

Drużyny występują w swych najsilniej- 
szych składach. 

Początek o. godz. 16. 
O godz. 14,30 przedmecz juniorów 

Jutro przedbiegi, w niedzielę finały 
regat wioślarskich 

Tegoroczne jesienne regaty na Wilii 
niestety nie ściągną na start osad za- 
miejscowych, Regaty odbędą się w skrom 
nej konkurencji klubów wileńskich. Przed 
biegi rozpoczną się w sobotę o g. 16. 
Natomiast finały rozegrane zostaną 
© godz. 11. Dobrze się stalo, že wioš]a- 
rze tym razem wyrzekli się własnych 
ambicyjek į nie stwarzalį konkurencji 
meczowi ligowemu, wyznaczając regaty 
na godzinę przed południową. 

Program przewiduje sześć biegów. 
Przedstawia się on następująco: 

bieg czwórek półwyścigowych no- 

wicjuszy AZS, Wil. TW i WKS Śmigły, 
bieg czwórek półwyścigowych PKS 

i AZS, 
bieg jedynek nowicjuszy AZS i trzech 

wioślarzy WKS Śmigły, 
bieg jedyrek młodszych dwuch wie- 

ślarzy WKS Śmigły, : 
bieg czwórek młodszych AZS i WK 

Śmigły, S 
bieg czwórek AZS i WKS Śmigły, 
Z tego wynika, że WKS Śmigły zgło” 

sił 8 osad, AZS 5, PKS į Wil. TW 50 
1 osadzie. : : 

Jak grać żeby wygrać z „Cracovią“ 
Najbliższym przeciwnikiem piłka- 

rzy WKS Śmigły w rozgrywkach © 
mistrzostwo Ligi będzie zespół „Cra- 
covii* Spotkanie jak wiemy odbędzie 
się w najbliższą niedzielę 11 bm. o 

godz. 16 w Wilnie na stadionie repre- 
zentacyjnym przy ul. Werkowskiej. 

Cracovia należy do rzędu najstar- 

szych drużyn piłkarskich w Polsce. 
Ona też właśnie w roku 1921 zdobyła 

pierwszy raz oficjalny tytuł mistrza 
Polski. Cracovia mistrzem Polski by- 

ła ponadto w latach 1930 i 1932. W 
roku 1936 niestety należała już do 
družyn „A“ klasowych, przechodząc 
wyraźny spadek formy. Wilnianie z 
Cracovią spotkają się już nie po raz 
pierwszy. Oficjalne mecze rozegrane 
zostały właśnie w 1936 roku o wejś- 
cie do Ligi. Wówczas gracze podwa- 
welscy zajęli pierwsze, a WKS Śmig- 
ły dopiero trzecie miejsce. 

W tym roku pierwszy mecz ligo- 
wy z Qracovią rozegrany na jej włas- 
nym boisku zakończył się przegraną 
WKS Śmigły 0:3. Przegraliśmy w Kra 
kowie, lecz nie znaczy to bynajmniej, 
żebyśmy mieli w Wilnie oddać dwa 
cenne punkty i pogorszyć stosunek 
bramek. 

Z „Cracovią“, jako drużyną dobrą 
technicznie i mającą bogatą rutynę, 
trzeba umieć zastosować umiejętnie 
łaktykę walki, a' wówczas spotkanie 
zakończy się sukcesem piłkarzy wi- 
leńskich. . 

WKS Śmigły powinien przewyž- 
szyć graczy krakowskich pod wzglę 
dem fizycznym. Pozwala to nam na- 
rzucić ostre tempo i podyktować ost- 
rą walkę. Od pierwszych piłek trzeba 
prać stanowczo i zdecydowanie. Na- 
leży zniszczyć przewagę. Gracovii i 
nie dopuścić jej do głosu. Taktyka 
gry powinna być przemyślana przez 
trenera p. Sela i przez wszystkich gra 
czy. Wówczas będziemy mogli powie- 
dzieć, że rzeczywiście WKS Śmigły 
jest zespołem twardym i opanowanym 
nerwowo. Niech linia ataku bedzie 
spokojna o bramkarza Czarskiego, o 
doskonałych obrońców: Paszkiewicza 
i Zawiei, niech ufa pomocnikom pra- 
cownikom i przytomnie grającym: 
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Wydawnictwo „Kurjer Wileński" Sn. z o. a 

Grządzielowi, Bukowskiemu į Puzy- 
nie, a wtedy będzie mogła całkowicie 
dbać o swoje sprawy i w sposób szczę 
Śliwy rozwiązywać” wszystkie akcje 
pod bramką Cracovii. 

Atak WKS WKS Śmigły powinien 
jak najwięcej strzelać. Niech strzela 
Powłowski. Niech podaje piłki Tu- 
masz i niech je odbija Hajdul czy Bal 
lossek, a ruchliwy Marzec niech pil- 
nuje skrzydła i pamięta, że podane 
przez niego piłki mogą być rozumnie 
wykorzystane przez współkolegów. 

Nie trzeba przeciwnika obawiać 
się. Drużyna WKS Śmigły powinna 
wybiec na boisko pewna siebie, po- 
winna rozpocząć walkę z wiarą zwy- 
cięstwa. Nie można jednak lekcewa. 
żyć przeciwnika, a jeżeli uda się strze 
lić przed przerwą kilka bramek, to za 
wszelką cerę wynik przed przerwą 
slarajmy się utrzymać, względnie 
podwyższyć cyfrowo. Niech nie po- 
wtórzy się historia meczu z Warsza- 
wianką, w czasie którego do przerwy 
grano koncertowo, a po zmianie stron 
odwalano pańszczyznę. Jeżeli do prze 
rwy potrafimy prowadzić, to po 
przerwie nie mamy prawa dać wy- 
drzeć zwycięstwa. O wyniku meczu, 
o zwycięstwie powinna więc zadecy- 
dować pierwsza połowa meczu. 

Mecz z Cracovią będzie dla nas 
spotkaniem decydującym. Pamiętaj- 
my, że obecnie zajmujemy 9 miejsce 
i jesteśmy kandydatem razem z ŁKS 
do spadku z Ligi. Posiadamy 11 punk 
tów, lecz 11 punktów ma również Po 
lonia i AKS. Trzeba więc koniecznie: 
wysunąć się naprzód. 

| RÓŻNE 
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CHORA BIEDNA STARUSZKA prosi o 

ubranie dla jej 30-letniego umysłowo-chore- 

go syna. Łaskawą ofiarę doręczy admini- 

stracja „Kurjera Wileńskiego", 

    

POSZUKUJĘ posady gospodyni do malej 

rodziny. Laskawe zgloszenia kierowač: Wil- 

no, ul. Filarecka Nr 31 m. 1. 
> 

FRYZJER damski i męski dzielny po- 

trzebny. Czekoński, Lida, Legionowa. 

Pińsk, Dominikańska 40, 

Wołkowysk — Brzeska 9/1. 

  

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

Lida, ul. Zamkowa 4/7, tel. 73; 
Ułańska 11; Brześć n/B., Pierackiego 19, tel. 224; 

Przedstawicielstwa: Kleck, Nieśwież, 
Szczuczyn, Wołożyn, Wiłejka, Grodno — 3 Maja 6, 
Suwałki — Em. Plater 44, Równe — 3-go Maja 13, 

Druk. „Znicz*, Wilno, u 

„KURIER“ [4565]. . 

Wywiad z J. Kusociūskim 
przez radio 

W. dn. 9 bież. miesiąca o godz. 21.50 
Polskie Radio nada na wszystkie rozgłoś 
nie w ramach „Wiadomości sportowych" 
wywiad z Januszem Kusocińskim. 

Wywiad powyższy przeprowadzony 
zostanie przez red. J. Włodarkiewicza 
i dotyczyć będzie aktualnych zamierzeń 
w sporcie Kusocińskiego oraz scharakte- 
ryzuje jego metody pracy i treningu. 

Ameryka zatrzymała puchar 
Davisa 

Australia pokonana 
w nieznacznym stosunku 2:3 

Finałowy mecz tenisowy o puchar 
Davisa pomiędzy Ameryką i Australią za 
kończył się ostatecznie niezncznym zwy 
cięstwem Ameryki w stosunku 3:2. Ostat 
niego dnia obie drużyny podzieliły się 
punktami, Budge pokonał Quista 8:6, 
6:1, 6:2, a Bromwich odniósł zwycięstwo 
nad Riggsem 6:4, 4:6, 6:0, 6:2. 

Ameryka w ten sposób zdobyła pu 
char po raz 13. Dotychczas puchar był w 
posiadaniu następujących państw: 

1900—Ameryka, która w finale. po- 
konała Anglię 3:0. 

1901—Ameryka bez walki. 
1902—Ameryka — Anglia 3:2. 
1903—Anglia — Ameryka 4:1. 
1904—Anglia — Bełgia 5:0. 

1905—Anglia — Ameryka 5:0. 
1906—Anglia — Ameryka 5:0. 
1907—Austrialia — Anglia 3:2. 
1908—Australia — Ameryka 5:0. 
1010—Australia — bez walki. 
1911—Australia — Ameryka 5:0, 

1912—Anglia — Australia 3:2. 
1913—Ameryka — Anglia 3:2, 
1914—Australia — Ameryka 3:2, po 

czym nastąpiła przerwa wojenna. 
1919—Australia — Anglia 4:1. 
1920—Ameryka — Australia 5:0. 
1921—Ameryka — Japonia 5:0. 
1922—Ameryka — Australia 4:1. 

„1923—Ameryka — Australia 4:1, 
1924—Ameryka Australia 5:0 
1925—Ameryka Francja 5:0. - 
1926—Ameryka — Francja 4:1. 
1927—Francja — Ameryka 3:2. 
1928—Francja — Ameryka 4:1. 
1929—Francja — Ameryka 3:2. 
1930—Francja — Ameryka 4:1. 
1931—Francja — Anglia 3:2. 
1932—-Francja — Ameryka 3:2. 
1933—Anglia — Francja 3:2. 
1934—Anglia — Ameryka 4:1. 
1935—Anglia — Ameryka 5:0. 
1936—Anglia — Australia 3:2. 

1937 — Ameryka — Anglia 4:1. 
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Kupno i Sprzedaż 
"*"WYTYYTYWYYYYYYVYVYY 

  

SPRZEDAJE SIĘ działka 5 i pół ha. — 

4 klm. od Wilna. Dowiedziąć się: Ludwi- 
sarska 4, sklep spożywczy. 
Mm al a 

KAMIENIE DO SPRZEDANIA, ul. Gar- 

barska 2. dozorca wskaże, 
— — — — — 

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

r. 

  

Kupujemy każdą ilość teaorocznego 
MIODU, dojrzałych SERÓW 
litewskich i GRZYBÓW suszon. 

Płacimy najwyższe ceny. 

Spółka Chrześcijańska 

„EKONOMIA“ 
Baranowicze, ul. Szeptyckiego 50 

telefon 9 
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Kino „APOLLO“ 
w Baranowiczach 

Dziś wielki podwójny program. 
Arcywesola komedia polska. 

1: NIEDORAJDA z trzema naj- 
lepszymi komikami Adolfem Dymszą, 

‚ Józefem Orwidem i M. Zniczem 

2) Człowiek, który żył dwa razy 
dramat o wielkim napięciu.     ZYVYVYV
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CENA PRENUMERATY 
2 odnoszeniem do domu 

3 zł., za granicą 6 zł., 2 

Baranowicze, 

Słonim, Stołpce, 

cztowego ani agencji 

40    
  

administracji zł. 2.50, na wsi, w miej- 
scowościach, gdzie niema urzędu po- 

PAN| Da Zachwyt! Kolosalne powodzenie! 
4» Gorczynska, 

Stępowski, 
Zacharewicz iin. 

Wszelkie ulgi zawieszone. 

H ELI 8 S$ ] - „Pierwsza tarzanka*, 
Dorothy Lamour i jej partner 

Miłość w 
Nad program: Wybitne atrakcje 

CASINO | 

  

  

Film w kolorach naturainych. 

bohaterka „Królowej Džungli“ 1 „Huraganu“ 
Ray Milland w najnowszej kreacji 

ED > uz ma ap Ei 
I aktualności. Początek o 4-ei. 

  

@ `0215 OTWARCIE SEZONU „a 
Film większy i wspanialszy niż Wasze najśmielsze życzenia 

  

Mi 
To czarowna baśń, która wzrusza 

   

  

TEMPLE 
i bawi. 

   
To łzy i uśmiech, sentyment i piosenka — zaklęte na taśmie filmowej 

To rewelacja na jaką długo czekaliście. 
PIĘKNY NADPROGRAM 

  

Dziś Kino BRARS | 

„Czarny Szalapin*, bohater fllmu „Bosambo 

  

  ZEW PUSTYNI 

Filety ulgowe I passepartout nieważne. 

EET ZY ZEW PT NTO TRRO CZE) 

Wielki film egzotyczny 

Role główne: 

PRUL ROBESON, 
* oraz Henry Wilcoxon bahater filmu „Wy- 

prawy Krzyżowe*. Imponujące rozmachem walki ARABÓW w Pustyni. Katastrofa amerye 
kańskiego transportowca wojennego. Piękny nadprogram kolorowy. Pocz, 4, 6, 8 i 10.15 
  

Chrześcijańskie kino Dziś na otwarcie sezonu niezrównana 
ŚWIATOWID | Jeanette Macdonald oczaruje wszystkich 

w olsniewającym filmie 

„„Biotagzi hiszępawńsici* 
Uprasza się o przybywanie na seansy: 5, 71/9. w niedziela i święta od l-ej. 
  

OGNISKO | 
Arcyzabawne przygody przy- 
iaciół, którzy wygrali milion. TRÓJ 
W rolach ałówn.: Stanisław Sielański, Sta 
Wiszniewska I inni. Nadprogram: UROZMAICONE DODATKI. 

AKUSZERKI | 
AKUSZERKA 

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

3-gc Maja obok Sądu. 

    

AKUSZERKA 

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

  

AKUSZERKA 

Smiałowska . 
oraz Gabinet Kosmetyczny, odmładzanie 
cery, usuwanie zmarszczek, wągrów, pie- 
gów, brodawek, łupieżu, usuwanie tłuszczu 
z bioder i brzucha, kremy odmł. dzające, 
wenny elektryczne, elektryzacja. Ceny przy- 
stępne. Porady bezpłatne. Wielka 4—-1. 

A AAAA AA AAA AA AAAA AA ŁA AAAAŁAAŁAABAŚAAA DE) 

i Kino-Teatr „PAN“ 
w Baranowiczach 

Dziś najwspanialszy film džunglowy 
z „serii tarzanów* 

ZEMSTA TARZANA 
Pełne napięcia sceny waiki z drapież- 
nikami dżungli. W roli głównej olim- 
pijski mistrz MORRIS i ELEANOR 
HOLM, najsłynniejsza pływaczka świata 

Dziś naiweselsza polska komedia tryskająca humorem 

KA HULTAJSKA 
nisław Woliński, Józef Kondrat, Tamara 

Pocz. o 6,w niedz.i św. 0 4 

ALAAAAAAAAAAAAAAAAA, 

LEKARZE 
2 DR MED. JANINA 

Piotrowicz Jurczenkowa 
ordynator szpitala Sawicz. 

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

Przyjmuje od 5 do 7 wiecz. 

    

DOKTOR 

Biumowicz 
choroby weneryczne. skórne i moczoplelovs 
ul. Wielką 21, tel. 921. Przyjmuje od godz, 

9—11 i 3. 

PATS ASS AST PKT SPE 

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). Tamże 

montaż, naprawa i ładowanie akomulato+ 

rów samochodowych, motocyklowych i ra« 

diowych. 

    

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. Sed   YYYYYYYVYYYYYYYVTYVYVYVYVYVYVYYYVYVYVVVYVVVYVYT 

miesięcznie: 

w kraju — 

odbiorem w 
     

       

za tekstem 30 gr, drobne 10 gr. 

zł. 2.50. żeń miejsca. Ogłoszenia są p 
ZIS 

tłocz, u E. Kotlarewskiego, Wileńska IL 

za wiersz jednoszp. Do tych cen dolicza się za ogłoszenia cyfrowe tabi 
ne 500/,, Układ ogłoszeń w tekście 5-lamowy, za tekstem 10-łamowy. 4 
treść ogłoszeń i rubrykę „nadesłane* redakcja nie odpowiada. Administracja 
zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrze** 

natorska Nr 5. 

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem 75 gr., w tekście 60р в;` 
za wyraz, kronika redakc, i komunikaty 60 gr 

rzyjmowane w godz. 9.30 — 16.30 i 17 — 19 

Redaktor odp. Józef Onusajtis 

o
s
i
o
s
 

ik
i 
a
a
a
 ia
 

 


