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olwer czy straszak? 

    

Zamykając pierwszy Parteitag 
Wielkich Niemiec, a X-ty od chwili 
powstania stronnictwa narodowo-soc 
jalistycznego, kanclerz Adolf Hitler za 
grał w otwarte karty w sprawie sudec- 
ke Bez ogródek i dyplomatycznego 
owijania w bawełnę, urbi et orbi oś- 
wiadczył, że Niemcy sudeccy nie są 
bezbronni i opuszczeni. Za nimi stoi 
potęga Trzeciej Rzeszy, stoi jej uoso- 
bienie, Fiihrer, który jest zdecydowa- 
ny nie dopuścić do powstania Palesty- „ my w Środku Europy. 

Hitler tego nie powiedział dosłownie, SE z jego agresywnego, stanowczego i pełnego niebywałej ekspresji przemó A w sposób wyraźny wynikało, że ostatni projekt rządu praskiego. w swej praktycznej realizacji nie ozna- czałby nie innego, jak zaprowadzenie porządków palestyńskich w sercu Eu 
"opy. 

Wyraził on bowiem jak najbez- 
względniejsze votum nieufności po- 
rządkom demokratycznym w ogóle, a 
reprezentowanej przez prezydenta Be- 
neszą demokracji czechosłowackiej w 
szczególności. Sobotnie przemówienie 
prezydenta Republiki nadwełtawskiej 
spotkało się z jak najbardziej ujemną 
oceną. Pod adresem posunięć Pragi w 
sprawie sudeckiej nie padło żadne sło 
wo uznania. Przeciwnie. Wszystkie do 
tychczasowe kompromisy i ustępstwa 
Pragi, to — w ujęciu Fiihrera — żad- 
na łaska. Niemcy sudeccy — jego zda 
niem — walczą o swe słuszne prawa, 
które muszą otrzymać. 
prawa, 

A te słuszne 
prawa samostanowienia o so 

bie, w żadnym wypadku nie mogą 

Zdecydowana postawa wobec Pr-esegė 
MÓWIĘ o CZECHOSŁOWACJIŁ $ (długotrwałe okrzyki). Państwo to jest demokracją, to znaczy, że zosta- ło utworzone na zasadach demokra- 

tycznych w ten sposób, że przeważa- 
jącą większość mieszkańców tego 
państwa poprostu zmuszono bez PY- 
łania przyjąć demokrację, stworzoną 
w Wersalu i z tym się pogodzić. Jak 
przystało „prawdziwej demokracji, 
zaczęto następnie w tym państwie Bnęhić większość mieszkańców; znie- 
wažač ją i pozbawiać : praw do žycia 1 s wte rotę 1we okrzyki potępienia). Świa. 

pełnienia. 

Były francuski mini 
Pierre Cot oświa syd ma A 

racją bytu i przeznaczeniem Czech 
słowacji jest, aby w razie wojny sę 
mieckie miejscowości i Goa U. 

atakowała bombami. Chodzi to ER 
dopodobnie o znane Środki ; 

й В wybucho we z „cywilizacyjnym* działaniem. 
Zadanie to jednak stoi w sprzecznoś. 
ti ze światopoglądem, życiowymi in- 
teresami i z życzeniami większości 
mieszkańców tego państwa. Dlatego 
większość w Czechosłowacji musi mil 
czeć. Wszelkie protesty przeciwko 
zenia AO są zamachem na przezna 
tego w Przy ństwa i stoją skutkiem 

Konstytucją ności z konstytucją. 
stworzona prz A, ponieważ została 
wywodzi się z „demokrację, nie 
kraju, lecz z politycz! PrAW tego 
snębicieli. nych celów jego 

Te cele polit 
że Ą pmialesieia Ee wymagały tak 

tukcji, któraby ała narodowi czeskiej 
nadrzedne stanowisko. V suwerenne 

  

zmieścić się w ramach koncepcji be- | 

neszowskich, stojących na gruncie in 

tegralności terytorialnej j suwerennoś 

ci państwowej Republiki Czechosło- 

wackiej. Ein Volk, ein Reich, ein Fiih- 

rer — oto żądanie Niemców sudec- 

kich w ujęciu kanclerza Hitlera. I od 
tego żądania, sądząc z przemówienia 

  

NORYMBERGA, (Pat). Kanclerz | 

" Hitler wygłosił wczoraj na zakończe 

nie kongresu partii narodowo-socjali- 

stycznej mowę, która trwała przeszło 

godzinę. 

Na wstępie kanclerz Hitler przy- 
pomniał pierwsze norymberskie dni 

partyjne i początki ruchu narodowo- 
socjalistycznego. Wskazał on na nie- 
zrozumienie, z którym z początku 
spotkała się nazwa partii u mieszczań 
stwa, jako partii robotniczej i ludo- 
wej. Dalej uczynił kanclerz Hitler 

przegląd celów ówczesnych  partyj 
marxistowskich w Niemczech, po 

| czym przedstawił, jak partia zdobyw 
Szy sobie miejsce w życiu publicznym, 
była zwalczana, a brak kompromisu 
który wskazywali kierownicy stron- 
nictwa doprowadził do nienawiści ru 
chu narodowo-socjalistycznego. Kan 
clerz wspomniał o cierpieniach bojow 
ników partii dawnej Austrii. 

Przeprowadzając porównanie między 
okresem wałki partil o władzę i dniem 
dzisiejszym, oświadczył kanclerz: jak wó- 
wczas wewnątrz „złoła demokracja bur- 

žuazji“ wałczyła ręka w rękę z marksiz- 

mem przeciwko narodowemu socjalizmo   

  

  WI, tak dziś widzi się w wielkich zarysach 

„Kto przeciwko temu ujęciu opo- | nuje, jest „wrogiem państwa* i dlate- 80, według pojęć demokratycznych, jest wyjęty z pod prawa. Gdyby jed- nak mimo to ktoś należący do uciska „nej narodowości występował przeciw ko temu, może być pobity, wy razie 
zaś, gdy to się okaże potrzebne i po- 

e nawet zabity (okrzyki oburze 
nia). . 

Gdyby chodziło w tym wypadku 
0 obeą sprawę, która nas nie dotyczy, 
moglibyśmy przyjąć ją do wiadomoś 
ci, jako interesującą ilustrację demo- 
kratycznego ujęcia praw ludu. W 
tym wypadku jednak to, co nas 
» sa zobowiązuje do wzięcia 

ału w tej s ie, j dB datai Rt jest rzeczą bar 

> ba większości narodów, u- 
dak RAA w Czechosłowacji, znaj 
SAM także trzy i pół miliona 

Ów, a więc mniejwięcej ile Dani, ь © mniejwięcej tyle, 
czy mieszkańców. Ci 

stworzeni 

państwową 
|  znienawidzo- 

chó i 
ów, aby oni dozorowali trzy i   pół miliona Niemeó 

KONDZA (Pat). Gabinet brytyjski | 
obradował wczoraj w ciągu dwóch 
godzin, rozpatrując sytuację międz | 
narodową. Jak zapewniają tu, jedno- 
myślnie zaaprobowano dotychcząso. 
we kroki rządu, a zwłaszcza deklarą.   cję udzieloną prasie w dniu wczoraj 
Szym. Gabinet zaaprobować miał zą- 

Fiihrera, Wielkie Niemcy nie odstąpią 

nigdy. 

Takie postawienie sprawy sudec- 

kiej przez decydujący czynnik Trze- 

ciej Rzeszy kładzie w sposób wyraźny 

kres misjom mediacyjnym lorda Run- 

cimana, poszukującego kompromisu 

pomiędzy Pragą a Berlinem. Kompro 

to samo zbratanie między demokracją i 
bolszewizmem do wałki przeciwko państ 
wu narodowo-socjalistycznemu. Nieszcze- 

rość demokracji przejawia się w tym, że 
demokracje przedstawiają siebie jako u- 
strój ludowy, państwa zaś autorytatywne 
jako dykfatury. W rzeczywistości istnieją 
obecnie na świecie tylko dwa kraje, któ 
re, jako wielkie mocarstwa, posiadają rzą 

dy, mające poparcie 99 proc. narodu. To, 
co w innych krajach określa się jako de- 
mokrację, jest w większości wypadków 
niczym innych jak zręcznym kierowa- 
niem opinii publicznej i bezczelnym wy 
korzystywaniem osiąganych przez to re 
zultatów. Przeżyliśmy to, że te demokra 
cje, gdy im to dogadzało, wynosiły pod 
niebiosa ustroje państwowe, oparte na 
gwałcie, podczas gdy na odwrót, najwięk 
sze objawy zaufania w państwach autory 
tatywnych były przemilczane, fałszywie 
interpretowane lub wręcz przekręcane. 
Demokracje uwielbiają nawet bolszewicki 
ustrój państwowy, jakkolwiek on sam ok- 
reśla się jako dyktatura proletariatu. Na- 
tomiast inne państwa, za których rząda- 
mi stoi 99 proc. ludności nazywa się dyk 
taturami. Widzimy przecież także, że 
przedstawiciel moskiewskiego bolszewi 
zmu obraca się w kole demokracyj, Ja. 
ko Ich sprzymierzeniec, otoczony szacun- 

li nad nimi pieczę i dręczyli ich. 
Stosunki w Czechosłowacji są, jak 

to ogólnie wiadomo, nie do zniesie- 
nia. Z punktu widzenia politycznego 
obrabowano tam przeszło siedem i pół 
miliona mieszkańeów państwa z ich 
prawa stanowienia 0 sobie, Z punktu 
widzenia gospodarczego niszczy się 
ich planowo i przez to samo przezna- 
cza na powolne wytępienie. Prawdy 
tej nie przekręśli żaden frazes, Fakty 
dowodzą, że nędza Niemców sudee- 
kich nie da się opisać. Chce się ich 
zniszczyć, Gnębi się ich i traktuje po- 
niżej wszelkiej godności ludzkiej. Je 
Śli trzy i pół miliona ludzi, należących 
do osiemdziesięcio milionowego na 
rodu nie może Śpiewać pieśni, ponie- 
waż nie podoba się to Czechom, albo 

jeżeli są oni bici do krwi, ponieważ 
noszą pończochy, których Czesi nie 

chcą widzieć, albo jeżeli są terroryzo 
wani, ponieważ witają się pozdrowie 
niem, które Czechom jest nieprzyjem 
ne, jakkolwiek to pozdrowienie wcale 
ich nie dotyczy, jeżeli przy każdym 

przejawie życia narodowego ściga się 
ich i szezuje jak bezbronną zwierzy- 
nę, to fakty te może są obojętne dla 
szanownych przedstawicieli naszych 
demokracyj, może nawet sympatycz- 

   
— —= W, Sprawowa- | ne, ponieważ chodzi tu przecież tylko 

Czujność w L 

  

rządzenia natury obronnej, ale szcze 
góły tych postanowień trzymane są 

w tajemnicy. Uchodzi za rzecz nieule 
gającą wątpliwości, że dalszy ciąg 
obrad gabinetu odbędzie się we wto 
rek rano, gdy pełny tekst przemówie 
nią kanclerza Hitlera będzie już zna 
ny. Premier Chamberlain, minister   

  

  
oszalugmie 

  

Pismo nie Jest datowane naprzód 

WILNO, wtorek 13 września 1938 r. 

LE 

mis bowiem jest wykluczony. Musi 

skapitulować albo jedna albo druga 

strona. 

W związku z tego rodzaju posta- 

wieniem sprawy mimowoli nasuwa 

się pytanie: co dalej? Wszak sprawa 

sudecka nie może wiecznie pozostać 

na ostrzu bagnetu. Wcześniej czy póź 

  

Ostre słowa Fiitiera 
pod udresesm demolracji 

kiem. W ciągu stuleci tzw. demokracje, 

stosując najbrutalniejszą siłę, podporząd 
kowywały sobie obce narody. W chwili 
jednak, gdy Niemcy żądają swych kolonij 
oświadcza się jm, że nie można wydać 
biednych krajowców na pastwę takiego 
losu. Równocześnie jednak demokracje 
nie cofają się przywoływać do rozsądku 
tubylców we własnych koloniach przy po 
mocy samolotów i bomb. To są jednak 
w każdym razie „cywilizacyjne" bomby, 
w odróżnieniu od „brutalnych” bomb, 
których używali Włosi w Abisynii. Te de 
mokracje lżą nas. Przyznaję jednak zupeł- 
nie otwarcie, że wolę aby mnie Iżył ktoś, 
kto mnie nie może ograbić, niżby miał 

mnie ograbić i za to pochwalić. Jesteśmy 
Iżeni, jednak, dzięki Bogu, znajdujemy 
się w tym położeniu, że możemy zapo- 
biec nowemu ograbieniu Niemiec gwa! 
tem. Rzesza przed nami była przez pra- 
wle 15 lat wyzyskiwana I grabiona. Otrzy 
mywałe jednak za to, bądź co bądź, po 
chwały, że jest dzielnym j demokratycz- 
nym państwem. Taka pochwała staje się 
jednak nie do zniesienia w chwili, gdy 
tam, gdzię duża część naszego narodu, 
pozornie bezbronna, wystawiona jest na 
zniewagi — podnosi się potok demokra 
tycznych frazesów, Jako grozbę przeciw 
ko naszym rodakom. 

o trzy i pół miliona Niemeów. 
JA JEDNAK POWIADAM PRZED 

STAWICIELOM TYCH DEMOKRA- 
CYJ, ŻE NAM TO NIE JEST OBOJĘT 
NE I ŻE, JEŚLI CI PRZEŚLADOWA- 
NI LUDZIE NIE MOGĄ ZNALEŹĆ SA 
MI PRAWA I POMOCY, MOGĄ 
OTRZYMAĆ JEDNO I DRUGIE OD 

NAS (burzliwe owacje). 

Pozbawianie prawa -tych ludzi mu 

si się skończyć. Powiedziałem to już 
niedwuznacznie w mojej mowie 22 lu 
tego. Była to bardzo krótkowzroczna 
konstrukcja, na którą pozwolili sobie 
wersalscy mężowie stanu, powełująe 
do życia nienormałny twór Czechosło 
wację. Plan pogwalcenia w ten sposób 
milionów ludzi innych narodowości 
mógł być tak długo przeprowadzany, 
dopóki Niemcy cierpiały w okowach 
Wersalu. Wierzyć jednak, że tego ro- 
dzaju ustrój trwać będzie wieeznie i 
nieograniczenie w swym grzechu — 
znaczy to eddawać się niepojętemu 
zaślepieniu. 

W mojej mowie z 22 lutego w 

Reichstagu oświadczyłem, że Rze- 

sza nie zgodzi się na dalsze gnębie 

nie i prześladowanie tych trzech 
i pół milionów. i proszę zagraniez- 
nych mężów stanu, aby byli prze- 

konani, że nie chodzi tu o żadne 

spraw zagranicznych Halifax, kan- 
clerz skarbu Simon i minister spraw 
wewnętrznych Hoare zebrali si” w go- 
dzinach wieczornych w gabinecie pre 
miera dla naradzenia się nad treścią 
mowy Hitlera, która w toku wygłasza 
nia była dla nich odrazu częściami 
tłumaczona. 

  
  

  

Cena 15 gr 

  

j 
„Poleski I Wolyfski 

  

niej musi nastąpić takie lub inne jej 
rozwiązanie. I nad tym prawdopodob- 
nie w chwili obecnej głowią się stolice 
wszystkich zainteresowanych państw. 
Wszystkich bowiem mężów stanu drę 

czy dziś pytanie, czy Hitler jest na 

prawdę zdecydowany uciec się do po- 

mocy siły zbrojnej, czy też wciąż jesz 

cze uprawia na szeroką skalę zakrojo 

ny szantaż w stosunku do Gzechosło- 

wacji. 

Od odpowiedzi na to pytanie, bę- 

dzie zależeć dalszy bieg wypadków. O 

ile bowiem Hitler, naprawdę, pomimo 

wyraźnego ostrzeżenia Londynu i Pa- 

ryża, zdecydował się wszelkimi środ- 

kami przeforsować swój program su- 

decki, to jego mowa wczorajsza nie 

może być inaczej oceniona, jak przy- 

stawienie lufy rewolwerowej do skro- 

ni Czechosłowacji. W takim wypad- 
ku, jeśli Praga nie skapituluje, wojna 

w tej lub innej formie jest nie do unik 

nięcia. 

Jeżeli jednak . wczorajsza mowa 

jest kulminacyjnym punktem zastra- 

szania Pragi w celu zmuszenia jej do 

kapitulacji, to po ewentualnej stanow 

czej reakcji mocarstw zachodnio-euro 

pejskich Hitler cofnie się i odłoży spra 

wę sudecką na bliżej nie określoną 

przyszłość. Cofnie się, aczkolwiek w 

swej mowie zaznaczył, że jest narodo- 

wym socjalistą, który nie zwykł zba 

czać z raz obranej drogi. 

A zatem najbliższe dni pokażą, 

czy tygodniowy cień Norymbergi po 

został nadal straszakiem, czy też wo- 

lą i decyzją Fiihrera zamienił się w re 

wolwer, 

alfa. 

   

frazesy (burzliwe oklaski). - : 
Państwo narodowo-soejalistyczne po 
niosło dla europejskiego pokoju cięż- 
kie ofiary narodowe. Nietylko nie ży 
wiło ono żadnych tzw. myśli o odwe- 
cie, lecz przeciwnie, usunęło te myśli 
z całokształtu urzędowego i prywat- 
nego życia. ; 

Alzacja, Lotaryngia 
i Polska 

W ciągu 17 stulecia edebrała Fran 
cja po kawałku w czasie pokoju Al- 
zację i Lotaryngię dawnej Rzeszy nie 
mieckiej. W r. 1870—71, w ciężkiej, 
narzuconej im wojnie, zażądały Niem 
cy zwrotu tych obszarów i otrzymały 
je. Po wiełkiej wojnie światowej ze- 
stały one ponownie utracone. Dla nas, 
Niemców, katedra strasburska ozna- 
cza bardzo wiełe i jeśli mimo to spra- 
wę tę przekreśliłiómy ostatecznie —. 
uczyniliśmy to, aby wyświadczyć eu- 
ropejskiemu pokojowi przysługę na 
przyszłość. Nikt nie mógł nas do tego 
zmusić, abyśmy dobrowolnie zrezygno 
wali z roszczeń do rewizji, gdybyśmy 
sami nie chcieli ieh dobrowolnie po- 
rzucić. Porzuciliśmy je, ponieważ na- 
szą wolą było zakończyć raz na zaw- 
sze odwieczny spór z Francją (burzli 
we owacje). 

Także na innych granicach poczy 
niła Rzesza te same zdecydowane po- 

| sunięcia i zajęła identyczna postawę. 

Narodowy socjalizm działał tu na- 
prawdę na podstawie najwyższego po 
czucia odpowiedzia!ności. Przyjęliś- 
my na siebie dobrowolnie najcięższą 
ofiare, aby utrzymać na przyszłość 
pokój w Europie i przede wszystkim, 
aby utorować drogę do pojednania 

(Dokończenie na str. 2)
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Widmo nowej wojny 
Przysięga króla Ibn-Sauda 

STAMBUŁ, (PAT). Pisma arah-] ż plemion Nedżdu uroczystą przysię 
skie donoszą, że król Ibm Saud zło | gę, wyruszyć do Palestyny, 6 iłe tam 
żył podezas wielkiego zebrania dele | tejsi Arabowie nie uzyskają zadość- 
gatów wszystkich krajów arabskich | uczynienia. 

Sowiety nareszcie wydały 
polskich pilotów i szybowce 

оу WARSZAWA, (PAT). Jak wiadomo, 
w. dniu 26 czerwca rb. trzy szybowce ze 
szkoły szybowcowej w Bezmiechowej, pi- 
lotowane przez Janusza Cegielskiego- 
Woźniaka, Bolesława Kochanowskiego 
i Jana Tomaszewskiego, zostały naskutek 
burzy zniesione na terytorium ZSSR. 

W dniu 7 września na odcinku gra- 

ю 

    

GF EWA, (Fat). .Punktualnie o 
godz. 11 przewodniczący rady delegat 
Nowej Zelandii Jordan otworzył pier 
wsze posiedzenie 19 sesji zgromadze 
nia Ligi Narodów. 

Przemówienie inauguracyjne dele 
gata Nowej Zelandii nastrojone było 
na ton głębokiej troski, wywołanej 
przede wszystkim kryzysem, jaki prze 
żywa obecnie Liga Narodów. 

Mówca przypomniał. okoliczności, 
w jakich. powstała -Liga i .cele, jakie 
miała spełniać. „Dziś — powiedział 
Jordan — pewna liczba krajów stra- 
ciła swą wiarę w pakt i widzimy za- 
mieszanie i nieporządek, jakie z tego 
wynikają'. Mówca stwierdził, że 
wszyscy uznają dziś, iż pakt nie funk 
cjonuje odpowiednio. Istnieją jednak 
różnice w poglądach na temat sposo- 
bu poprawienia tej sytuacji. Jordan 
podkreślił dalej, że wszyscy obecnie 
zdają sobie sprawę z trudności bezpo 
średnich, jakie istnieją w Europie. 
Unikając wchodzenia w szczegóły, 
aby nie utrudniać, jak oświadczył, ro 
li tych, na których barkach spoczywa 
bezpośrednio odpowiedzialność za roz 
wój wypadków, mówca zakończył 
stwierdzeniem, odpowiadającym zre- 
sztą istocie obecnego paktu Ligi, że 
wypadki europejskie zajmują nie tyl 
ko państwa bezpośrednio zaintereso- 
wane, lecz również wszystkie kraje 
świata. 

GENEWA, (Pat). Na posiedzeniu 
popołudniowym 19 zgromadzenia Li- 
gi Narodów dokonano wyboru prze- 

wodniczącego w osobie pierwszego 
delegata Irlandii de Valery, którv 
otrzymał 39 głosów na 42 ważnie od 

dane. De Valery objąwszy przewod: 
TESTERA ZM ROZW ERNEREŻ 

Święto staroobrzedowców 
W uroczystościach wileńskich biorą udział przedstawiciele 

Staroohrzędowców z Litwy, Łotwy i Estonii 

Wczoraj staroobrzędocy polscy niez- 
wykle uroczyście obchodziii 10-lecie og- 

łoszenia ustaw, regulujących życie į pra- 
wa wschodniego kościoła staroobrzędo. 
wego w Polsce We wszystkich świąty- 
niach staroobrzędowych odprawiona zo 
stały uroczyste nabożeństwa dziękczyn- 
ne za pomyślnoś'ć Pana Prezydenta i Naj 
jeśniejszej Rzeczypospolitej. W Wilnie, 
w świątyni starobrzędowców ,w obecnoś 
ci zagranicznych przedstawicieli naczel- 
nych organizacyj staroobrzędowców z Li 
twy, Łotwy i Estonii oraz przedstawicieli 
władz, przy udziałe pełnych składów na- 
*zelnej <Tady "staroobrzędowców j sądu. 
'duchownego'6raż licznie zgromadzonych 
wiernych zostało.odprawione uroczysta 
nabożeństwo. zka 

Po nabożeństwie, specjalna delegacja 

z wiceprezesem rady, posłem B. Pimono- 
"wym, na czele złożyła u stóp mauzoleum 
na Rossie piękną wiązankę kwiatów. 

W godzinach popołudniowych w loka 

łu rady odbyła się uroczysta publiczna 
'akademia-posiedzenie rady naczelnej sta 
toobrzędowców, . poświęcona jubileuszo- 
wi. Na akademię przybyli przedstawicie- 
le zagranicznych organizacyj starobrzę- 
dowców z Łotwy, Litwy i Estonii oraz 
przedstawiciele władz i organizacyj spo- 
łecznych. Po przemówieniu przedstawi- 
ciela rządu, naczelnika urzędu wojewódz 
kiego, Pawlicowskiego, w którym stwier 
dził on zarówno wypróbowane przywią- 
zania do państwa staroobzrędowców i 
ich pozytwną i owocną pracę dia dobra 
Rzeczypospolitej i kościoła, zebrani uch- 

walili wysłać depesze hołdownicze i 

dziękczynne do Pana Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej oraz Naczelnego Wodza, Mar 

szałka Śmigłego-Rydza, poczem chór 
młodzieży odźpiewał hymn narodowy. 

Treść dspeszy do Pana Prezydenta RP: 
„М/ 10 rocznicę ogłoszenia przez Ра 

na Prezydenia usiaw, regułujących Życie 
i prawa Wschodniego Kościoła Staroob 
rzędowców Połskich, odprawiających w 

„Sesja zgromadzenia Ligi Narodów 

  

  

|| glego-Rydza: 

swej dła dobra I pomyślności Rzeczypos- 

    

nicznym Zdołbunowskim sowieckie wła- 
dze graniczne wydały władzom polskim 
pilota J. Cegielskiego-Woźniaka oraz 
aparat, w dniu zaś 10 bm. na odcinku 
granicznym Krzemienieckim pilotów B. 
Kochanowskiego i 1. Tomaszewskiego 
oraz oba pozostałe szybowce. 

nictwo, wygłosił przemówienie, w któ 
rym podkreślił, że obrady Ligi Naro- 
dów teczą się w okresie niepokoju, 
który nie ma w Euwopie precedensu. 
oraz wyraził opinię, że należy modlić 
się do Boga, aby uchronił narody eu- 
ropejskie przed niebezpieczeństwem. 

Po tym przemówieniu wybrano 
wiceprzewodniczących zgromadzenia.   którymi zostali: delegaci Anglii, Fran 
cji, Polski, Szwecji, Szwajcarii, Tur- | 
cji, ZSRR i Syam 

    

Riowyc Kkamcieorza Miśliera w 
(Dokończenie ze str. I) 

narodów (głośna owacja). Działaliśmy 
przy tym więcej niż lojalnie. Czyniliś 

my propozycje, wypływające z tegt 
samego ducha, mające na celu rezwią 
zanie naprężenia w Europie, które je 
dnak spotkały się z odmową. Ograni- 
czyliśmy dobrowolnie sami naszą po 
tęgę w ważnej dziedzinie mające na- 
dzieję, że nigdy ze wspomnianym pań 
stwem nie będziemy musieli więcej 
krzyżawać bront. Nastąpiło to nie dla 
tego, że nie mogliśmy budować wię 
cej niż 35 proe. okrętów, lecz dłatego, 
nhy przyczynić się do ostatecznego 
odprężenia i uspokojenia sytuacji eu 
ropejskiej. 

KIEDY W POLSCE WIELK! PA- 
TRIOTA I MĄŻ STANU GOTÓW BYŁ 
ZAWRZEĆ UKŁAD Z NIEMCAMI, 
ZGODZILIŚMY SIĘ NA. TO NATYCH 
MIAST. Z wiełu stron mają dziś Niem 
ey zupełnie uspokejone granice i są 
zdecydowane, e czym zapewniły, gra- 
nice te uważać odtąd jako niezmien- 

  

dniu dzisiejszym w świątyniach swoich 
dziękczynne modły na Twoją i Najjašniej 
szej Rzeczypospolitej pomyślność, Rada 

Naczelna Staroobrzędowców, zebrana na 
uroczystym posiedzeniu w Wilnie, prosi 
Ciebie, Panie Prezydencie, przyjąć wyra 
zy wysokiego hołdu, szczerego przywią- 
zania ij serdecznej wdzięczności za wszys- 
tko, co dlą Wschodniego Kościoła Staro 
obrzędowego uczyniłeś. 

(—] Prezes i Rada Naczelna 
Staroobrzędowców w Polsce”. 

Treść depeszy do Pana Marszałka Śmi 

„„W 10 rocznicę ogłoszenia ustaw, re- 
gulujących życie I prawa Wschodniego 
Kościoła Staroobrzędowego, w imieniu 
wszystkich starobrzędowców polskich, 
Rada Naczelna Stercobrzędowców, zebra 
na na uroczystym posiedzeniu w Wiłnie, 
prosi przyjąć, Panie Marszałku, wyrazy 
wysokiego hołdu j szczerego przywiąza 
nia wraz z zapewnieniami, jż w pracy 

pokitej ; Kościeła nie ustanie. 
(—) Prezes j Rada Naczelna 
Staroobrzędowców w Polsce”. 

Poza tym wysłane zostały depesze do. 
pana prezesa rady ministrów, gen. Sła- 
woj-Składkowskiego, pana ministra w. r. 
io. p. prof. Świętosławskiego, p. woie- 
wody wileńskiego Bociańskiego i p. wo 
jewody pomorskiego Raczkiewicza j in. 

Przedstawiciele _ staroobrzędowców 
zagranicznych w swych powitalnych prze 
mówieniach wyrazili serdeczne podzię« 
«owania za zaproszenie jch do Polski na 
wspólną konferencję, poświęconą ogól- 
nym sprawom wschodniego kościoła sta- 
roobrzędowego. 

Z okazji dziesięciolecia, na ręce pre- 
zesa rady, b senatora Arseniusza Pimono- 
wa, nadeszły b. liczne gratulacje i życze 
nia z Polski i zza granicy, zarówno ze 

świata oficjalnego, jak ze środowisk sta- 
roobrzędowych. 

  

mane są nadał w mocy. 

„KURJER” [4569]. 

Chsraba 
ma'sz. Goerirga 

NORYMBERGA (Pat). Ogloszono ko- 
munikat urzędowy, że premier, marsz. 
Goering lekko zaniemógł. 

NARYMBERGA (Pat). W niemieckich 
kołach politycznych utrzymują, iż choro- 
ba marsz. Goeringa wywołana została 
trudami dnia onegdajszego, zwłaszcza 
zaś dlugotrwałym staniem na trybunie, 
podczs przemarszu formacyj wojskowych. 
Natychmiast zastosowane specjalne zabie 
gi oraz kąpiele chorej nogi nie dały po- 
żądanych rezultatów. 

Strefy zakarane 
do przelstu w Rzeszy 

BERLIN (Pat). Niemieckie Biuro Infor- 
macyjne donosi: Zarządzeniem ministra 
lotnictwa Rzeszy, które wchodzi w życje 
w dniu 20 września 1938 r. zamknięte zo- 
stają dla wszystkich samolotów następują 
ce przestrzenie powietrzne Rzeszy nad 
granicą zachodnią: 

1. Nad obszarem Akwizgranu, 2. Tre- 
wiru, 3. Pałatynału. 4. Badenu, ; 

Zamknięte przestrzenie powietrzne 
będą patrolowane przez samoloty policyj 
ne. W wypadku nieząstosowania się do 
polecenia lądowania, będą samoloty a- 
strzeliwane. 

Dałsze ograniczenia przestrzeni po- 

wietrznych, wypływające z zakazu przeby 
wania wojskowych obcych armij w wy- 
mienionych w zarządzeniu strefach utrzy- 

Sytuacja Polaków 

MOR. OSTRAWA, (Pat). W związku z ofer 

tą, wysuniętą pod adresem ludności polskiej 

przez ostrawskie sfery dziennikarskie, pro- 

.ponująeą współpracę „dla zrealizowania ha- 

sel demokraeji“, „Dziennik Polski* podaje 

szereg faktów, opartych na Śelsłych danych 
statystycznych i publikacjach oficjalnych, a 
wykazujących, jak bardzo rozbieżne są pięk- 
ne słowa prasy czeskiej o współpracy jak 

smutna rzeczywistość nad Olzą. 

„Zwracamy się do prasy czeskiej — pi- 

sze „Dziennik Polski“, aby nam szczerze od 

powiedziała, czy przyznaje Polakom w Cze- 
chosłowacji prawo demokratycznego równo 
vprawnienia z Czechami, a jeżeli tak, to czy: 
uważa za dowód takiego równouprawnienia 

następujące fakty*: 

1) traktowanie Polaków na Śląsku jaka 
„Spolszezonych morawców* | nawracanie ich 
na łono narodu czeskiego, 

2) upośledzenie szkolnictwa polskiego, wy 
kazane już wielokrotnie ofiejalnymi cyfra- 
mi statystycznymi, terror wywierany na v0-. 
dzieów polskich egłem zmuszenia ich do za- | 
pisania dzieci do szkół czeskich oraz fakt, | 
że szkoły czeskie zakładane w gminach pol 
skich, które w oficjalnym spisie ludności wy 

  

IEEE 

Hiszpeńskie odznaczeni 
dla marsz, Goer nga 

BERLIN (Pat). Przedstawiciel gen. 
Franco dekorował marszałka Goeringa   

  

EYE: 

ne i ostateczne, dające w ten sposób | 
Europie poczacie bezpieczeństwa i po 
koju. To samoograniezenie się jest jed 
nak, jak widać, z wielu stron tłuma- 
czone jako słabeść Niemiec. Dlatego 
chciałbym tutaj ten błąd sprostować 
(owacje)). Sądzę, że 

Nie będzie z pożytkiem dla pa- 

В оВЫ 

  wielką wstęgą „Czerwonych Strzał”. 

  

koju europejskiego jeśli pozosta- 
nie cień wątpliwości, że Rzesza nie 
miecka z tej racji skłonna jest wo- 
góle wyrazić swe  desinterresse- 
ment we wszystkich zagadnieniach 

europejskich; a w szczególności, 
że Niemcy będą gotowe patrzeć 
obojętnie na niedolę trzech i pół 

{ 

ПВЕЛНЕ ЛАННОГ 

М/ар п" Ер пов Пр е> п° @й ze 

w Czechosłowacji 
Odpowiedź na ostrawską ofertę 

| kazywały trzech czy czterech mieszkańców 
narodowości czeskiej, 

3)ohsadzenie wbrew woli ludności parafii 
© znacznej większości polskiej czeskimi pro- 
boszczami i zaprowadzenie tam wyłącznie 

czeskich nabożeństw, 

4) Polacy, obywatele czechosłowzccy po- 
siadają zaledwie 137 urzędników państwo- 

wych zamiast 670, jak to wynika ze stosun- 
ku procentowego, 

5) Pelacy nie mają na kopalniach Zagłę 

bia ani jednego inżyniera mimo, że było ich 

wielu w r. 1920, a w całym kraju Moraw- 

sko-Śląskim w górnictwie pracuje zaledwie 

91 urzędników narodowości polskiej, podczas 

gdy same tylko kopalnie w Karwinie zatrud 

niają 467 urzędników, 

6) mimo wieloletnich zabiegów i starań 

organizacjom połskim nie przyznano ani jed 

nej licencji kinowej, gdy czeskie organizacje 

prowadzą na Śląsku przeszło 20 klm. 

7) ludziom, którzy urodzili się na terenie 
-Śląska 4 mieszkają tu od czasów przedwojea 
nych 'edmawia się: z reguły  ebywatełstwa 

czechosłowackiego, 

8) Połaków uświadomionych w duchu pol 

skim traktuje się na każdym kroku gorzej od 

członków organizacyj czeskich, 

9) prasa polska konfiskowana jest nie tyl 

ko za krytykę niższych władz administracyj 
nych, o ile te przekraczają kompetencję urzę 

dowe, ale też za krytykę działalności czes- 

kich osób prywatnych i za przedruki z prasy 

miejscowej. 

  

miliona rodaków. CHCIAŁBYM 
ZAPEWNIĆ MĘŻÓW STANU W. 
PARYŻU I LONDYNIE, ŻE IST- 
NIEJĄ TAKŻE INTERESY NIE- 
MIECKIE, KTÓRE ZDECYDO- 

WANI JESTEŚMY BRONIĆ I TO 
WE WSZYSTKICH OKOLICZ. 
NOŚCIACH (owacje). 

Fortyfikacje na zachodzie 
W Czechosłowacji miały się odbyć 

po nieskończonych odraczaniach gło- 
sowania, samorządowe. W 

szczegółowych _wywodach wskazał 
kanelerz na metody, do których uciekł 
się rząd praski, aby wywrzeć nacisk 

na działania wyborcze i móc wpłynąć 
na wynik wyborów. Wskazał on na 
metody zastraszenia i nacisku władz 
czeskich w stosnnku do mniejszości. 
Nie cognięto się przy tym przed kłam 

stwem, jakoby Niemcy przeprowadzi- 
ły mobilizację i przygotowywały się 
do wkroczenia do Czechosłowacji. W 
rzeczywistości: 1) nie powołano wów 
czas ani jednego żołnierza ponad stan 
normalny i 2) żaden pułk ani inna for 
macja nie maszerowały ku granicy. 
W tym czasie ani jeden żołnierz nie- 
miecki nie znalazł się poza obrębem 
swego stałego garnizonu. Mimo tego 
— podkreślił konclerz — trwała ta 
podła kampania, w. której Europa 
zmobilizowana została jedynie na us- 
łagach przestępczych celów rządu, 
który wybory zamierzał przeprowa- 
dzić pod naciskiem wojska i do tego 

  .rozbudowę naszych fortyfikacyj na 

celu potrzebował moralnego usprawie 
dliwienia, a nawet w braku skrupu- | 
łów nie cofał się przed tym, aby w ra 

zie potrzeby wtrącić Europę w objęcia 
krwawej wojny. Ponieważ Rzesza nie 
odpowiedziała na tę prowokację, wys 
nuto z tego wniosek, że Niemcy eofnę- 
ły się przed Czechami i przed inter- 
wencją Francji i Anglii. Wśród długo 
trwałych, potakujących okrzyków za 
pewnia kanclerz, że takie wielkie mo- 
earstwo jak Niemcy po ra zdrugi nie 
ścierpi podobnej napaści. 

W dalszym ciągu kanelerz oświad 
czył: wyciągnąłem z tego przezornie 
niezbędne konsekwencje. 28 maja wy- 
dałem bardzo doniosłe - zarządzenia. 
Zapowiadane wzmocnienie armii ilot 
nictwa zostało na mój rozkaz natych- 
miast w sposób bardzo wydatny roz- 
szerzone i niezwłocznie wprowadzone 
w życie. Zarządziłem natychmiastową 

zachodzie. Mogę was zapewnić, że od 
dnia 28 maja buduje się tam najbar- 
dziej gigantyczne fortyfikacje, jakie   kiedykolwiek istniały. 

Dokonano tam jednego z najpotęż 
niejszych dzieł. Na niemieckich zacho 
dnich fortyfikacjach, kaóre buduje się 
od dwóch lat, pracuje 278 tysięcy ro- 
botników. Prócz tego dalszych 84 ty- 
siące robotników, a nadto 109 tysięcy 
ludzi w „służbie pracy Rzeszy”, liecz- 
ne bataliony pionierów i dywizje pie- 
choty. Ogólna konsumcja żwiru wy- 
nosi dziennie przeszło 100.000 tonn, 
Niemieckie umocnienia na zachodzie 
będą zupełnie gotowe przed nastaniem 
zimy. Ich moc obronna jest już teraz 
w pełni zapewniona. Po ich zupełnym 
zakończeniu obejmować one będą prze 
szło 70 tysięcy pancernvch i betono- 

wych ośrodków oporu. Za tym fron- | 

tem ze stali i betonu, który częściowo 
w czterech liniach szeroki jest aż do 
15 kłm., stoi niemiecki naród pod bro 
nią. Podjąłem ten najpotężniejszy wy 
siłek wszystkich czasów, aby służyć 
pokojowi. 1 

Pod żadnym jednak pozorem nie 
zgodzę się patrzeć bezczynnie na dal- 

szy ucisk niemieckich rodaków w 
Czechosłowacji. 

Prawo samostanowienia; 
Pan Benesz prowadzi grę taktycz- 

ną, wygłasza mowy i chce organizo- 
wać rokowania na wzór genewski, wy 

jaśniać zagadnienia i procedurę i na 
uspokojenie ofiarowywać „drobne kon- 

cesje. Tak dalej trwać nie może. Tu 

chodzi nie o retorykę, lecz o prawo i 

to o prawo, które jest obražone. To 

czego Niemcy żądają to jest prawo sa 

mostanowienia, które każdy inny na- | 
ród ma. ы $ 

Pan Benesz nie ma żadnych pre- 
zentów do dawania Niemcom sudec- 
kim. Mają oni prawo żądać, aby życie | 
swoje sami układali, dokładnie tak sa 
mo, jak każdy inny naród. : ° 

Gdyby jednak demokracje mia   łv sądzić, že w tym wypadku w ra 

zie potrzeby muszą osłaniać ucisk 
         

— W pobliżu miasta Targu Muresz 
w Sledmiogrodzie, jadąca z dużą szyb- 
kością drezyna, na której znajdowało się 
10 ludzi, zderzyła się ze stojącą na stacji 
lokomoiywą. Na skutek zderzenia po- 
niosły śmierć na miejscu 2 osoby, 8 zaś 
zostało ciężko rannych. 

— W ciągu ostatniej soboty ł nie- 
dzieli wydarzyło się około Bexlina wiele 
katastrof samochodowych, przy czym ok. 
40 asób odniosła cięższe lub lżejsze ob- 
rażenia, a 5 poniosło śmierć, Tax wiel- 

Kronika telegraficzna 

Niemców, to będzie to miało dale 
ko idące następstwa. Sądzę, iż 

przysłużę się więcej pokojowi, je- 
Śli nie pozostawię co do tego žad 
mej wątpliwości. . Nie postawiłem 
żądania, aby Niemcom wolno by- 
ło uciskać trzy i pół miliona Fran 
cuzów, albo aby trzy i pół miliona 
Anglików oddano nam na pastwę 
ucisku. Siawiam jednak żądanie. 
aby ustało gnębienie trzech i pół 
miliona Niemców w Czechesłowa 
cji taby w miejseć tego wprowa- 
dzone zostało prawo samostano- 
wienia. A 

"'Byloby nam przykro, gdyby przez 
to stosunek nasz z innymi europejski 

mi państwami uległ zamąceniu lib po 
gorszeniu. Wina jednak nie leżałaby 

   

kiej liczby katastrof w ciągu dwuch dni 

nie notowano już od kilku lat w kroni- 

kach stolicy. 

— Odbyły się posłedzenia władz 
największych włoskich towarzystw ubez- 
pieczeniowych, w czasie których prezesi 

towarzystw, Żydzi, podali się do dymisji. 

Siūmski gabinet podał się do dymisji. 
Rada Regencyjna zawiesiła na okres trzy   miesięczny posiedzenia zgromadzenia 
narodawgo. SZ 

po naszej stronie. Zresztą jest rzeczą 
rządu czeskosłowackiego przeprowa- 

„dzač rokowania z powołanymi przeds' 
'tławicielami Niemców sudeckich i do- 
prowadzić w ten sposób do porozumie 
nia. 

Moją jednak i nas wszystkich rze 
czą jest starać się o to, aby tutaj pra- 
wo nie stało się bezprawiem. Chodzi 
tu bowiem o rodaków niemieckich. 
Nie jestem też w żadnym wypadku 
skłonny pozwolić, aby tufaj w Sereu 
Europy powstała druga Palestyna, 
dzięki obrotności innych mężów sta- 
ma. Niemrey w Czechosłowacji nie są 
ani bezbronni, ani też opuszezeni, Nie 
bylibyśmy godni miana Niemców, gdy. 
byśmy nie byli gotowi zająć tego To- 
dzaju stanowiska i ponieść wypływa- 
jące stąd takie czy inne konsekwencje 
(oklaski). 

Kanclerz Hitler przypomniał w za 
kończeniu, że zrozumiał, będąc na 
wiosnę w Rzymie, jak historia ludzko 
ści widziana jest i pojmowana w zbyt 
małych wymiarach. Już na pół wieku 
przed odkryciem nowego świata istnia 
ło potężne państwo niemieckie. Warto 
spojrzeć na historię z szerszej perspek 
tywy. Nowe włosko-rzymskie państwo 
i nowe germańsko-niemieckie państ- 
wo są w rzeczywistości najstarszymi 
faktami. Można ich nie kochać, lecz 
żadna moc świata nie może ich usu- 
nąć z widowni.   

i 

i 
3 
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P. B. R. 
Jeżeli chcemy poszukiwać w ży- 

ciu gospodarczym Polski elementów, 
na których oprzeć można obiektyw- 
ny, trzeźwy sąd o sytuacji rolnictwa 
'— to niewątpliwie należy, między in- 
nymi, zwrócić baczną uwagę na dzia 
łalność Państwowego Banku Rolnego 

Jeszcze przed kilkunasty laty P. 
B. R. był tylko bazą finansową dla 
realizacji wielkich wprawdzie, lecz 
ograniczonych zadań polityki rolni- 
czej w zakresie przebudowy ustroju 
rolnego. 

Ewolucja Państw. Banku Rolnego 
w ostatnich latach poszła w kierunku 
rozszerzenia jego działalności niemal 
„na wszystkie odcinki życia rolnicze- 
go w Polsce, a więc i popierania akcji 
inwestycyjnej w rolnictwie, organiza- 
cji przetwórstwa, a nawet zbytu ar- tykułów rolniczych. 

Może stąd powstać pogląd, że dzia łalność P. B. R. jest więc jeszcze jed- nym dowodem zaborczości etatystycz nej państwa, jako przedsiębiorcy. 
: Będąc najgorętszym  przeciwni- 

kiem niezmiernie uciążliwej dla ży- cia gospodarczego jego etatyzacji, a 
zwłaszcza biurokratyzacji i zawsze 
podkreślając wyższość inicjatywy i 
sprawności prywatnego przedsiębior- cy nad ciężkim aparatem fiskalnym, muszę jednak stwierdzić, że na tle warunków gospodarczych, w jakich znajduje się rolnictwo w Polsce, sze- roko zakreślona działalność P. B. R., operującego w dużej mierze fundu. szami państwowymi jest koniecznoś- o a zaś polityka władz 2 u (w sensie przystosowania się lo aktualnych potrzeb gospodarczych kraju) i sprawność aparatu wykonaw czego sprawiają, że konieczność ta wolna jest na szczęście od przywar właściwych wielu p in i zbiurokratyzowanym przedsiębiorst. wom państwowym w Polsce, ` Nie należy zapomin. 
wo jest dotąd w Polsce gałęzią pro- dukcji „znajdującą się w wyjątkowym 
lecz niestety niekorzystnym położe. 
niu. 

Składa się na to przede wszystkim 
brak w rolnictwie kapitałów włas- 
nych, hamujący poważnie postęp pro 
dukcji, a z drugiej strony jej niska rentowność, odstraszająca kapitali. 
stów prywainych, stojących poza rol 
nietwem od lokowania w nim swych 
oszczędności i kapitałów. 

W tych warunkach pomoc kapi- tału państwowego, w interesie któ- rego leży wszak podtrzymanie rolni- ctwa jako podstawy gospodarki pań. stwowej, jest zjawiskiem zrozumia- łym i koniecznym. 
: Nie mówiąc już bowiem o wiel- kich, kapitalnych inwestycjach prze- mysłowo-handlowych, bazowanych ° na rolnictwie, ograniczona liczba ka- Pitalistów Prywatnych w Polsce nie Pójdzie na tworzenie nawet sieci przedsiębiorstw średniej wielkości dopóki ich byt ma być uzależniony wyłącznie rentownością rolnictwa. a nie zostanie stworzona i umocniona podbudowa dlą jej powstania. 

Dlatego też zarówno poważne 
wkłady P. B. R. w dziedzinie finanso- 
wania eksportu, organizacji wew- 
nątrz-krajowego zbytu artykułami 
rolniczymi, jak wielkich inwestycyj 
przetwórczo-rolniczych, kredytów re- jestrowych i zaliczkowych oraz udzia 

ać, że rolnict- 

  

łu w akcji oddłużeniowej znajdują 
pełne uzasadnienie i przynoszą zu- 
pełnie realne, praktyczne rezultaty. 

W zakresie działalności parcelacyj 
nej — przestawianie się na parceła- 
cję komisową i zwrócenie wszystkich 
wysiłków, o czym zapewnia ostatnie 
sprawozdanie z działalności P. B .R. 
za r. 1937 („Sprawozdanie Państwo- 
wego Banku Rolnego za rok 1937*, 
Warszawa 1938), w kierunku rozsze- 
rzenia kredytów na spłaty rodzinne, 
uruchomionych w 1936 r., jest wła- 
śnie wymownym dowodem przystoso 
wania się polityki Bankowej do reał- 
nych możliwości i potrzeb polskiego 
rolnictwa, rozwiewając mit o nieskoń 
czonych horyzontach parcelacyjnych 
w Polsce i dążąc do rozwiązania kwe 
slii przeludnienia rolniczego w inny, 

bardziej rzeczowy i skuteczny sposób. 

Może właśnie dlatego, że Państw. 
Bank Rolny tak silnie związał się już 
z naszym życiem rolniczym, i stał się 
niezmiernie czułym wskaźnikiem tem 
pa jego rozwoju, sprawozdanie z dzia 

łalności tej instytucji czyta się z pra 
wdziwym zainteresowaniem i odczu- 
ciem koniunktury, panującej ostatnio 
w rolnictwie. 

Bank Rolny notuje w ub. roku ol- 

brzymi, bo przeszło dwukrotny wzrost 
obrotów średnio i krótkotermino- 
wych (w 1936 r. kredyty tego typu 

wypłacone przez Bank wyniosły 70,1 
mil. zł, w 1937 r. — 181 mil. zł); dwu 
krotne zwiększenie kredytów ekspor- 
towych (z 21,9 mil. zł do 57,8), prze- 
szło pięciokrotne zwiększenie kredy- 
tów na finansowanie zbytu wewnętrz 
nego (z 6,7 mil. zł do 33 mil., i prze- 

szło trzykrotne na przetwórstwo rol- 
nicze (z 9,6 do 31,4 mil. zł) itd., co się 
pokrywa zresztą z ogólnymi uwaga- 
mi o polityce Banku, zamieszczony 
mi wyżej. 

Ogółem roczny obrót P. B. R. na 
31. XII. 1937 r. wynosił 9.305.157.917 
zł i wobec 7.450.005.478 zł obrotu w 
1936 r. stanowi poważny wzrost i do- 
wód zdecydowanej poprawy sytuacji 
w rolnictwie już w ciągu dwóch lat. 

Państwowy Bank Rolny rozwija 
się pomyślnie. Obecna stagnacja, pa- 
nująca na rynku kapitałowym w dzie 
dzinie lokacyjnej i kredytu długoter- 
minowego jest jeszcze wciąż poważ- 

ną troską sfer rolniczych w Polsce. 
Niewątpliwie jednak polityka Państ- 
wowego Banku Rolnego skutecznie 
się przyczynia do pomyślnego jej roz   wiązania. „M. 

Przerób żyta na spirytus 
WARSZAWA, (PAT). Po przeprowa- 

dzeniu konferencji z przedstawicjelami 
organizacji gorzelniczych rozpisał Pań- 

stwowy Monopo! Spirytusowy dodatko- 
wy zakup spirytusu odpędzonego z żyta 

w wysokości do 30 milionów litrów. W ra 
zie pokrycia całej rozpisanej kwoty przez 
zainteresowane gorzelnie rolnicze zdjać 
można będzie z rynku w drodze przero- 
bu żyta na spirytus do 100 tys ton żyta. 

Ekspedycja polska opuściła Spitzbergen 
SZTOKHOLM, (PAT). Uczestnicy pol- 

skiej wyprawy na Spitzbergen: Bernadzi- 
kiewicz, Klimaszewski i Halicki powrócili 
dn. 9 bm. ze Spitzbergen do Tromsoe 
statkiem „Lyngen”. Członkowie wypra- 
wy przeprowadzili studia nad lodowca- 
mi na odcinku między Kongsfiordem i Is- 

fiordem oraz szczegółowo zbadali rów- 
ninę Kaffioeyra oraz z przylegającymi lo- 
dowcami. 

Przeprowadzone badania będą miały 
duże znaczenie dla zrozumienia przebie- 
gu zlodowaceń w Polsce.   

Za majbliższą gramiceę 

Święto państwowe Litwy 
Litwa, podobnine zresztą jak i Pol- | 

ska, obchodzi święto państwowe dwa ra- 
zy do roku: 16 lutego — w rocznicę 

ogłoszenia niepodległości — ku uczcze- 

niu odbudowy własnego państwa | 8 
września — w dniu, wyznaczonym przed 
przeszło 500 laty na koronację Wielkie 
go Księcia Witolda — ku uczczeniu wiel 
kiej przeszłości Litwy. W roku bież. w 
związku z dwudziestoleciem obchody 
świąt państwowych były szczególnie uro 

czyste, : 

7 września został zwołany kongres 
ochotników-twórców armii litewskiej. Ty 
tuł ten przyznano dotychczas 9.981 oso- 
bom, które w r. 1918 przed ogłoszeniem 
pierwszego poboru dobrowolnie zgło- 
siły się do szeregów. Na kongres zjecha 
ło ich ok. 6.000. Są to ludzie ze wszyst- 
kich sfer: od fote!ów ministerialnych do 
skormnych rolników, siedzących dziś na 
działkach otrzymanych z tytułu udziału 
w walkach o niepodległość. W ciągu 
dwu dni kongresu — jak przed dwudzie- 
stu laty — widziało się ludzi rozmaicie 
ubranych, lecz z jednakowym trójkąci- 
kiem o barwach narodowych na lewej 
ręce, stanowiącym pierwszą litewską oz. 
nakę wojskową. Widniała ona teraz i na 
mundurach generalskich, i na wytantych 
bluzach robotniczych. 

Przebieg kongresu nosił charakter ra 
czej uroczystościowy. Wyzyskano go jed 
nak również dla ogłoszenia w imieniu 
tych pierwszych żołnierzy nowej Litwy 
deklaracji, zawierającej momenty poli- 
tyczne. Deklaracja mówi o przyciągnię- 
ciu do pracy: państwowo-twórczej wszyst 
kich sił, o potrzebie zwartej organizacji 
społeczeństwa litewskiego, o poparciu 
dla armii, o podnoszeniu kultury i po- 
czucia praworządności itd., a wszystko 
w dążeniu nietylko do utrzymania nie- 
podległości, ale i do „zjednoczenia w 
Jednym ciele Litwy wszystkich jej ziem 
etnograficznych". Ze wskażań konkret- 
nych deklaracja domaga się kodyfikacji 
prawa litewskiego (w Litwie dotąd obo 
wiązują 4 kodeksy prawa cywilnego) 
oraz połączenia wszystkich  organizacyj 

sportowych pod egidą związku strze- 
leckiego. 
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W aslicem czechosłowacki 

  

Inauguracja sezonu na Pohulance 

> ь w. „przełą- 
manie lodów dyrektorzy aras, 
mają zwykle dwie szablonowe drogi 
do wyboru: imponować, albo — ko 
kietować. Zależnie od tego szła na 
afisz (pierwszy afisz sezonu!) albo 
wielka „pozycja* repertuarowa, któ- 
rej zadaniem było złożyć nabożnie 
ręce szanownej publiczności i zatkać 
i recenzentom, — albo też „coś 
ie Sa 0% jakaś komedia pa- 

zaraz ni Ata na, owszem (bo to tak 
całego... REA Początęk wyjeżdżać na 
skromna ale z „pie Wypada), więc 
to publiczka lut, Przy-kiem, tak, bo 
lonu inauguracją wyj Na ile tego szab 
bardzo przyzwoicje,. Saska wypadła 

Nie mam zaufanį * 
ią 

i wających życie ludu į ay ęztuk DE Ywi podobną nieufnoge * że wielu w. : ŚĆ ‚ A czym nas karmili 2, tym 
alibrų į różnej maści ao 

2 racze.   

Reżyseria | 
Oprawa dekora- 

usów 
A m. razem przyznać trzeba, że 
tylko 4 zasługą autora i teatru nie 
wóć „Przetknelišmy tę porcję „wsio- ci* bez bólów JĘ » 

ale gotowiś 

tzw. „coś współcz a Sch, że 
wieczny banał 

pokazany wśró. 
ków i mebli) od = 
czesnej m dziej cap te współ. 
I zapewne tu właśnie kryje < 
przynajmniej tajemnicy asis 
„kryzysów teatralnych*, Żyjemy 
czasach trudnych i publiczność s. 
ka w sztuce nie tylko smaczków este 
tycznych, czy nawet rozrywki, ale į 
— jakiejś prawdy, jakieś Pomocy 
orientacyjnej, jakiejś siły organizują 
cej ludzkie zdolności do działania. 
Niestety, takiego towaru teatr 
najczęściej dostarczyć nie może lul 

Defilada Niemców sudeckich w Niemesie. 

nie potrafi. Daje namiastki, kokietu- 
je współczesną modą, fasonem, akce 
soriami, zamiast problemów podsu- 
wa plotkę, zamiast stylu — smaczki 
i sposobiki ze stemplem „naj-naj-...“. 
W skutku po ucztach reżyserii, gry 

| I dekoracji publiczność wychodzi gło 
dna jak przyszła i tak latami trwa 
zniechęcający proceder samooszuki- 
wania się. Jakaż na to rada? Od stro 
ny teatru — twórcza praca insceniza 
cyjna, wydobywająca z dotychczaso 
wego repertuaru wartości współczes 
ne tak w dziedzinie problematyki jak 
i stylu gry; od strony literatury 
— dostarczanie nowego repertuaru 
rzecz oczywista. 

Oczywista, ale nie łatwa. Do nie 
dawna zdawało się, że beznadziejna. 

dziś jest już coś w atmosferze, w po 
czuciu ogólnym, eo sprawia, że auto 
rom polskim coraz częściej udaje 31 
przezwyciężyć tanie szablony i styli 
zowaną łatwiznę. Bądźmy więc dob 
rej myśli, że podniesienie się pozio 

mu przeciętnego zrodzi wreszcie re 
pertuar polski nowy — prawdziwie 
pożywny. Czy „Tekla” jest sztuką tej 
miary? Nie, ale już się o nią ociera. 

1utor jej, debiutujący w teatrze po   wieściopisarz i nowelista jest pisa- 
rzem raczej poularnym, ale cechuje   

go dobry smak, ostry zmysł obserwa 
cji, no i humor, tak bardzo zjednują 
cy mu czytelników. Te zalety łatwo 
odnaleźć i w sztuce, która w przed- 
stawieniu wsi podhalańskiej jest rea 
listyczna bez pardonu, a zawsze w 
trzeźwych granicach, bez wynatu- 
rzeń i z zachowaniem właściwych 
proporcyj między powagą i ciężarem 
życia, a jego humorem, czy nawet 
groteską. Osobną wartością sztuki 
jest aktualność jej problematyki: 
przeludnienie wsi, nadmiar rąk robo 
czych, fermenty dokonywujące się 
w młodzieży, której postawiono do 
wyboru głodową przyszłość na roz- 
parcelowanej ojcowiźnie albo emigra 
cję, wreszcie obraz doli emigranckiej 
— oto wiązanka tematów częściej do 
tąd poruszanych piórem publicysty 
niż recenzenta teatralnego. Na tym 
miejscu chcę podkreślić narzucające 
się podobieństwo „Tekli* do granego 
przed paru laty „Cudzego dziecka*, 
sztuki sowieckiej. Tu upatruję wsp:ł 
czesności tej sztuki. Zauważcie — w 
tytule mamy imię, a czyż to co się 
dzieje na scenie ma główny akceni 
na losie tej dziewczyny, która przesz 
ła całą katorgę emigracyjną, która 
uciekając od bydlęcej śmierci przy 
pracy schroniła się w domu publicz.   

Spośród uroczystości kongresowych 
obok posiedzenia, na które przybyli rów 
nież prezydent Smetona oraz minister 
obrony kraju j wódz naczelny gen. Rasz- 
fikis, należy wspomnieć o odsłonięciu 
pomników pierwszych poległych wojsko- 
wych litewskich: oficera Jozapawiczusa 

i szeregowca Łukszysa, jakie zostały usta 
wione w ogródku Muzeum Witolda Wiel 
kiego, tuż przy grobie Nieznanego Żoł- 
nierza, 

Prasa litewska poświęciła kongreso- 
wi wiele miejsca, a postępowe „Lietuvos 

Žinios“ ozdobiło artykuł okolicznościo- 
wy podobizną pośła litewskiego w War 
szawie, min. K. Szkirpy, jako pierwszego 
ochotnika. 

Punktem kulminacyjnym uroczystości 
w samym dniu święta była rewia wojskowa 
na lotnisku, poprzedzona polową mszą 
św., odprawioną przez arc. Skwireckasa w 
asyście kapelanów wojskowych, . oraz 
przemówieniami prezydenta Smetony 
i gen. Rasztikisa. Rewię w tym roku po 
raz pierwszy urządzono na lotnisku i po 
raz pierwszy w tych rozmiarach. Brały w 
niej bowiem udział oprócz załogi ko- 
wieńskiej oddziały kawałerii, stacjonują- 
ce na prowincji oraz oddziały pancerne 
i zmotoryzowane, których publiczność tu 
tejsza dotąd nie oglądała. To też zebra- 
ło się jej więcej niż zwykłe: biletów wy- 
dano przeszło 11 tysięcy, a któż zliczy 
widzów „na gapę”... Największe zainte- 
resowanie budziła kawaleria i oddziały 
zmotoryzowane, a obok nich — jazo 
przecjwstawienie, mówiące o dokona- 
nym postępie — ochotnicy, którzy, po- 
dzieleni na 4 pułki, przedefilowali rów= 
nież przed trybuną honorową. 

Swego rodzaju „mowalią“, že tak 
określę, była również obecność na rewii 
przedstawicieli Rzeczypospolitej. Na try 
bunie honorowej wśród innych dyploma 
tów zasjadł min. Charwat, w gronie stos 
jących zaś przed trybuną attaches mili- 
taires zwracał powszechną uwagę pik. 
Żółtek-Mitkiewicz w rzadko widywanym 
w Kownie mundurze szwoleżerskim. 

Zarówno podczas rewii, jak į w cza- 
sie przemarszu w drodze powrotnej 
przez miasto oddziały wojskowe były 
z entuzjazmem witane przez publiczność: 
rozbrzmiewały raz poraz oklaski i okrzy- 
ki, padały kwiaty. Najbrdziej jednak zmie 
niła swe oblicze ulica kowieńska w oba 
wieczory świąteczne, kiedy zalegały ją 
Ниту odświętnie nastrojone i przyglą- 
dające się jluminowanym gmachom pue 
blicznym. (NN). 

ZMIANY W DYPLOMACJI, 

Krążą pogłoski, jakoby po powrocie 
ministra Łozorajtisa z Genewy miały na- 

stąpić przesunięcia na placówkach dyplo 
matycznych. Na miejsce posła Bałtruszaj- 

tisa, który przeszedł na emeryturę, na 
stanowisko posła w Moskwie wymienia- 
na jest kandydatura obecnego burmistrza 
Kowna, p. Merkisa. 

FIKCYJNY WYWIAD W IK. C. 

Prasa litewska ogłasza list otwarty 

znanego działacza społecznego i poety 
litewskiego, p. Ludwika Giry, który oś. 
wiadcza, iż nie udzielał wywiadu kores- 
pondentowi Ag. Pil., zamieszczonego 
ostatnio w „I. K, C.”. 

SPŁONĄŁ DOM, ZNANY Z TRYLOGII 
SIENKIEWICZA, 

Ostatnio na Laudzie spłonął dom 
mieszkalny w znanym z Trylogii Sienkie- 
wicza majątku Lubjczu, należącym obec 
nie do pp. Sobolewskich. Z objętego 
ogniem domu dało się uratować tylko 
część zabytkowych mebli, natomiast sta- 
ra cenna biblioteka zginęła całkowicie, 

nym, skąd ją wyprowadził przypadek 
tylko, bezmyślny uśmiech losu --- wy 
grana na loterii. Tekla widzi w tym 
przypadku znak Boży, znak łaski i 
przebaczenia. Wraca z za oceanu, by 
ratować rodzinę. Tu spotyka ją mi. 

łość, tu roznieca — mimowol: — ro 
mantyczne mity o eldorado emigra: 
cyjnym, o krajach z których można 
— wbrew jej gołosłownym zaprze- 
czeniom — wrócić bogatym! Sytuac 
ja napięta na wielu, jak to się mówi, 
płaszczyznach. I co widzimy? — Ża 
sprawa osobista Tekli, sprawa kon- 
wencjonalnego szczęścia, małżeństwa 
z miłości i t. d. jest na planie ostat 
nim, roztapia się w problematyce о- 
gólniejszej — etycznej i obyczajowej. 
Ukochany i na literaturze wyrosły 
kierownik szkoły odejdzie od Tekli, 
weźmie ją drugi ze starających się, 
nieco starszawy już komendant posta 
runku, syn chłopski z sąsiedniej wsi. 
A, że Tekla jest również nie z przed 
wojennej powieści, ale chłopska cór 
ka, która chce mieć dzieci i gospoda 
rzyć dla nich na własnym, więc puj- 
dzie za niego, choć kto tam wie, co je 

szcze usłyszy w życiu od pana męża 
w godzinie złego lub zbyt dobrego 
(mocne serce i wódka mocna! hume 
ru. Tym nas autor nie stara się zain
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18 samochodów ze złotem 
poszukiwane przez sztab austriacki 

1 sierpnia 1914 r., jeden z kierowni- 
ków austriackiego sztabu generalnego, 
generał von Schleyer, wygłosił następu- 
jęce przemówienie na konferencji wyż- 
szych oficerów: 

— Moi panowiel Otrzymałem ściśle 
poułine wiadomości od naszego wywia- 
du, że 

18 SAMOCHODÓW NAŁADOWANYCH 
SZTABAMI ZŁOTA, 

, wyruszyło przed trzema dniami z Francji, 
i przebywszy Niemcy, zamierza dotrzeć 
do Rosji przez Austrię. Złoło wiezione 
przez te samochody, jest pożyczką, jaka 
została udzielona przeż Francję Rosji na 
skutek umowy zawartej przy spotkania w 
Rewlu cara i prezydenta Poincare. 

: Dla niepoznaki samochody prowadzo- 
ne są przez kobiety, francuskie angentki, 
udające turystki. | Ageniki 

| wykazuję się paszportami szwedzkimi, 
hiszpańskimi, norweskimi i włoskimi. 

Ponieważ wszysikie drogi w Niem- 
czech są do dnia mobilizacji kontrolo- 
wane nadzwyczaj szczegółowo, mogę Z 
całą pewnością stwierdzić, że wszystkie 
samochody już przebyły Niemcy -i znaj- 

dują się u nas. Musimy więc wytężyć 
wszelkie siły i zastosować jak najdalej 
posunięte środki, aby zatrzymać fran- 
cuskie złoto i nie dopuścić, by miało się 
przedostać do Rosji. 

„Bacznošė“l — zabrzmiało momental- 
nie we wszystkich aparatach sztabu ge- 
neralnego. Momentalnie o tajemniczych 
samochodach zostały zawiadomione wszy 
stkie komendy etapowe i przydrożne po- 
sterunki. 
POSTAWIONO NA NOGI CAŁĄ POLICJĘ 

I ŻANDARMERIĘ. 
Wszystkie drogi, co do których istniało 
przypuszczenie, że mogą być użyte do 
przejazdu wiozących złoto samochodów, 
zostały co parę kilometrów pozamykane 
wojskowymi kordonami. Około dziesię- 
ciu tysięcy ludzi, policjantów, żołnierzy, 
żandarmów i agentów wywiadu, wypatry 
wało na drogach podejrzanych samocho- 
dów. Wszystkie pojazdy były zatrzymy- 
wane i podlegały gruntownej rewizji. 

Nerwy kierowników akcji były naprę- 
tone do ostateczności. Rzecz prosta, że 
powodowało to mnóstwo nieporozumień, 
W jakiejś miejscowości zatrzymano samo- 
chód prowadzony przez jedną z dam 
dworu cesarza Franciszka Józefa. Pewien 
wyższy urzędnik ministerstwa spraw wew 
nętrznych został przytrzymany przez gor 
liwych agentów na drodze koło Cjeszy- 
na, ponieważ wiózł w samochodzie kilka 
skrzynek z... wodą minerałną Franciszka 
Józefa. Dopiero po otworzeniu skrzynek 
| po dłuższej wymianie telefonogramów 
między Wiedniem a Cieszynem, niefor- 
bunny dygnitarz odzyskał wolność. 

Szteb generalny w Wiedniu otrzymał 
całe stosy telegramów i telefonogramów, 
Ze wszystkich stron kraju nadchodziły 
wiadomości, że tajemnicze auta widzia- 
mo. Zdawało się, że nie osiemnaście, 

A STO OSIEMDZIESIĄT, TYSIĄC 
OSIEMSET, 

może nawet więcej dziesiątki tysięcy po 
ij samochodów przedziera się 

przez Austrię! 

Austriacka maszyna administracyjna, 
puszczona w ruch, pędziła na oślep, za- 
tracając wszelką miarę i rozsądek! 

W. Pradze policja z wycelowanymi re. 
wolwerami w ręku zatrzymała zakurzony 
samochód, w którym przewożono maku- 
laturę jakiegoś prowincjonalnego dzien- 

teresować i spuszcza kurtynę w mo 
mencie, kiedy pan przodownik, z dzie 
wuchą w ramionach woła z hunio- 
rem, ale wyraźnie agilacyjuym to- 
nem: — „Do roboty!'... To właśnie 
jest pointą tego co najważniejsze i 
aczkolwiek ideologia autora rysuje 

_ się niezbyt jasno (tendencje aatyemi 
gracyjne w imię intensyfikacji kultu 
ry rolnej?), to przecież agitacja wy 
raźna jest w nastroju i dynamice ca 

łości. Że ostrożna, że z umiarem, co 
ją różni od wulgarnej, robionej na 
zamówienie agitacyjności sztuk so- 
wieckich, któreśmy oglądali — to 
tym lepiej. Ale mamy tu wszystkie 
jej ełementy: — 1) obraz aktualnych 
stosunków ze spojrzeniem na nie od 
strony najjaskrawszych trudności, 
2) rewizjonizm etyczny i obyczajowy, 
3) dynamikę kierowaną z pointą — 

„hasłem na końcu. 

Nie wiem, czy p. Kossowski napi- 
sal tę sztukę suflowany przez taki 
czy inny „blok ideologiczny" biuro 
kracji emigracyjnej. Byłbym szczęśli 
wy, gdyby tak nie było, gdyby wyklu 
wającemu się nowoczesnemu obliczu 

polskiego repertuaru przyświecała 

"stara tradycja inspiracji samodziel- 
nej, bez zamówienia. Bo, że reper- 
tuar taniego typu jest dziś potrzebą   

nika. W okolicy Wiednia przytrzymano 
samochód jednego ze znanych bankie- 
rów, który wiózł dwie sztaby złota. Ban- 
kier musiał się długo tłumaczyć zamknię- 
ty w więzieniu, że nie jest francuskim 
agentem i że dwie sztabki złota nie są 
pożyczką daną przez Francję Rosji. 

Nawet w okolicy Abacji, nawet w Ty- 
rolu, gdzie przecież, według wszełkiego 
zdrowego rozsądku, samochody jadące 
z Francji do Rosji nie mogły się poka-- 
zać, gorliwi policjanci zatrzymywali ma- 
szyny, prowadzone przez Bogu ducha 
winne panieł 

Postępowano w całej monarchii wed- 
ług zasady: 

— Każdy samochód mniej czy więcej 
zakurzony j prowadzony przez kobietę, 

JEST PODEJRZANY! 

Dziewiątego sierpnia dandszturmista 
doo Grgic, Jugosłowianin z pochodze- 
nia, stał na posterunku na szosie, nieda- 
teko granicy austriacko-rosyjskiej. 

Nagłe zobaczył pędzęcy w obłokach 
kurzu samochód. Nad kierownicą powie- 
wał szal kolorowy. 

AGENTKA FRANCUSKA WIEZIE ZŁOTO 
— przemknęło przez myśl ladszturmisty. 
— Hali] — zawołał groźnie, celując z ka- 
rabinu do podejrzanego samochodu. 

  

Samochód nie zatrzymał się. Jak bły- 
skawica przemknął obok landszturmisty, 
omal nie przewracając go na ziemię. 

Grgic wystrzelił. Samochód pomknął 
dalej. 

Na drugi dzień wszystkie gazety 
przyniosły wiadomość. 

Hrabina Christalnigg została, podczas 
przejażdżki samochodem postrzelona 
imiertelnie przez jakieś landszturmistę. 
Hrabina siedziała obok szołera i została 

trafiona kulą w plecy”. 
Nieszczęśliwa hrabina 

UMARŁA NA SKUTEK ODNIESIONEJ 
RANY, 

bej mąż, wyższy oficer sztabu general- 
mego zrozpaczony śmiercią żony, uzy- 
skał audiencję u cesarza i przedstawił 
mu tragiczne nieporozumienie, jakiego 
ofiarą padła jego małżonka. 

To spowodowało wsirzymanie całej 
akcji. Sztab austriacki zrozumiał wresz- 
cie, że albo samochody już zdołały prze- 
dostać się do cełu, albo że... cała wia- 
domość była zmyślona, po prostu pod. 
rzucona nieudolnemu austriackiemu wy- 
wiadowi, w celu wywołania zamieszania 

Jak się po wojnie okazało, istotnie 

miało się do czynienia z tą drugą aller- 
natywą. 

Hieniein wynalazł zegarek kieszonkowy 
Nie wszyscy nawet mieszkańcy No- 

rymbergi wiedzą, iż w południowej czę- 
ści miasta znajduje się stara uliczka, na- 

zwana imieniem Henleina. Oczywiście 

nie chodzi o Konrada Henleina, przy- 

wódcę Niemców sudackich, ale o Piotra, 

który żył w mieście hitlerowskich zjaz- 

dów partyjnych w końcu XV wieku. Był 

to Ślusarz, który interesował się mocno 

mechaniką precyzyjną i uważany jest za 

pierwszego konstruktora udoskonalone- 

go, a przede wszystkim zmniejszonego 

zegarka. Dzieło jego dałekie było od ze- 

garka kieszonkowego i rozmiarami przy- 
pominało raczej jakiś wielki budzik. Ten- 

že Henlein skonstruował później zega- 
rek, który wydzwaniał godziny. Zegarki, 

wykonane przez Henłeina udoskonalono 

w 80 lat później i doprowadzono do for- 
my dzisiejszych zegarków  kieszonko- 
wych, 

Ciekawę j rzadkie niezmiernie, a nie 
zupełnie jeszcze zbadane zjawisko obser 
wować się daje od szeregu lat w po- 
bliżu Trydentu. Otóż rokrocznie, o tej 

samej mniejwięcej porze, woda jednego | 
z tamtejszych jezior górskich, tak zwa- 
nego jeziora Tovel przyjmuje na pewien 

okres czasu, ciemno-czerwoną barwę 
krwi. 

dak wykazały dotychczasowe docho- 
dzenie naukowe, dziwne to zjawisko łą- 
czy sią z istnieniem na dnie jeziora pew 
nego rodzaju morszczyn słodkowodnych, 
czyli wodorostów, znanych pod nazwą 
botaniczną „genodinium“, 

W Birmingham w Anglii zamordowany 

został we własnym mieszkania znany w an- 

gielskich kołach filatelistycznych zbieracz W. 

J Shuftleburne. Inny znany fiłatelista, nie- 

jeki Sheene aresztowany został, jako podej- 

rzany o morderstwo, mimo, iż obu namięt- 

Niebylejaką trasę przebyć musiała młoda 

dziewczyna z Peterhead w Szkocji, Eileen 

Wallace, ażeby przybyć na miejsce swego 

ślubu, na najodleglejszych krańcach północ- 

nej Kanady. Ceremonia ślubu odważnej 

Przeczucie katak 
Niejednokrotnie już zaobserwowano dziw 

ne zachowanie się zwierząt w momentach 

bezpośrednio poprzedzających katastrofę. 

Kównież podczas ostatniego trzęsienia zie 

mi w Europie zachodniej, które najsilniej - 

odczuto w Belgii, zauważono bezpośrednio 

przed katastrofą siłny niepokój u zwierząt. 

Dyrektor jednego z ogrodów zoologicz- 

nych w Belgii opowiada, że na kilka minnt 

przed trzęsieniem ziemi lwy zaczęły niespo 

kojnie biegać w swych klatkach, rycząc 

przeciągle. Ryk ten brzmiał inaczej niż zwy   
kle. Można w nim było wyraźnie wyczuć ja 

EEST SEEEINSTS SY TTT SE ESP, KI NES TEST TENISO ONE ESI SESI 

Pokojowy obrazek podczas manewrów 

  

Obrazek z manewrów armii francuskiej, Żołnierze z Algieru, po uciążliwym marszu, zebrali się dookoła „świętej owcy” 
swego oddziału, która ocenia Wyczyny trębaczy.., 

BEDZIE TO EISS AZWOOR DEREK | 

chwili, to zdaje się nie ulegać wątpli 
wości. Go więcej, nałeżałoby z nim 
dotrzeć bliżej do zainteresowanych 

— do miasteczek, w których dziś róż 
ne Józki i Tekle Gródkówny zakłada 
ją skłepy i warsztaty. 

Skłamałby, ktoby twierdził, że 

sztukę zagrano nudnie. Lekarstwem 
na nudę była już choćby sama insce 
nizacja, z zajadłym naturalizmem wy 
dobywająca egzotykę sztafażu. Za ok 
nem łał „prawdziwy* deszcz, chłopi 
otrząsali kożuchy z. „prawdziwego 
Śniegu, z balii lała się prawdziwa 
woda do prawdziwie ciężkiego ceb- 
rzyka, świnia biegała kwicząc po sce 
nie i ciężko dudnił za oknem wóz ko 
mornika. Nie małe wrażenie robi też 
scena w drugim akcie, gdy łatane 
portki i kożuchy ustąpiły miejsca no 
wym, na oczyszczonej ścianie załśni- 
ło lustro, a na stole zwoje płótna — 
wyczarowane przez Tekli pieniądze. 
Przyjemne efekty (kwitnące jabłonie, 
zamarzłe szyby i t. p.) zmiany pór ro 
ku za oknem dodawały wdzięku rze- 
telnym jak zwykle dekoracjom państ 
wa Golusów. Jedynie światła „nie 
wytrzymywały formy", jak gdyby 
przypominając zebranym na premie- 
rze matadorom miejskim, że teatr 

nasz należy do najbardziej w Polsce   

upośledzonych pod tym względem, a 
reszcie, tej „szarej” publiczności z 
dalszych rzędów i balkonów tłuma- 
cząc się z dodatkowego zdzierstwa za 

szatnię — te właśnie opłaty pójdą 
przecie na fundusz inwestycyjny te- 

atru, na nowe reflektory, kotary i ho 
ryzonty, którymi nas mają olśnić 
niebawem. 

Żeby już skończyć z reżyserią 
podkreślić chcę jeszcze tempo i na 
tężenie gry. Kto wie, może to na ca 
ły sezon tak będzie, taki „styl dyna 
miczny”" nowego dyrektora? Przynaj 
mniej nie zaśnie na posterunku re- 
cenzent w teatrze... 

Jako jedyny zarzut wysunąłbym 
więc tylko niedostateczne mimo 
wszystko nasycenie chłopskością Tek 
li. Jej przejście do porządku nad e- 
pizodem miłości w stylu romanso- 
wym, jej biologiczno-chłopskie, od- 
wieczne motywy decyzji wyjścia za ! 
pana Franciszka powinny być „w po 
wietrzu“ jaż wcześniej, bo tak jak 
jest, to widz zamało przygotowany 
gotów kręcić nosem na agitkę i hap 
py end. Poza tym jednak roła Tekli 
osadzona była w tym naturaliźmie 
scenicznym bez błędu, co nie było 

rzeczą prostą, ani łatwą. Grająca ją 
p. Aleksadrowiczówna miała potrzeb 

ną siłę i umiar, oraz umiejętność ope 
rowania środkami dyskretnymi, W 
ogóle cały zespół zaprezentował grę 
przekonywującą i wyrównaną, two- 
rząc wyrazisty i różnorodny obraz 
pełnego temperamentu Środowiska. 
I tak pp. Szczepańska (matka) Mar 
tyka (wójt) i Tlcewicz (przodownik) 
zaprezentowali różne rodzaje mądro 
Ści i humoru ludowego, p. Jaśkiewicz 
(ojciec) — ciekawe przejścia od bez 
radności do wysiłku myślowego i od 
uniżoności do dumy, pp. Kępka-Bajer ; 
ski (Dziaduś) i Lasoń  (przygłupek) | 
dali jaskrawe studia psychologiczne, 
zaś pp. Czapliński (egzekutor) i Tatar 
ski (nauczyciel) — socjologiczne: ry 
sując trafne sylwetki ludzi zawieszo 
nych między miastem a wsią. Ograni 
czość (w tekście) środków uzewnętrz 

| nienia się Józka pokrył siłą wyrazu 
i temperamentem p. Balicki. Z ner- | 
wem grała również siostrę Tekli P. 
Nawrocka, chwilami aż zbyt ofiarnie. | 

Możnaby powiedzieć, że ta sympatycz ! 

na i pozwalająca wiele po niej ocze 

kiwać aktorka na początku nie osz 

czędziła nam niczego, z zapasu środ 

ków, którymi dysponują młode „dzie 
wuchy“ na deskach teatralnych.   Józef Maśliński.   

Ciekawe zjawisko przygody 
„Krwawienie” jeziora następuje zas 

zwyczaj w pierwszej połowie sierpnia. W. 
tym roku rozpoczęło się jednak o ty« 
dzień wcześniej sprowadzając, jak zwy 
kle, liczne zastępy turystów Zz Włoch 
i zagranicy. Celem przeprowadzenia dal- 
szych badań biologicznych, przybyła rów 
nież nad jezioro zaopatrzona w niezbęd 
ne instrumenty oraz wszełkie środki la- 

borałoryjne odpowiednia komisja nauko 
wa, zorganizowana wspólnie przez mu- 
zeum przyrodnicze Wenecji Trydenckiej 
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oraz instytut anatomii porównawczej uni | 

wersytetu w Mediolanie. Kierownikiem 
tej komisji jest dyrektor wymienionego 

| instyłutu profesor Edoardo Bałdi. 

Żamordował przyjaciela żeby zdobyć 
zieczeńk pocztowy 

nych filatelistów łączyła długa i zażyła przys 

jaźń. Sheene przyznał się, że to właśnie on 

zamordował Shuftleburnea, ażeby zdobyć nie 

zwykle cenny znaczek pocztowy Hannoveru 

z błędnym nadrukiem. 

Na własny Ślub wędrowała 3.000 kilometrów 
Szkotki z kierownikiem jednej z placówek 
Hudson - Bay - Company odbyła się na po- 

kładzie kursującego po wodach arktycznych 
statku „Nascopie”. 

lizmu u zwierząt 
kiś lęk, chwiłami nawet głos zwierząt prze 

chodził w jakiś żałosny poryk. Również 
ostry krzyk pawi miał akcenty inne — trwo 

żne. Nosorożce, bizony, antylopy, gazełe i 

jelenie tuliły się trwożnie do ogrodzenia 
wybiegów, albo pędziły tajemniczym stra: 

chem gnane na oślep przed siebie. Dozorcy, 

widząc dziwny niepokój zwierząt przybieg 

l, chcąc zbadać przyczynę tego zjawiska. 

Nagle odczuto wstrząsy ziemi. W tej chwili 

zwierzęta się uspokoiły. 

Rzecz charakterystyczna, że jedynie 

zwierzęta z rodziny kotów i przeżuwacze 

mają wyczucie zbliżającej się katastrofy: 

Małpy np. i niedźwiedzie zachowywały się 

zupełnie obojętnie. 

Pisma holenderskie przypominają zacho 

wanie się zwierząt w czasie strasznej kata 

strofy, jaka w lecie 1925 roku dotkńęła ma 
łą holenderską miejscowość Porculo. Miesz 

kańcy tej wioski, poruszeni zostali na kiłka 

minut przed katastrofą, gdy ani jeden po- 

szum wiatru nie zapowiadał strasznego or 

kanu, dziwnym zachowaniem się krów. — 

Zwierzęta żujące spokojnie soczystą trawę na 

gle pokładły się, rzecz charakterystyczma ty, 

łem do kierumku wiatru, wciskając łby głę 

boko w trawę. 

Pewien gospodarz tak opisuje zachowas 

| nie się swej kotki: -„„Zwierzątko leżało przy, 

swoicii kilkudniowych kociętach, nagle zer 

wało się i jedno po drugim swoje małe wy, 

niosło z domu na łąkę. Podążyłem za kotką. 

W tej ewili wicher powalił mnie na ziemię, 
Z chałupy mojej pozostały gruzy. Gdyhy, 

nie dziwny instytut kotki, która wywabiła 

mnie z domu, byfbym pogrzebany pod gru 

zami domu". Е 

DOPOMÓŻ OCIEMNIAŁYM 
CHOĆBY NAJSKROMNIEJSZYM DATKIEM 
W DNIACH OGÓLNOPOLSKIEJ ZBIÓRKI 

17, 18 1 19 B. M. 
RRT ITK YES TSS 

ŻART NA STRONIE 
NIEZADOWOLONA POKOJÓWKA. | 
Kucharka: — Dlaczego chcesz wymówić 

posadę, przecież tutaj ci. dobrze. ае @ 

Pokojėwka: — Nie znoszę panl, jest fal4 

szywa. sól 

Kucharka: — Fałszywa, dlaczego? ® 
Pokojówka: — Bo w oczy mūwi co In“ 

nego, niż słyszę przez dziurkę od klucza. 

PROSZĘ DOWIEŚĆ. 

Celnik przegląda paszport pasażera na 

granicy. ; й 

— Tak, paszport w porządku, ale jak pan 
dowiedzie, że towarzysząca mu pani jest jega 

małżonką? 

— Mój panie, jeśli uda się panu dowieść, 
łe nie jest moją żoną, ofiaruję panu z punk: 

łu dziesięć funtów/ 

SUROGAT, 

Miiller dzwoni w nocy do drzwi apteki 

Zaspany aptekarz otwiera. "4 
— Czego pan sobie życzy? 
— Nie mogę spać i proszę o tłódkę MÓF 

tiny. 

— Ma pan receptę. 
— Nie. 

— Wobec tego nie mogę panu sprzedał 

morfiny. * 

— Mūller zastanawia się przez chwilę 
pyta: ! 

— A czy nie mūgiby mi pan sprzedač J* 
kiegoś środka na pluskwy. я 
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Nowy etap 
TEATRU GRODZIEŃSKIEGO 

Teatr grodzieński, którego dorobek kulturalny sięga pierwszych dni niepod- ległości, rozpoczyna obecnie nową erę pod dyrekcją Władysława Czengerego. Teatr nosi nazwę wiełkiej pisarki ziem 
kresowych Elizy Orzeszkowej, która tak 
pa gród Batorowy i Niemen uko- 
chała, 

Jako teatr objazdowy zasięgiem swoim obejmuje sąsiednie miasto woje- 
wódzkie Białystok oraz szereg miast mniejszych, jak: Suwałki, Augustów, So- kółka, Łomża, Skidel. W roku bieżącym 

"został zaangażowany nowy zespół akto- 
tów. Na czele zespołu stoi dyr. Czenge- 
ry — jednocześnie naczelny reżyser, na- stępnie Słanisław Bryliński, Marian Bo- gusławski artysta teatrów warszawskich, 
r Via ik amant scen poznaf- 1 inni. A. — Mediniai 9% żeńskim na czele 

a> artystka 
w Wilnie į Poznaniu, dalej łrena Orzecka s +eatru łódzkiego, Aleksandra Krėlikow. 

a z teatru poznańskiego, Wanda Mali- 
aiz z „Lutni” wileńskiej i in. Deko- 

em jest art. mal. jejski 
oi dosk l. Wacław Ujejski, 

Znacznie powiększony zespół w sto- sunku do lat poprzednich i pozyskanie 
wybitnych sił teatrów stołecznych daje gwarancję lepszej obsady ról. Jest to du- ty krok w rozwoju teatru grodzień-   

skiego. 
Na inaugurację sezonu w dniu 10 bm. 

wystawiono komedię Aleksandra Fredry 

„Damy i huzary* w oryginalnej insceni- 
zacji dyr. Czengery'ego. 

W najbłiższym okresie ukaże się wie- 

le nowości, jak grana w warszawskim 
„Ateneum” świetna komedia reportażo. 
wa „Szóste piętro”, komedia Bus Feke- 
tego „Jan“, Deval'a „Subretka“ — gra- 

na w Teabze Malickiej w Warszawie, 
komedia Molnara „W perlumerii“ jtd. 

Z wielkiego repertuaru wejdzie w paž 
dzierniku na scenę „Wiecz6r Trzech Krė 
№ Szekspira, 

Repertuar został w ten sposób uło- 
żony, że raz na miesiąc będzie dana sztu 
ka autora polskiego oraz specjalne przed 
stawienia dla młodzieży. 

Dla stworzenia lepszych warunków 

pracy Teatru į pozyskania stałych sym- 
pałyków zostało powołane do życia To- 
warzystwo Przyjaciół Teatru, którego za- 
daniem jest propaganda i budzenie za- 
miłownia dla teatru wśród najszerszych 
warstw społeczeństwa przez organizowa- 
nię specjalnych ulgowych przedstawień, 
Członkowie Towarzystwa za opłatą mie- 
sięcznej składki 50 gr korzystają z 30/0 
zniżki od normalnych cen biletów. Pie- 
niądze uzyskane ze składek zostaną uży” 
te na zakup przedstawień dla najbied- 
niejszych warstw społeczeństwa. 

Lekceważone miliony 
W ramach waln. 

Е ego zjazdu przodownic 
zdrowia, в _ który przed kilku dniami odbył zię w Wilnie i Trokach, Izba Przemysłowo- ZaeRORE w Wilnie zorganizowała kurs zbioru i przeróbki grzybów i ziół leczni- czych. Zostały wygłoszone referaty przez in spektora grzybiarstwą p. W. Kozłowskiego pt. „Zbieranie į przeróbka grzybów" oraz inż. Haliny Stalewskiej: „Znaczenie zielar- stwa i ogólne zasady zbierania ziół”, 

Kursu wysłuchało około 80 kobiet z róż 
nych wsi pow. wil.-trockiego, żywo interesu 
jąc się treścią referatów i zdobywając za- 
sób wiadomości, niezbędnych przy eksploa 
lowaniu tej, tak zaniedbanej u nas dziedzi- 
ny. 

Dotychczas zbiór grzybów i ziół leczni 
czych prowadzony był i jest na Ziemiach 
Płn. Wschodnich w sposób niezmiernie pry mitywny. Aby mieć pojęcie, jak wielkie pod tym względem mamy możliwości, wystarczy wspomnieć, że w 1934 r. Francja sprowa- 
dziła 113 tys. kwintali ziół leczniczych, a w 

leczniczych za 800 tys. złotych — a mog by eksportować ten artykuł za sumy, 1а   
Ruiny zamku obronnego w Miedni. kach Królewskich w pow. wil.<trockim, z cw rokiem coraz bardziej odpowia- lają pojęciu ruina". Piękny zabytek niszczeje, a nie widać, by jakaś troskł. wa ręka ratowała go przed ostateczną   Gdyby koś + turystów chciał obej. 

ce w grube miliony — gdyż naturalnymi re 

zerwałami i dostawcami ziół na całą Eura 

pę i częściowo kraje zamorskie są tylko — 

Polska, Kraje Bałtyckie i Rosja. Mamy od 

powiednią glebę i wszelkie warunki, niezbę 

dne dla wegetacji tych roślin, podczas gdy 
np. na nieużytkach rumuńskich itp. zioła te 

nie rosną, a w Zach. Europie można je spot 

kać tylko w górach. 

Tymczasem — Polska sprowadza nawet 

zioła lecznicze, rosnące w kraju. Dzieje się 

te dlatego, że olbrzymia większość zebra 

nych ziół nie nadaje się do użytku — źle 

zebrama, źle posegregowana, źle ususzona. 

Dotyczy to i grzybów — ale głównie ziół 
leczniczych, rosnących wszędzie w masowej 
ilości. 

Przy odpowiednim traktowaniu zielarst- 

wo mogłoby się stać podstawą dobrobytu 

licznych tysięcy rodzin. Do tego zmierza ak 
cja uświadamiająca, prowadzona w całym 

kraju — zbyt jednak powolna, niestety, aby 
skutki jej uwidoczniły się bodaj na przest 
rzeni kilku lat, 

Poprawa w dziedzinie grzybiarstwa i zie 
larstwa postępuje bardzo nieznacznie. 

Zaniedbany zabytek 
rzeć ten zabytek miałby kłopot nielada. 
Ruiny, niekonserwowane i pozbawione 
opieki kruszą się į rozsypują utrudniając 
dostęp do nich. Baszta zamku, jak mó- 
wią ci, co widzieli ją przed trzema laty, 
znacznie zmałała. Zmiana w jej rozmia- 
rach musiała być spora, skoro, daje się 
ło zauważyć na pierwszy rzut oka. 

Niedomagania drogowe Oszmiany Oszmianę od kolej dzieli 18 kłm. Z te 
go powodu komunikacja między Oszmia- 
ną a innymi miejscowościami odbywa 
się nietyle koleją, ila samochodami oso 

i i towarowymi oraz furmankami 
Oszmiana—Wilno. 

Gdy jednak zapadnie zima, Oszmia.- 
*ajtale 6dcięta od świata, Rok rocz. 
Śrogę zanosi śnieg | wielkie zaspy 

busów ; wozogi<cia nietylko dla auto 
i ciężarowych, ale nawet 
oszmiański na dotki 7 So naraża pow, 

kliku tartaków, więkuwej graty. Produkcja 
nych przedsiębiorstw, jak gg 

Dwie katastrofy sam 
Wczoraj w Wiłnie wyda» si 

katastrofy samochodowe. ły się dwie 

W godzinach porannych na Lipówce, 
przy wymijaniu furmanki, przewrócił się 
autobus, zdążający ze Smorgoń do WII- 
na. Maszyna stoczyła się do rowu, Z pa- 
sażerów odnieśli rany dwaj handłarze ze 
Smorgoń A. Cymerman, który doznał 

lo pofłuczenia ciała j złamania ięki oraz z, kakow, 
Cymermana Bea la żw. Jakub Przewieziono do szpita- 

a. Dochodzen; ) 
kazało, że sz, = policyjne 2 
Autobusu pr: usu nie zawinił. 

kióry poniósł © R się koń wiejski, wj 
Chcąc uniknąć RRS na samochód. 

na 
nie 

skręcił, powodując sala, szofer ostro 
nie się autobusu, WYM samym wywróce- 

M sa 0 niejwięcej o tej g 
Av krańcu miasta, = , na In-   * mianowicie na ul. 

  

rolniczych nie ma łączności z rynkiem 

Ww związku > tym kupiectwo, stery 
przemysłowe j rolnicze Oszmiańszczyzny 
zwróciły się do władz z prośbą o ши 
chomienie drogi i udostępnienie korzy 
stania z niej i w zimie. Usilowania te 
spotkały się z przychylnym przyjęciem 
i droga z Oszmiany do Wilna będzie 
zdatna do komunikzcji przez cały rok. 
Obecnie uporządkowana i zabezpieczo- 
na droga od Oszmiany do dworca kole- 

Jednocześnie sejmik powiatowy 

EB ano R 
a a 

ochodowe w Wilnie 
Antokolskiej, wydarzyła slę druga kata. 
o. samochodowa. 

omochód ciężarowy. wracający z Bra 
poi do Wilna z ładunkiem ryby, w po- M Mr 11 na ul. Antokolsklej na- 

słup telegraficzny ; wywrócił 
przew, ойЫ ua az telefoniczne, Sa- 

Dochodzenie polie na 
kaiasirofa nastąpiła z wa ate 
dysława Rudzińskiego [Sadowa я а- 

przemęczony całonocną jazdą skiny 
się przy kierownicy. (e). 

MOTEL 

„ST. GEORGES" 
w WILNIE 

Plerwszorzędny = Ceny przystępne 
Telefony w pokojach    

  

  

„KURIER“ [4569]. 

Jutro Wilno 
powracające z ćwiczeń 

Komiteł przyjęcia powracającego 
z ćwiczeń gamizonu wileńskiego na po- 

siedzeniu 10 bm, ustalił godzinę powita- 
nia wojska, które odbędzie się w dniu 14 
bm., o godz. 12, na placu przed Ostrą 
Bramą. W. czasie przywitania wręczony 

Egzaminy magisterskie 
na Wydziale Humanistycznym . $. В. 
piło do egzaminów 186 osób składając 
215 egzaminów, z których 189 dało wy- 
nik pomyślny, 

Stopień magistra filozofil w tym okre 
sie uzyskali: w zakresie filologii połs- 
sklej: Chromińska Helena z Puzinowskich, 
Karpowiczówna Stanisława, Kuźniar Jan; 
w zakresie lilologii francuskiej: Danilczu- 
kówna Czesława, s. Mikulska Maria, s. 

Selenisówna Konstancja,  Siestrzencewi- 
czówna Wanda: w zakresie filologi! nie- 
mieckiej: Kinachówna Zofia, ks, Malewski 
Alojzy, Minkówna Szyfra, _ Wiłninówna 
Rebeka; w zakresje pedagogiki: Altma- 
nowa Pola ze Szłosbergów, Rubinowiczo 
wa Dina ze Słowesów, Sztejnberżanka 

Zjazd delegatów dru 
Dziś odbędzie się w Wilnie zjazd dele: 

gaićv Kół Związku Zawodowego Drużyn 

Konduktorskich okręgu wileńskiego PKP. — 
Program zjazdu przewiduje o godz. 9 mszę 

świętą w Ostrej Bramic a c godz. 10,30 ot 

warcie zjazdu i obrały w Ognisku RPW 
przy uł. Kolejowej 19. P» zakończeniu vb 
rad zwiedzanie miasta przez przyjezdnych. 

W okresie letnim 1937/38 r. przystą- | 

Rzemiosło 
na iV-ch Targach Północnych 

Jak wiadomo Wileńszczyzna należy do 

słabo uprzemysłowionych terenów Polski, 

Natomiast rzemiosło wileńskie cieszy się za 

służoną sławą nawet na rynkach zagranicz 

nych. Rzemiosło wileńskie produkuje na eks 

port rękawiczki skórzane, gałanterię drzew 
ną, znane jest również poza granicami kraju 
wileńskie białoskórnictwo i garbarstwo, któ 

re nrosło już w przemysł fabryczny. W tego 

rocznych Targach Półn. rzemiosło nie bę 
dzie mogło partycypować tak, jakby mogło 
i chciało, a to ze względn na krótki okres 
przygołowawczy, a jak wiadomo, w wielu 
działach na przykład w meblarstwie potrze 

Sprawa 0 zniestawi 
Sąd Apelacyjny w Wilnie rozpozna- 

wał wczoraj sprawę b. prezesa ZZZ w 
Wilnie Bolesława Sztejna z oskarżenia 
prywatnego redaktora „Słowa”, Stanisła- 
wa Mackiewicza, o zniesławienie. 

W listopadzie 1936 r. w Wilnie uka- 
zały się ulotki, wydane przez ZZZ, a sta 
nowiące przedruk artykułu działacza ZZZ 
Szuriga w „Froncie Robotniczym”, or- 
ganie prasowym ZZZ — pod tytułem 
„Ten którego się nie bije po twarzy”. W 
treści artykułu red. Stanisław Mackie-   

ISI TA IO TIR S TS ESRT EENSBES RSSE DST 

Przed polskim lotem stratosferycznym 

  

Zdjęcie, przedstawiające właściwą gondolę balonu siratosferycznego „Gwiazda 
Polski”. Poprzednia gondola była próbną. 
czas lotu, jest zbudowana z lekkiego i odpornego metalu hydronelium. W najbliż 
szych dniach gondola zostanie przetransportowana do obozu stratosierycznego 
w Dolinie Chochołowskiej. Na zdjęciu — ostatni etap budowy właściwej gondoli, 

obok której stoi w gronie dziennikarzy mjr inż, Stanisław Mazurek. 

  

Kartel drutu | owoździ redivivus 
13 września rb. odbędzie się w Katowi- 

cach, na terenie Syndykału Hut Żelaznych, 
pod przewodnictwem b. min. Grodzickiego 

zebranie zainieresowanych fabryk drutu i 
gwoździ, które należały do rozwiązanego w 
swoim czasie kartelu. Jak słychać, sprawa 

utworzenia nowego kartelu drutu i gwoździ 

została już na terenie Min. Przemysłu i Han- 

wita wojsko 

zostanie jednemu z pułków ciężki ka- 
rabin maszynowy z całkowitym wyposa- 
żeniem oraz granatnik. KE 

Defilada odbędzie się na ul. Wielkiej, 
koło „Naszej Księgarni”. 

Boba; w zakresie etnografii z etnologłą: 
Domaniewska Kazimiera; w zakresie hl- 
storii: Andrzejuk Karol, Bobkėwna Jani- 
na, Brozd Becalel, Erlichgirecht Dawid, 
Glińska Maria z Michalaków, Hermanowi- 
czowa Janina x Stankiewiczów, Juszkie- 
wicz Adam, Kaszubska Walentyna, Kaw- 
netisówna Maria, Kołoszyńska Elżbieta, 
Kozłowski Henryk, Lubowski Oszer, Ło- 
patecka Kazimiera, Markilsówna Lubow, 
Milukėwna Maria, Prusowa Stanisława 
z Popków, Ryndziunówna Fania, Skrebu- 
tanówna Albina, Stankiewiczowa Alek- 
sandra z Gołębiowskich, ks, Szulc Wła- 
dysław, Wałtówna Rejza, Winterówna 
Danuta, Załkinówna Emilia, Załkindówna 
Masza, Żyłińska Helena. 

żyn konduktorskich 
14 Lm. o godz. 9 odbędzie się zbiórka de 

legacyj ze szłandarami i wymarsz na miej 
sce powitania wojska. W czasie powitan'a 
nastąpi przekazanie jednema z pułków im. 
Marszaka Piłsudskieg ciężkiego karabina 

Rua.zynowego z uprzężą I armalki (granat 
nikaj, zakupionych z dobsawolnych składek 
konduktorów okręgu wileńskiego. 
* 

ba około pół roku czasu na przygotowanie 

porządnych eksponatów. 

W tym roku jednak ujrzymy już znaną 
w całym kraju ceramikę artystyczną, wyro- 
by rękawicznicze, wyroby koszykarskie, 

bronzownicze, wyroby białoskórnicze, obu- 
wie, wyroby tapicerskie, kuśnierskie i pięk 
ne eksponaty wyrobów z czeczotki. 

Na specjalne podkreślenie zasługuje u- 

dział w Targach Północnych wystawców 

nagrodzonych w 1938 r., na Międzynarodo- 

wej Wystawie Rzemiosł w Berlinie za arty- 
styczne wyroby ceramiczne i z czeczotki. 

en'e red. „Słowa” 
wicz dopatrzył się zniesławienia go j za- 
skarżył Sztejna do sądu. 

W pierwszej instancji Sztejn został 
skazany na 4 miesiące aresztu i 500 zł 
grzywny. 

Na rozprawie apelacyjnej Sztejn oś- 
wiadczył, że artykuł ten zamówił i wydał 
inmy działacz ZZZ Wroński, przebywają- 
cy obecnie stale w Krakowie, W zwią- 
zku z tym sąd postanowił odroczyć spra 
wę i wezwać Wrońskiego . na następną 
rozprawę w charakterze świadka. (c). 

Gondola, która zostanie użyta pod- 
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dlu w zasadzie pomyślnie załatwiona. 

Na posiedzeniu wtorkowym omawiane bę- 

dą już tylko sprawy ostatecznego ukonstytu- 

owania się zarządu, w skład którego mają   wejść władze naczelne dawnego kartelu. 

Dni Mickiewiczówskie 
Wczoraj, w drugim dniu „Dni Mic 

kiewiczowskich” przybyło do Nowogród 
ka kilka wycieczek z całego kraju, spo- 
śród których największa młodzieży gim- 
nazjałnej z Sosnowca. Wycieczkowicze 
zwiedzili Muzeum Mickiewiczowskie, wy 
stawę regionalną j zabytki nowogródz- 
kie, poczem część udała się na „Szlak 
Mickiewiczowski“ utobusami, zapewnio- 
nymi przez sekcję komunikacyjną komi- 
tetu organizacyjnego. 

Wieczorami Nowogródek jest ładnie 
iłuminowany a zwłaszcza wszystkie gma 
chy zabytkowe, wobec czego miasto pre- 
zentuje się b. pięknie. Huminacje wyko- 
nano pod kierownictwem Syrtowtta, prze 
wodniczącego sekcji dekoracyjnej. Pogo 
da, która początkowo niedopisywała, po- 
prawia się nieco. Jedynie stało się chłod 
niej, co jednakże wpływa raczej dodat. 

niej na ruch turystyczny niż upały, 

Wycióczka nauczycieli 
na „Dai Mieklewiczowskie” 
Komisja Wycieczkowa Kuratorium Okrę- 

gu Szkolnego Wileńskiego w celu ułatwienia 
nauczycielstwu wzięcia udziału w uroczys- 

tościach „Dni Mickiewiczowskich Ziemi No- 

wogródzkiej" organizuje w dniach 17 i 19 

września rb. wycieczkę do Nowogródka i 

Świtezi. Wyjazd z Wiłna nastąpi pociągiem 
w piątek dnia 16 bm. o godz. 18 m. 35. 

Likw.dseja strajki okupscyjnego 
w Zabłedach Mosora 

W Rowej-Wilejce 
10 bm. został zakończony strajk oku- 

pacyjny kierowany przez Radę Zawodo- 
wą Zjednoczenia Polskich Związków Za- 
wodowych w Wilnie. Dyrekcja zakładu 
colnęła wymówienia pracy, zobowiązała 
się wypłacić dniówki za czas strajku 
i wziąć udział w konferencji o układ zbio 
rowy. Dyrekcja nie wyciągnie w stosunku 
do uczestników strajku żadnych konsek- 
wencji. 

Romantyczea historia 
W rodzinie lekarza żydowskiego 

W żydowskich sferach towarzyskich Wil 

na wywołała wiełkie poruszenie romantycz- 

na historła, której czołową bohaterką jest 

19-leinia córka znanego w Wilnie lekarza 

dra Lermana. 

Dziewczyna, która jest posażną panną 

(200,000 zł.), pewnego dnia znikła z domu. 

Zrozpaczony ojciec zgłosił się do komisaria 

tu z alarmującym meldunkiem, že cėrkę je 

go uprowadzono i możliwie nawet zamordo 

wano. Wszczęte dochodzenie policyjne wyka 

zało, że dziewczyna jest żywa 1 zdrowa I 

przebywa w mieszkaniu... studenta Lifszyca. 

Posażna panna jak się wyjaśniło, kocha 

ła się w owym studencie, a gdy dowiedzia 

ła się, że rodzice zamierzają ją wydać za 

innego, zdecydowała się na opuszczenie do 

mu rodzicielskiego. 

Pannę sprowadzono do komisariatu, 

gdzie między rodzicami i młodą dziewczy 

ną doszło do dramatycznej sceny. 

Jaki będzie epilog tej historii, na razie 

nie wiadomo. (s). 

Żydowskie dz oc nie zapisują się 
do polskich szłół 

Agencja Kabel zwraca uwagę na пач 
stępujący fakt: Zapisy dzieci żydowskich 
do najniższych klas szeregu gimnazjów 

warszawskich, w których dotychczas od- 
setek Żydów był dosyć znaczny, uległy 
zupełnemu zahamowaniu. Objaw ten tłu- 
maczony jest nie — ograniczeniami w 
stosunku do Żydów, ale niechęcią rodzi- 
ców — Żydów do zapisywania dziecj dą 
szkół polskich. 

Odpowiedzialność pracodawej 
st wypadek przy pady 

Jak przewiduje art. 196 ustawy o u- 

bezpieczeniu społecznym, pracownik ma 
prawo domagać się od pracodawcy wy- 
nagrodzenia szkód wywołanych choro- 
bą zawodową, lub wypadkiem w zatrud- 
nieniu, gdy choroba, niezdolność do za- 
robkowania, lub śmierć spowodowana 
została przez pracodawcę rozmyślnie, lub 
przez zanłedbanie obowiązków wynika. 
jących z przepisów o ochronie życia j 
zdrowia pracowników. Przepis powyż. 
szy postanawia następnie, że wynagro- 
dzenie ogranicza się do różnicy, o jaką 
wynagrodzenie nałeżne w myśl ogó : 
przepisów prawa (Kodeksu Cywilnego) 
przewyższa świadczenia należne z tytu- 
łu ubezpieczenia. 

Na tle powyższego przepisu powsta- 
ły poza tym wą!pliwości, czy pracownik 
może w przypadkach przewidzianych w 
art. 196 ustawy o ubezpieczeniu społecz- 
nym żądać od pracodawcy również „na- 
wiązki za ból”, Wątpliwości te rozpa- 
trzył Sąd Najwyższy Izby Cywilnej, sta- 
Jąc na stanowisku, że „o: iedziainość 
pracodawcy za szkodę pracownika, ubez- 

pieczonego od wypadków przy pracy, 
obejmuje również „nawiązkę za ból" I 
to bez względu na to, czy pracodawca 
wypadek wywołał rozmyślnie czy też 
przez zaniedbanie, 
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Magistrat wileński 
zmienia dostawcę 

kostki 

Magistrat postanowił zer- 

wać umowę z firmą Skały Wo 

łyńskie, która dotychczas sła- 

le zaopatrywała Wilno w kost 
kę dla budowy nowoczesnych 

jezdni. 
Decyzja rozwiązania umo- 

wy wywołana została tym, że 

firma ta nie mogła na czas 
wywiązać się z przyjętych na 

siebie zobowiązań, skutkiem 
czego hamowane były roboty 
brukarskie w Wilnie. 

Magistrat zaopatrywać się 
będzie w kostkę w Klesow. 

skim Przemyśle Granitowym 

również na Wołyniu. Firmie 

tej udzielono już zamówień 

na dostarczenie 1500 ton 

kostki. 

Kupcy i przemysłow- 
cy żydowscy nie po- 

Įadą do Litwy 

MW swoim czasie donasiliš- 
my, że związek kupców ży- 
dowskich zamierza zorganizo 
wać do Litwy wycieczkę kup- 

ców i przemysłowców z Wi- 
leńszczyzny dla zorientowa- 

nia się na miejscu w możli- 
wościach nawiązania bezpo- 
średniego kontaktu z kupiect 

wem litewskim. 
Jak się obecnie dowiadu- 

jemy, wycieczka ta do skutku 
nie dojdzie, bowiem organi- 

zatorzy nie uzyskali zezwo* 

lenia na wyjazd do Litwy. 

Strzelanina w parku 
Żeligowskiego 

W. niedzielę wieczorem 
w parku Żeligowskiego od- 
bywała się zabawa, która 
ściągnęła bardzo liczną pu- 

bliczność. 
Koło godziny 11, kiedy za- 

bawa miała się ku końcowi, 
w ogrodzie wynikła awantu- 
ra, podczas której ktoś trzy- 

krotnie wystrzelił z rewol- 
weru. 

Kres awanturze położyła 
policja i żandarmeria, które 
prowadzą dalsze dochodze- 

nie. 

Pijani awanturnicy 
w bursie 

Wczoraj wieczorem do bur 

sy przy ulicy Filareckiej 

wtargnęło trzech pijaków, 

którzy wywołali awanturę, Pi- 

jaków przemocą usunięto z lo 

kalu. Kolega ich, przebywa- | 

jący na podwórku strzelił 

wówczas trzykrotnie z rewol 

weru, poczym napastnicy 

zbiegli. 

Aresztowanie wileń-- 
skiej „Złotej rączki” 

Wczoraj została aresztowa- 
na od dawna poszukiwana 
przez władze  sądowo-śled- 
cze znana zawodowa  zło- 

Główne wygrane 69110 44 361 79 404 90 521 782 
805 18 70066 107 265 301 15 485   Stała dzienna wygrana złotych 

  

Jerzy Mariusz Taylor 60) 

Czciciele Wotana 
Mimo woli zwrócili wszyscy oczy na mapę, która 

wisiała na ścianie kancelarii. Dr Johnke opracował ją 
na podstawie statystyki, zaznaczając brązową farbą 
wszystkie skupienia niemieckie. Najwięcej tych pla- 
mek widniało na Pomorzu, na Śląsku i w Poznań- 
skiem, na Wołyniu i w Małopolsce, ale i w woie- 
wództwach centralnych też ich nie brakowało. Brą- 
zowiły się Łódź, Pabjanice i Ozorków, a i oba brzegi 
Wisły wzdłuż całego jej biegu i linia dawnej granicy 
rosyjskiej też pstrzyły się brązowymi punktami. Było 
tego pełno. Dr Johnke nie mało mozołu włożył w opra- 
cowanie tej mapy. Gdzie siedziało bodajby tylko kilku 

kolonistów, już ciemniał tam punkt brązowy. Nie 
dziwnego, że serca tych młodych Niemczyków, którzy 
na to patrzyli, Przepelnily się pychą. 

— Patrzcie no! Jacy jesteś iczni! — GRAS. y jesteśmy liczni! mruknął 

— Ciekawe, kogo oni tam upatrzyli na dyrektora 
tego niemieckiego departamentu w polskim minister- 
stwie — zauważył Wilhelm Ernin. 

— Dlaczego cię to interesuje? — uśmiechnął się 
dr Johnke. 

— Bo oni wcale nie potrzebują szukać! — wy- 
buchnął chłopak, patrząc nań roziskrzonymi ocza- 
mi. — My mamy już kandydata na ten urząd. Pan 
doktór Johnke jest jedynym, który będzie go sprawo=* 
wać ku pożytkowi wszystkich Niemców w Polsce.   
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— Tak, tak! Wilhelm dobrze mówi — poparł go 
chór głosów. L 

Dr Johnke uśmiechał Się ciągle. Nie zaskoczył 
go ten wybuch entuzjazmu, który szukając ujścia, 
ześrodkował się na jego osobie. Było mu to na rękę. 
W słowach oględnych, zobowiązawszy wszystkich pod 
przysięgą do zachowania jak najściślejszej tajemnicy, 
zapoznał ich ze swoim zamiarem odszukania zapom- 
nianego skarbu książąt Ostrogskich. Aby rozproszyć 
możliwe skrupuły, zaznaczył odrazu, że sumienie jego 
nie dopatruje się w tym zamiarze niczego zdrożnego. 
Wydobędą tylko przecież i obrócą na pożytek te bo- 
gactwa leżące od wieków odłogiem. Bogactwa te po- 
zwolą im wcielić w życie takie plany, o jakich nigdy 
nie śniło się zapewne ugrupowaniu, które zwróciło 
na nich uwagę. - 

Nie zwykł był wtajemniczać współpracowników 
we wszystkie swe plany i zamierzenia, ale oni musieli 
je przeczuć. Widziało się to po ich roziskrzonych 
oczach, po rozgorączkowanych twarzach. Ci chłopcy 
rozumieli już, że zdobycie ogromnych bogactw, mar- 
nujących się w zamurowanych podziemiach dałoby 
od razu ich Związkowi wspaniałą przewagę nad 
wszystkimi innymi ośrodkami niemieckimi w Polsce. 
Pochwycenie władzy w samej kolonii Na Grobli by- 
ioby wtedy dziecinną igraszką w porównaniu z inny- 
mi możliwościami. Ba! Tym wczorajszym parobkom, 
z których „nauki* dr Johnkego zrobiły „apostołów*, 
marzyły się jaż mandaty poselskie i senatorskie. Och, 
wcale nie byli tacy głupi, aby sądzić, że mogą otrzy- 
mać je sami. Nie potrzebowali ich dla siebie. „Wódz* 
zdążył już przyzwyczaić ich do roboty podziemnej, 
ukrytej. Jako kondydatów wysunęliby gospodarzy ze 

. 

  

  
swej wioski, dość bezwolnych, aby, dzięki bogactwom 
Związku, stali się posłusznymi narzędziami w ich 
rękach. į 

W atmosferze niebywalego podniecenia, sztab | 
Związku powziął jednomyślną uchwałę o natychmia- 
stowym przystąpieniu do poszukiwania skarbu Ostrog- 
skich. Godzina była późna, więc niektórzy Špiesznie 
poczęli się oglądać za czapkami, ale dr Johnke za- 
trzymał ich jeszcze. 

— Zatrzymajcie się trochę — powiedział. — Dzi- 
siejsze postanowienie jest tak poważne, że trzeba je 
utrwalić na piśmie i podpisać. 

Okazało się jednak, że tu chodzi nie tylko o 
"podpis. 

Hildy nie było, dr Johnke więc sam zasiadł Przy. 
swoim starym, rozklekotanym Remingtonie i wystu- 
kał coś pośpiesznie na świstku papieru, po czym od- 
czytał im tekst uchwały, ujętej pod postacią Uroczy- 
stego przyrzeczenia, którym każdy z podpisujących się 
zobowiązał się dopomóc dr Johnkemu w jego przed- ^ 
sięwzięciu w miarę swych sił i możliwości i zachować 
samą uchwałę jak i przedsięwzięcie w najściślejszej 
tajemnicy, a jedno i drugie pod groźbą sądu. Skarby 
Ostrogskich po raz pierwszy były w tym przyrzecze- 
niu określone symbolicznym mianem Złota Renu, a co 
do sądu, to zaznaczone było, że miał się odbyć, zgod 
nie z prasłarym zwyczajem germańskim pod dębem, 
w pierwszą noc pełni księżycowej od daty stwierdze* 
nia „dokonanego przez któregoś z podpisanych pogwał- 
cenia przysięgi. Dr Johnke nie ukrywał przy tym, ż6 
przestępcę spotka bardzo surowa kara — może nawet 
kara Śmierci. 
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Jutro: Podwyższ. Krzyża Sw. 
  

  

Wschód słońca — g. 4 m. 46 

Zachód słońca — g, 5 m, 49 
Wtorek 

A 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii USB 

w Wilnię z dn. 12. IX. 1938 r. 

Ciśnienie 756 : 
Temperatura średnia -- 14 

-.. Temperaiura najwyższa -- 17 
„ywo! Temperatura najniższa Ą- 9 

" Opad 0,8 
Wiatr: połudn.-zachodni 
Tendencja barom.: bez zmian 
Uwaga: Chmurmno, rano deszcz. 

— Przewidywany przebieg pogody w-g 
PIM w dniu 13 bm.: 

Pogoda o zachmurzeniu przeważnie du- 
żłym, miejscami przelotne deszcze, zwłasz 

cza ną wschodzie kraju. 1 
Temperatura w ciągu dnia do 20 stopnie 
Umiarkowane wiatry zachódnie, 

WILEŃSKA 
ё DYŽURY APTEK: 

ziś w nocy dyżurują następujące ap- teki: Sokołowskiego (Tyzenhauzowska 1; „„Chomiczewskiego (W. Pohulanka 25); : Miejska (Wileńska 23); Turgiela (Niemiec "ka 15); Wiwulskiego (Wielka 3). 
Penadto stale dyżurują apteki: Paka “ (Antokolska 42); Szantyra (Legionów 10) | Zajączkowskiego (Witoldowa 22). 

TSARIST < 
— Dyrektor Banku Gospodarstwa Kra jowego Oddział w Wilnie p. Ludwik Szwykowski z dniem 12 bm. rozpoczął urlop wypoczynkowy, 
— Lekarz naczelny Ubezpiecz. Spo- łecznej w Wilnie dr Bolesław Szniolis został odznaczony po raz drugi złotym 

krzyżem zasługi. 
— Korespondentem kowieńskiego Lie 

tuvos Żinios w Polsce został Wilnianin 
red. Wincenty Żiłenas. W najbliższych dniach red. Żiłenas udaje się samolotem 
do Warszawy celem złożenia wizyt ofic- 
jalnych, 

MIEJSKA. 
— 2500 złotych dla niezamożnej mło 

dzieży. Wojewódzki Komitet Pomocy Mło- dzieży i Dzieciom wyasygnował na miesiąc 
wrzesień dotację w wysokości 2500 zł. 

- Pieniądze te zużytkowane będą na po 
moc niezamożnej młodzieży i dzieciom w 
Wilnie. 
„„— Remont mostu na Saskiej Kępie, — 

Zarząd Miejski postanowił przeprowadzić w 
najbliższym czasie remont mostu Przez Wi 
lenkę na Saskiej Kępie. Na cel ten wyasy 
gnowano 2,500 zł. 

— Eksperyment z nowym typem jezdni 
na ul. 3 Maja. Magistrat zamierza przepro 
wadzić eksperyment z nowym  nieužywa- 
nym dotąd u nas typem nowoczesnej jezdni 
smoło-betonowej. 

W najbliższym czasie dla próby ma być ułożony odcinek ulicy 3 Maja. Jeżeli próba 
ta da dobry wynik, materiał smoło-betono- 

„My, lzw. pekalis wprowadzony będzie na in „„Be ulice Wilna. 
— Częściowa regulacja ul. Tomasza Zana. 

Władze miejskie postanowiły przystąpić do 
częściowej regulacji ul. Tomasza Zana na 
odcinku od Gedyminowskiej do Fabrycžnej. 

Koszt tych robėt obliczany jest na sumę 
12,000 zł. Roboty będą rozpoczęte w naj 
Wiższym czasie 

SKARBOWA 
— Н rata zryczałtowanego podatku od 

Po tym terminie zaległość podatkowa żędzie ściąganą dotezaniem kosztów ex: kucyjnych i ońdtstek za zwiokę z 

SPRAWY SZKOLNE 
— Dyrekcja Kursów Maturalnych Sekcji 

Szkolnictwa Średniego ZNP komunikuje, że 
kursy z zakresu gimnazjum oraz kurs 7 za- 
kresu 6 kl. starego typu dla repetentów żo- 
stają wznowione dnia 7 września o godz. 17 
w nowym lokału ul. Zawałna 24 (lokal 
Gimn. Związku Osadników). Wykładają pro- 
fesorowie szkół państwowych o pełnych kwa 
filikacjach. 

Zapisy od dnia 5 września w godzinach 
7—18 w nowym lokalu. 

— Prywatna Szkoła Muzyczna J. Woje- 
W ozna zatwierdzona przez size 

codziennie sł: a R Doyżo | Pracownią Pa, maa 22-1—6. 

wazjum Krawi 6 = pw. Gim- 
lewskiej 8 (ogród DO. Bernani : przy ul. mo 
tk przyjmowanie Zamówień s! wznowi 
Wieczyzny damskiej, Suknie zakresu a 
zylowe, wieczorne, komplety posiew, wi- 
tanie szybkie i wykwi tp. Wyko- 
Przygotowane modele na o > akono, zimowy j karnawałowy, oraz R jesienny, nale francuskie. najlepsze żur. 

  

„Józefa (ul. Wigury 3, Baranowicze) w celu 

  

Kierowniczka warsztatów przyjmuje P. T. 

Klientki w poniedziałki i środy od godz. 

12—14, oraz wtorki i czwartki od godz. 

17—19. Uprasza się o przestrzeganie wymie 

nionych dni i godzin. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 
— Zarząd Związku Oficerów Rezer- 

wy Rzeczypospolitej Polskiej — Koło w 
Wilnie, komunikuje, iż w dniu 14 bm., 
o godz. 11 min. 30 odbędzie się, wzo- 
rem lat ubiegłych, uroczyste powitanie 

powracającego z ćwiczeń letnich wojska. 
W związku z powyższym, Zarząd Ko- 

ła Wileńskiego ZOR, nakazuje swym 
azłonkom wzięcie  jaknajliczniejszego 
udziału w powitaniu wojska, W tym celu 
— zbiórka u wyłotu ul. Piwnej na p. 
obok Ostrej Bramy. 

NOWOGRÓGZKA 
„|= Nowy przystanek dia autobusów. | 
Istniejący w Nowogródku „dworzec auto 
busowy”, wybudowany przed kilku laty 
kosztem 37.000 zł został przeznaczony 

na hale targowe (sprzedaż ryb, owoców, 
warzyw | nabiału). Natomiast na przysta- 
nek dla autobusów odgrodzono połowę 
Małego Rynku od strony hal targowych. 

Jest to inowacja przyjęta na ogół 
z uznaniem, Nasuwa się tylko jedno ży- 
czenie, aby przyjeżdżające autobusy, np. 
z Baranowicz, nie okrążały hal od strony 
Dużego Rynku, lecz odrazu zatrzymywały 
się w pobliżu przystanku, słowem. aby 
jak najmniej było tych „zakrętasów'. 

Po drugiej stronie hal ma być przy- 
stanek dla dorożek konnych. 

LIOZKA 
— Odznaczeni w Lidzie. W ostatnim nu 

merze „Monitora Polskiego'* ogłoszono szę 

reg nazwisk odznaczonych osób z terenu 

woj. nowogródzkiego. 

Z Lidy Srebrnym Krzyżem Zasługi od- 
znaczeni zostali za działalność społeczną 

dyr. Komunałnej Kasy Oszczędności Ed- 

ward Wojtuszkiewicz i kierownik oddziału 

„Kurjera Wileńskiego" red. Władysław Ab 
ramowicz. 

— Wojsko powraca. 13 bm. w godzi- 

nach popołudniowych wjeżdża do Lidy po 
wracające wojsko. z ćwiczeń. — О godz. 

15 społeczeństwo lidzkie tradycyjnym zwy 
czajem witać będzie powracające wojsko. 

— Rozwėj sportu bokserskiego w Lidzte, 
Polski Związek Bokserski powołał z Lidy 
p Leona Lesiaka na specjalny kurs do Poz 
nania. W kursie tym udział wzięli najceł- 

niejsi instruktorzy boksu z całego kraju, 

Zadaniem kursu bylo ujednostajnienia nau 

czania boksu we wszystkich klubach bok 

serskich. Po powrocie z kursu Leon Lesiak 

przystępuje w Lidzie do treningów metodą, 

przywiezioną z Poznania. W najbliższym 

czasie rozpoczyna się w Lidzie kurs przo- 

downików _ pięściarskich, zorganizowany 

przy WKS. 

BARANOWICKA 
— Pożar od uderzenia pioruna. We wsi 

Ciecierowice, gm. Mołczadź uderzył onegdaj 
piorun w zabudowanie Samochwała Teodo- 
ra. Spłonął dom mieszkalny, stodoła z tego 
rocznymi zbiorami, świnia i narzędzia rol 
nicze — ogólnej wartości przeszło 1000 zł. 

— Napiła się esencji octowej. Kuźmierz 

samobójczym napiła się esencji octowej. — 
Desperatkę w stanie ciężkim odwieziono do 
szpitala. 

NIEŚWIESKA 
— Pizygotowania do wyborów. Obóz 

Zjednoczenia Narodowego podjął na te- 
renie przygranicznego powiatu nieświe- 
skiego energiczną akcję przygotowawczą do wyborów samorządowych. W związku z tym z Niešwieža į ośrodków gminnych wzięło udział 15 przedstawicieli oddzia. 

w kursie Propagandowo-samo- 
zorganizowanym przez okręg 

Prowadzą. ak dl c na z i publicznych dła członków OZN į raniach   
i cieszą się powodze. | go 9, (e) 

a is RES 

„Sądzić się... Zaczęli 
W Sądzie Grodzkim odbyła się sprawa 

d-ra med. Z. K. z oskarżenia Prywatnego p, 
Franciszka Gierwiekiego o zniesławienie. 

P. Gierwiacki, będąc urzędnikiem KKO, 

twierdził, że dr. K. obraził go. Oskarżycje] 

na potwierdzenie swych słów, wezwał na 

rozprawę 6-ciu świadków, którzy nie stwier- 

dzili jednak przed sądem jego oskarżenia, 

Lekarz został uniewinniony, zaś oskarży- 

ciel poniesie koszta procesu. 

„KURJER” [4569]. 

Stowarzyszenie mieszkańców m. Wilna 
cerganizuje Komisje 

Stowarzyszenie Mieszkańców: podaje do 

wiadomości, że mając na eelu podniesienie 

stanu kulturalnego, gospodarczego i zdro- 
wotnego miasta Wiłna, powołuje specjalne 

komisje dla zbadania zagadnień dotyczą- 

cych potrzeb miasta, a mianowicie: komi 

sję samorządową — w zakresie gospodarki 
miejskiej, w szczególności akcji wyborczej; 

komisję szkolną dla opracowania memoria 

łu do władz (wobec braku miejsc w państ 
wowych szkołach średnich); komisję do 
spraw Szpitalnictwa — dla zaprojektowania 

środków, zmierzających do ulepszenia szpi 

talnictwa i usunięcia braku miejse w szpi 

talach; komisję komunikacyjną — dla opra 

cowania wniosków w przedmiocie ulepsze- 

nia i potanienia komunikacji miejskiej; — 

komisję mieszkaniową — dla zbadania wa 

runkėw mieszkaniowych i zaprojektowania 

šrodkėw, zmierzających ku poprawie tych 

warunków, a w szczególności do ożywienia 

ruchu budowlanego wobec ujawniającego się 
w Wilnie braku mieszkań. Stowarzyszenie 
uprzejmie zaprasza osoby chętne do współ 
pracy w tych dziedzinach dła ogólnego dob 
ra o zgłaszanie swego udziału osobiście lub 
pisemnie do biura Stowarzyszenia (Zamko- 
wa 4, od 10 do 14). Również uprasza się 
mieszkańców miasta o komunikowanie do 
biura Stowarzyszenia osobiście lub pisemnie 

o wszelkich potrzebach miasta i jego mie 
szkańców. 

niem zarówno we wsiach jak i w mias- 

tach. 
— Powrót wojska z ćwiczeń, Społeczeń 

stwo Nieświeża i pobliskich okolic witało 

serdecznie wojska garnizonu nieświeskiego, 

powracające z manewrów, 

— Akacje kwitną powtórnie. W pogra- 
nicznej gminie Zaostrowiecze, w pow. nieś- 

wieskim wobec trwających od dłuższego cza 

su upałów zakwitły masowo akacje. Drzewa 

obsypane są obficei kwiatem. 

BZIŚNIERSKA 

— Powitanie wojska, wracającego z 
ćwiczeń. Mieszkańcy Drui zgotowali swo- 
im dzielnym kopistom, wracającym z cwi- 

czeń niebywałe w tych stronach owacje. 
W dniu powrołu oddziałów zgrome- 

dziły się na rynku wielotysięczne tłumy 
wraz z przedstawicielami władz miejsco- 
wych, witając wojska okrzykami. 

SSZMIAŃSKA 
— Hale targowe. Stowarzyszenie drob- 

nych kupców i straganiarzy chrześcijan przy 

stąpiło do budowy w Oszmianie hal targo 

wych dla straganiarzy chrześcijan. Budowa 

jest w pełnym toku i prawdopodobnie za 

miesiąc hale zostaną oddane do użytku. 

WII.-TROCKA 
— 11 stypendystów TOM-u. il bm. od- 

było się w Mickunach zwyczajne walne zeb 

ranie gminnego koła TOM-u, poświęcone ak 

cji stypendialej TOM-u na terenie gminy 

micekuńskiej, й 

Przed rokiem załedwie podjęta akcja sty   
Pendialna TOM-u na terenie gm. mickń- 

skiej dała piękne wyniki. в 

- W ubiegłym roku Fundusz Stypendialny 

TOM-u wynosił: zł. 757,77, z któregy kształ 
ciło się 4 stypendystów z miejscowej gminy. 
Na rok bieżący 1938-59 uchwalono budżet 

W wysokości 1,650 zł., zaś liczba stypendys 
tów wzrosła do 11. 

POLESKĄ 
— NAPAD RABUNKOWY. De mie- szkania Matrony Prońko  fchut, Wólka pow. pińskiego) wtargneli dwaj nieznani osobnicy, którzy oślepili Prońko latarką 

kieszonkową, narzucili jej na głowę 
chustę i uderzyli w głowę jakimś tępym 
narzędziem, wskutek czego Progko stra- 
ciła przytomność. Bandyci złamali kuier 
I zabierając przechowywane tam 200 zł, 
zniklį, 

RISE STT EEG 

E:hs bėiek ulicznych 
Aresztowano [eszcze 7.miu 

napastników 
Donosiłjśmy już o osadzeniu w wię- 

zieniu na Łukiszkach 9 osobników pod 
zarzutem brania udziału w napaściach na 
przechodniów na ulicach miasta, 

W związku z dalszymi wypadkami po- 
bicia przechodniów policja aresztowała 
jeszcze 7 osób, których osadzono na 
razie w areszcie centralnym. Dzisiaj za- 
trzymani zostaną skonfrontowani z po- 
szkodowanymi. (e) 

Wybicie szyb w fgajeraiach © 
żydowskich 

Onegdaj wieczorem nieujawnieni na 
razie sprawcy wybili szyby wystawowe 
w zakładzie fryzjerskim Giguza przy ul, 
Końskiej. Poszkodowany obliczył straty 
na 100 zł, i 

Poza tym wybiło Szyby w zakładzie 
fryzjerskim Apatowa przy ul. Piłsudskie- 

Doktór K. twierdził, że Gierwicki oskar- 
żył go fałszywie, z zemsty za to, że wyto- 
czył mu sprawę sądową 0 komorne i skargę 

przeciwko niemu złożył do sądu dopiero po 
otrzymaniu wezwania na sprawę cywilną, 

wytoczoną mu przez lekarza, 

Na tym jednak nie koniec. Doktór K. za- 
mierza wytoczyć proces przeciwko Fr. Gier-   wickiemu za fałszywe oskarżenie go przed 
sądem. 

(e), 

Wiadomości radiowi 
WSPANIAŁA MUZYKA. 

Twórca narodowej opery niemieckiej, Ka- 
to! Maria Weber był przedstawicielem wcze 

snego romantyzmu w muzyce. Nieprzemija- 

jącą wartość uwertury do op. „Euryanthe* 

(jako dzieło sceniczne już prawie zapomnia 

ne) stwierdza jej stałe pojawianie się na €s- 

tradach całego świata. Porywający rozmach 

tematu pierwszego i śpiewność tematu drugie 

go wybornie nawzajem kontrastują, a tajem- 
nieczość epizodu, w środku utworu, dopełnia 

jeszcze wyrazistości tej pięknej muzyki. Jako 

znakomity pianista swego czasu napisał 
Weber sztukę fortepianową „Zaproszenie do 

tańca", w formie walca koncertowego, któ. 
cą niepospolicie efektownie przełożył na for- 

tepian. Berlioz, epokowy twórca nowoczes- 

nej instrumentacji. Reformator muzyki ope 

towej, Ryszard Wagner utworzył „Idyllę Zyg 

fryda", poświęcając ją swej małżonce na ucz 

czenie urodzin syna jedynaka, na motywy 

dramatu muzycznego „Zygfryd”, stanowiące 

go część trzecią tetralogii „Pierścień Nibelun- 
gów”. Wspaniały wstęp do trzeciego aktu o- 
pery „Lohengrin* Wagnera zakończy niez. 

wykle interesujący koncert orkiestry Roz- 

głośni Wileńskiej pod dyrekcją Władysława 

Szczepańskiego we wtorek 13 września o go- 

dzinie 17.10. 

AUDYCJA DLA WSI. 

Zespoły przysposobienia rolniczego od- 

działywują bardzo poważnie na rozwój gos- 

podarczy swoich wsi. Wspólna praca potra- 

f. przełamać nawet biedę, gniotącą od kiłku- 

nastu lat chłopa polskiego. Młody rolnik, An 
toni Szyrwiński w prostych słowach opowie 
G owocnej pracy zespołów konkursowych 
przysposobienia rolniczego i ich znaczeniu 
społecznym. Pogadanka wygłoszona zostanie 
dnia 13 bm. o godz. 21.00. 

' 

NOWE KURSY ZAKŁADANIA ANTEN. 
W związku z rozporządzeniem p. pre- 

miera, gen. Sławoj-Składkowskiego o zakła 
daniu anten zbiorowych organizowane są 
w różnych miastach Polski specjalne kursy, 
cieszące się wielką frekwencją. Obecnie kurs 
zakladania anten zorganizował Śląski Insty 
tut Rzemieślniczo-Przemysłowy w Katowi- 

cach i przyjmuje już kandydatów. Podobne 

kursy odbędą się również w innych okoli- 

cach Śląska, kurs w Katowicach bowiem ob 

służy zaledwie kandydatów z Czarnego Ślą 

ska i częściowo z Zagłębia. W sierpniu ot 

warto również tego rodzaju kurs przy roz 

głośni radiowej w Poznaniu, który zgroma 

dził dużą liczbę słuchaczy, ciesząc się wiel 

kim nznaniem w kołach fachowców. Wszy- 

scy uczestnicy kursu po ukończeniu go ot 

rzymali dyplomy upoważniające ich do zak 

ładania przepisowych anten. 

TEATR I MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. 

— Dziś, we wtorek i dni następnych o 
gedz. 20 sztuką Jerzego Košsowskiego' — 

„Tekla“, : 
W dniu 16 bru. zespół Teatru Miejskiego 

na Pohułance wyjeżdża do Now>gródka, 
gdzie w ramach „Dni mickiewiczewskich" 

organizuje wieczór artystyczny pn. „Pieśń 

o Nowogródku". Na całość wieczoru złożą 

się inscenizacje utworów Mickiewicza, część 

recytacyjna i fragmenty z „Dziadów*, 

' 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA“, 

— Występy Janiny Kulczyckiej. — „Bal 

w Savoy'u* z udziałem Tatiany Masłowej. 

Zainteresowanie dzisiejszym  przedstawie- 
mem operetki „Bal w Savoy'u* wzmogło 

się dzięki zapowiedzi ujrzenia na scenie Ta 
tiany Masłowej, którą po raz pierwszy ujrzy 
my na scenie w roli Tangolity. Reszta obsa 
dy partii i ról pozostaje premierowa. 

— Jutrzejsza op. „Księżniczka Czarda- 
sza, — Jutro Janina Kulczycka w otocze 
niu zespołu Teatru Lutnia wystąpi w partii 
tytułowej w operetce „Księżniczka Czarda- 

sza", ь 

— „Kwiat Hawaju* W przygotowaniu 
wznowienie operetki Abrahama „Kwiat Ha- 

waju” z Kulczycką i Xenią Grey w rolach 

głównych, które po raz pierwszy ukażą się 

w Wilnie w tych kreacjach w sobotę naj 

bliższą. 
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W VI rocznice znej 
śmierci ś. p. kpt. Żwirki 

i inż. Wigury 

  

W związku z przypadającą w dniu 11 
września szósią rocznicą tragicznej śmier 
ci š. p. kpt. Żwirki i inż. Wigury, reproś 
dukujemy zdjęcie, przedstawiające pom- 
nik-mauzoleum, wzniesione na miejscu 

katastrofy w Cierlicku Dolnym. 

ESET ASTOR 

RADIO 
WTOREK, dnia 13 wrzešnia 1938 r. 

6.42 Pieśń. 6,45 Gimnastyka. 7,00 Dzien 

nik, 7,15 Muzyka poranna w wyk. Orkiestry 

Rozgłośni Wileńskiej pod dyr. Wł Szczepań 

skiego. 8,00 Audycja dla szkół. 8,10 Muzyka. 

855 Program. 9,00—11,00 Przerwa. 11,00 Au 

dycja dla szkół 11.15 Koncert kameralny, 

11,57 Sygnał czasu i hejnał, 12,03 Audycja 

południowa. 18,00 Muzyka operowa. 14,00 
Muzyka lekka. 14,13 Komunikat Zw. KKO. 
14,15—15,15 Przerwa. 15,15 Na szerokim 

świecie — audycja dla dzieci starszych. — 
15,35 Przegląd aktualności fin.-gosp. 15,45 

Wiadomości gospodarcze. 16,00 Koncert. — 

16,40 Pogadanka konkursowa. 16,45 „Od 

Tatr do Stratosfery“ — opowiadanie. 17,02 

„Ulice wielkiego miasta" — pog. A. Zarzec 

kiego. 17,12 Koncert Orkiestry Rozgłośni Wi 

leńskiej pod dyr. Wł. Szczepańskiego. 17,55 

Program na środę. 18,00 „Życie mrowiską'* 
— pogadanka. 18,10 Recital fortepianowy. 
16,45 „W dniu imienin Madame Piachcinai“ 
— fragment z „Kollokacji“ Korzeniowskie- 
go. 19,00 Duety operowe w wykonaniu Wan 
dy Hendrich (sopran) i Adama Ludwiga (ba 
ryton). 19,20 Pogadanka aktualna. 19,30 Kon 
cert rozrywkowy. W przerwie: „Chiński wa 
zen* — anegdota. 20,45 Dziennik wieczorny. 
20,55 Pogadanka aktualna. 21,00 Audycja 
dla wsi: „Zespoły konkursowe" — pog. wy 

glosi Antoni Szyrwiński, 21,10 W 150 rocz 

ricę odsłonięcia pomnika Jana III Sobieskie 

go. 21,55 Wiad. sportowe. 22,05 Wiłeńskie 
wiadobości sportowe. 22,10 Koncert popu- 

lary. 23,00 statnie wiadomości dziennika 

wieczornego i komunikaty. 

ŚRODA, dnia 14 września 1938 r, 

6,42 Pieśń. 6,45 Gimnastyka. 7,00 Dzien 
nik. 7,15 Muzyka poranna. 8,00 Audycja dła 
szkół. 8,10 Muzyka. 8,56 Program. 9,00— 
11,00 Przerwa. 11,00 Audycja dla szkół, — 
11,25 Pogadanka. 11,35 Pieśni i wyjątki z 
oper. 11,57 Sygnał czasu i hejnał. 12,03 Au 
dycja południowa. 13,00 I. Kompozytorzy 
dyrygują własnymi utworami. II. Z operetek 
francuskich, 14,00 Muzyka lekka. 14,15— 
15,15 Przerwa. 15,15 „Popołudnie speakera” 
— zapowiada Joamna Piekarska. 16,45 Wis 
domości gospódarcze. 16,06 Walce, Untórmex 
za i serenady — koncert. 16.45 „Okręty pod 
wodne w wojnie na morzu” — odczyt. 17,00 
„Z pamiętników Pepysa (Anglia wiek 17) — 
audycja słowno muzyczna w opr. Jadwigi 
Jasiewiczówny i Ant.  Koncewicza. 17,40 
Wileńskie wiadomości sportowe. 17,45 Z na 

szego kraju: „U nas w Wiszniewie”... pog. 
wygłosi Adam Chomicz. 17,55 Program na 
czwartek. 18.00 Ogród w Łańcucie — pog. 
18,10 Recital skrzypcowy. 18,45 „W. dniu 
Imienin Madame Płacheina* — fragment 'z 
„Kolłokacji* Józefa Korzeniowskiego: (dokoń 
czenie). 19,00 Pieśni polskie w wyk. Rad- 
wan-Mlynarskiej. 1920 Pogadanka aktnal- 
na. 19,30 „Noc letnia w Neapolu" — koncert 
rozrywkowy, W przerwie; — fragment z ko 
medii Goldoniego pt. „Lgarz“. 20,45 Dzien 
nik wieczorny. 20,55 Pogadanka aktualna. 
21,00 Powitanie wojsk wracających z ma 

| newrów. 21,10 Koncert Chopinowski (tran- 
śmisja do Niemiec). 21,45 Wiadomości spor 
towe. 21,55—22,00 Przerwa. 22,00 Koncert 
popularny (transmisja z Berlina). 22,55 Prze 
gląd prasy. 13,00 Ostatnie wiadomości dzien 
nika wieczornego i komunikaty, 

Hotel EUROPEJSKI 
w WILNIE 

Plerwszorzędny — Ceny przystępne 
Telefony w pokojach. Winda osobowa 
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KURIER SPORTOWY 

Nowy rekord Polski 
w oszczepie oburącz 

W. niedzielę na stadionie Polonii odbyły 

się zawody lekkoatletycze 0 charakterze 

propagandowym, przy udziale kilku czoło 

wych zawodników polskich, uczestniczek 

obozu pań przed mistrzostwami Europy о- 

saz kilku niestowarzyszonych. 

W specjalnej próbie Gburczyk z War- 

szawianki ustanowił nowy rekord Polski w 

rzucie oszczepem oburącz, uzyskując łącz 

nie wynik 112,97 mtr. (prawą rąką — 62,59 

mtr., lewą — 50,38 mtr.. Dotychczasowy 
rekord Polski należał do Lokajskiego i wy 

nosił. 104,87 mtr. Wynik „Gburczyka jest 

więć znacznie lepszy. . 
Niestety, niewiadomo czy nowy rekord 

zostanie uznany, gdyż na stadionie nie było 

metalowej taśmy do mierzenia odległości 

rzutów. 

Kalendarz igrzysk 
olimpijskich 

W sobotę obradował w Holsingforsie 
Fiński Organizacyjny Komitet XII igrzysk | НЕ 
ólimpijskich' 1940 r. Na posiedzeniu uch. | 
walono terminarz poszczególnych zawo- | 
dów olimpijskich, który przedstawia się, 
jak następuje: 

sobota 20 lipca — uroczyste otwarcie 
igrzysk, 

od 21 — 27 lipca — zawody lekko. 
afletyczne, 

od 26 lipca do 3 sierpnia pływanie, 
od 22 do 24 lipca — walki grecko- 

szymskie, 
od 27 do 29 lipca — walki w stylu 

wolno-amerykańskim, 
od 25 do 26 lipca — podnoszenie cię 

żarów, 

od 30 lipca do 4 sierpnia — boks, 
od 21 — 23 lipca — szermierka, 

od 29 lipca do 1 sierpnia — gimna- 
styka, 

od 21 — 25 lipca — pięciobój no- 
woczesny, 

od 25 — 28 į 30 lipca — kolarstwo, 
od 29 lipca do 3 sierpnia — hippika, 
od 21 lipca — 3 sierpnia — piłka 

można, 
od 24 — 27 lipca — strzelanie, 
od 30 lipca do 2 sierpnia — wio. 

ślarstwo, 
23 — 26 i 29 — 30 lipca — żeglar- 

stwo, 
25 į 27 lipca — regaty kajakowe. 
12 bm. kurafor okr. szk. wileńskiego 

M. B. Godecki wyjechał do Warszawy 
w sprawach służbowych. Zastępować go 
będzie naczelnik Gryglewski. 

    

Nowinki radiowe 

Sprawy teatralne 
Nowy dyrektor Teatru Wileńskiego 

dr Leopold Pobóg Kielanowski wygłosił 
przed pary dniami odczyt radiowy na te- 
mat nowego sezonu teatralnego. Bardzo 

słusznie ujął potrzebę indywidualizacji 
teatralnej. Inny jest styl teairalny teatru 
niemieckiego, czy rosyjsciego, a inny poł 
skiego. 

Ale nawet pomiędzy miastami pol- 
skimi zachodzą pewne różnice. Inaczej 
reaguje widz teatralny w Poznaniu, a ina- 
czej w Krakowie, Lwowie, czy w Wilnie, 
na to co się dzieje na widowni. Stąd po 
trzeba dostosowania się wyczucia na- 
strojów publiczności. 

Repertuar tegoroczny będzie przeważ- 
nie repertuarem polskim. Na pierwszy 
ogień Tekla i Wyzwolenie.  Publicz- 
ność wileńska — według dr Kielanow= 
skiego podobna jest do pięknej kobiety 
kapryśnej, zmiennej i nieobliczalnej. 

Pierwsza randka nowego Dyrektora 

  

   

. £ nieobliczalńą” odbyła się wczoraj o |* Šok BI ь > 
„spotkają się znów o 9". _ i 

  

  

Prywatna Koedukacyjna Szkoła 
Powszechna z prawami szkół naństw. 

„Nasza Szkoła 
i przedszkole B. Machniewiczowej 

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

    

| meet: „Wilenkin” 
a ch. Straż były kierownik 

„MEBLOWIL* 
Wilno, Tatarska 20 

Zakłady stolarskie i tapicerskie. Po= 
siadamy zawsze na składzie ostatnie 
nowości różnych mebli. Wykonujemy wszelkie roboty w zakresie meblarstwa 
i tapicerstwa Opakowanie i przewo- 

żenie mebli. 
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Konto P.K.O. 700.312. Konto rozrach, 1, Wilno 1 
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„KURIER“ [4569]. 

Ostatnie dnie przyjmowania ogłoszeń. 
Uwadze firm rolniczych i handlowo-przemysłowych ! 
Każda Firma jeszcze ma możność umieścić swe ogłoszenie w „Oficjalnym 

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

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

Wydawnictwo „Oficjalnego Przewodnika 
1 Spisu Wystawców IV Targów. Północnych 

w Wilnie”. 

Uwadze firm handlowo-przemysłowych 
Każda firma ma możność tanim kosztem zareklamować się na terenie 

IV TARGÓW PÓŁNOCNYCH 
w. okresie od 17.1X — 2.X Szczegółowych informacji udziela Biuro ogłoszeń 
Stefana Grabowskiego w Wilnie Garbarska 1, telefon 82 

  

      

CASINO Dziś ostatni dzień 

Shirley TEMPLE ie „HEIDI“ 
Jutro premiera. Monumentalny film 

W rol. gł: Tyrone POWER i Alice FAY E 

       

   

  

    

Dziś ostatni dzień 

„Miłość w dżungłić 1 Dorothy Lamone 

эИ ЕР РФ( 
Kino ЛА В 5 | 

н ELI QS | Niebywa:y sukces. 

JUTRO na żądanie 
publiczności wzno- 
wienie filmu p, t. 

wg powieści Marll 

Rodziewiczówny 
  

Dziś wielka premiera. Potężny dramat sensacyjno-erotyczny. 
Film ilustrujący walkę pomiędzy bohater. podziemi a arystokrzcia 

„CIENIE PARYŻA" 
W roli głównej Adolf Wohibruck, Dramat wielkiej damy, zakochanej w apaszu paryskim 

PIĘKNY NADPROGRAM 
  

Chrześcijańskie kino 

SWIATOWID | Adolf Dymsza i Eugeniusz Bodo 
" Komedi ROBERT i BERTRAND" 
Oryginalny humor. Wspaniałe tempo. Emocjonująca sensacja, Pocz. s. 5.7.9. W niedz. od 1 

OGNISKO | 

   
  

Dziś N'ešmierteln= arcydzieło St. Moniuszki p. t. 

оо йй /А Я № А ” 
Rewelacyjna obsada: Złelińska, Wł. Ladis-Klepura, Zacharewicz, Pancewiczowa | In 

= Marmabiida całość ! Artystyczne wykonanie! Lubiane powszechnie mełodiel 
Nadprogram: UROZMAICONE DODATKI. Pocz. seans. o 4-ej, w niedz. I św. o 2-ej. 

Gieida zbožowo-towarowa Ceny nabiału I jaj 
PPR 

i Iniarska w Wilnie Oddział wileński Zw. Spółdzielni 
z dnia 12 września 1938 r. Mleczarskich i Jajczarskich notował 

Ceny za towar średniej handlowej ja- | 12 b. m. następujące ceny nabiału 
kości, za 100 kg. parytet Wilno, przy nor- | i jaj w złotych: 

gej e. aa i M Masło za 1 kg: hurt: detal 
ł-co wag. st. zał.) Ziemiopłody — 2 2.90 kach wagonowych, maka I otręby—w mniej- ms 280 8 
szych ilościach. W złotych» salonie 270 300 

т 15.75 : Żyto Ž stand. =» а/ mas "a Sery za 1 kg: 

Przafie ©. 48 5 20.75 21.25 edamski czerwony 2.00 2.40 
II 726 „ 19.50 20.75 edamski żółty B 2 

> E Ё litewski : 80 J 1673 „ (kasz.) — = 2 a A m, 130 | 140 + » == 
» II „ 620,5, (past) 14.50 15.00 5 5 

Owies |  „ 468 „ 1450 150 | Ceny żywca i mięsa 
<BR 5 w Wilnie 

Gryka «630 , 16.50 17.— 

» „ 610 „ 15.75 1625 | Notowania Tymczas, Konie ajołowań Cen 
Mąka żytnia gat. I 0—50 GB = Cena loco Targowisko zeżnia w dn. 
PRA I da 27.00 27.50 9.IX. 1938 r. z złotych ew. aroszach ° D ” оа KATE, Żywiec za 1 kg Żywej wagi: "» - Т аак II gat. III gat. > „: razowa do 95% - — Stadniki  0,45—0,50 0.40—0.45 0.20—0,25 

Mąka pszen. gat. I 0—50% 2 Krowy 0.45—0.50 0.40—0.45 0.20—0,25 
sa » |I-A 0—65% - — Cielęta = 3 083-097 - 
э ‚ „ П30-65% — — — — | Owce 0 
WY » II-A 50—65% —  — | Trzodachl. 1.05—1.10 1.00—1.05 0.90—0.95 
+ 04M 68270% b= ES Mięso w hurcie a. bai 

— II gat. gat. »  „  pastewna — La —0.85 0.60—0.70 „ ziemniaczana „Superior — — e 820100 S 1 Žž. 
5 Ž „Prima“ — — Wieprzow. 1.15—1.20 1.10—1.15 1.05—1,10 

Otręby żytnie przem stand. 8.— 8.50 | Baranina щ 0.85—0.95 — 
Otręby pszen. śred. przem.stand. — = Skóry surowe: 
Wyka R = Bydłęce za 1 kg 0.90—1.00 
Łubin niebieski 10.50 11.50 s za 1 sztukę žė 
Siemię Iniane b. 9096 f-co w. s. z, 42.75 43.50 wcze —› 5 - 

z й dzono bydla rogate- Len trzepany Wołożyn = = “ 6ВЁ poza akt 862 szt, trzody 

” ” p = — | chlewnej 528 szt, 8 S 
” . SR), = = Zabito w ub. tyqcdalu bydła rogatego 
. „ Miory = — | 541 szt, trzody chlewnej 427 š2t., cieląt 448 

Len czesany Horodziej - - szt. owiec > 

Kądziel horodziejska — — BEST EE SPE PITETTINESD 
Targaniec moczony = — 

” Woložyn - —   Popieralele Przemysł Krajowy! 

        
     

   

  

Oddziały: Nowogródek, ul. Bazyliańska 35, tel. 169; 
Lida, ul. Zamkowa 4/7, tel. 73; Baranowicze, 
Ułańska 11; Brześć n/B., Pierackiego 19, tel. 224; 
Pińsk, Dominikańska 40. 

Przedstawicielstwa; „Kleck, Nieśwież, Słonim, Stołpce, 
RSW RH Mejk Grodno — 3 Maja 6, 

= Lm. Plater 44, ówne — i 
Wołkowysk — Brzeska Sa Ea 

  

Sp. z 0. @ Druk. „Znicz*, Wilno, w Bisk, 

Nasz następny program 

— Эу— 

Robin Hooda 
^ 

      

w roli tytułowej do jakiej został 
stworzony. 

  

Ogłoszenie 
Dyrekcja Państwowej Szkoły Technicz- 

nej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w 
Wilnie ogłasza przetarg na dostawę koksu 
opałowego najwyższej jakości w ilości około 
250 tonn loco piwnice. 

Oferty w zaklejonych i zalakowanych ko- 
pertach należy składać w Dyrekcji Szkoły 
ul. Holendernia 12 z napisem „Oferta na 
dostawę koksu. 

Termin składania ofert upływa dnia 20 
września 1938 r. o godz. 9. Kaucja ofertowa 
(wadium) w wysokości 3 proc. sumy warto- 
ści oferowanego koksu winna być wpłacona 
na konto Szkoły w PKO Nr. 703312 na nie- 
właściwe przychody. Otwarcie ofert nastąpi 
w dniu 20 września 1938 r. o godz. 10 rano. 

„AAAAAAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA LAA 

Kupno i sprzedaž 
YYVYYYYVYTY*P*v' "YYT"V"Y"WYWYYYYYYVYYYYTYTYY 

SPRZEDAJE SIĘ powóz nowy  paro- 
konny i dorożka jednokonna nowa. Szkap- 
lerna 113, Kulesza. 

  

Z POWODU WYJAZDU Sprzedaje się: 
łóżka, szafa, biurko, kwiaty, i inne sprzęty 
Ul. Sierakowskiego 25—2, 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, 

Nauka i Wychowanie 
YYTYYYYVYVYYYYYYYYYYYVYWYVYVYVYYYTYYVYY="" 

KURSY KREŚLEŃ Technicznych inż. H. 
Gajewskiego prywatne, roczne, koresponden 
cyjne, Warszawa, Plac Trzech Krzyży 8. 
Wydziały: maszynowy, budowlany, mierni- 
czo drogowy. Opłata 15 zł. miesięcznie. — 
Programy wysyłamy bezpłatnie. 

AAAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAS, 

„„„EKARZE 
DR MED. JANINA 

Piotrowicz Jurczenkowa 
ordynator szpitala Sawicz. 

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

Przyjmuje od 5 do 7 wiecz. 

    

DOKTOR 

Blumowicz 
choroby weneryczne, skórne i moczopłeiowe 
ul. Wielka 21, tel. 921. Przyjmuje od godz. 

9—13 i 3—8. 

  

: DR. MED. - : 
1. Sztelnhauer 

choroby skórne, weneryczne 
i moczopłciowe, 

Zamkowa 18, wejście od ul. Św, Micka]. 
skiej Godziny przyjęć 4—8, 

AAAAAAAAAAAAA AAA AA AAA AAA AAA AA BAA AAAA4 „AKUSZERKI 
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AKUSZERKA 

Maria Laknerowa 
Przyjmuje od godz. 9 rano do godz. 7 wiecz. 
— ul. Jakuba Jasińskiego 1a—2, rėg ul. 

3-g. Maja obok Sądu. 

AKUSZERKA 

Smialowska 
oraz Gabinet Kosmetyczny, odmładzanie 
cery, usuwanie zmarszczek, wągrów, pie- 
gów, brodawek, łupieżu, usuwanie tłuszczu 
z bioder i brzucha, kremy odmł. dzające, 
wanny elektryczne, elektryzacja. Ceny przy-   

CENA PRENUMERATY miesięcznie: 
z odnoszeniem do domu w kraju — 
3 zł., za granicą 6 zł., z odbiorem w 

administracji zł. 2.50, na wsi, w miej- 

scowościach, gdzie niema urzędu po- 

cztowego ani agencji zł. 2.50. 

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

stępne. Porady bezpłatne. Wielka 4—1. 

    

    

    

   

  

  

"Dzialanie 
ODZYWCZEGO 

BIOCELU 

  

o kilku dniach spostrzegłam, że moje 
drobne zmarszczki i szpełne linie 
zaczęły znikać, a w niespelna parę 

tygodni wyglądałam już o 10 lat młodziej. 
Biocel — jak mnie poinformował kosme- 

tyk- specjalista — jest wynalazkiem  wybit- 
nego Profesora Ulniwersytetu Wiedeńskiego, 
Jest on obecnie zawarty w każdym słolku 
Kremu Tokalon koloru różowego, spreparowa* 
nego według oryginalnego francuskiego prze- 
isu znakomitego paryskiego Kremu Tokalon. 
ależy go stosować co wieczór przed udaniem 

się na spoczynek, Krem zaś Tokalon koloru 
białego co rano. Nada to w krótkim czasie 
zwiędłej, ciemnej cerze blask świeżej, žywot- 
nej młodości. (iczyni skórę jasną, usunie 
zmarszczki i wszelkie wady cery. 

  

AAAAAAAAAAAAAAAAMAAAAAAAAASAAAAAAAAAAAAA LA 

WILNO 
1. Wilno w mowach Wielk. Marsżałka 

П. Wilno w rzędzie stolic Rzeczpos- 
politej Polskiej 

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

YYVYYYYY YYYTYTYTYYYYYYYYTYYTY 

Nieświeskie 
Powiatowa Spółdzielnia Rolniczo - Han- 

dlowa z odpow. udziałami w Nieświeżu, tel. 

99. ddziały: w Klecku i Snowie. Zakupuje: 

wszelkie ziemiopłody — trzodę chlewną — 

bydło. Sprzedaje: maszyny i narzędzia rol- 

nicze — nawozy sztuczne — artykuły — bu- 

FF
YY
YY
YY
YY
YY
YV
YY
YY
YY
Y 

  

dowlane. 

  

Z powodu wyjazdu okazyjnie do sprze- 

dania od zaraz w centrum powiatowego mia 

sta Nieświeża w woj. nowogródzkim nowy 

murowany dom jednopiętrowy, 20 pokojo- 

wy kryty blachą wraz z piekarnią, przygo 

towaną do urządzeń mechanicznych, posia- 

dającą stałą i liczną klientelę. Obok domu 

murowamy obszerny śpichrz. Cena przystęp 

na. głaszać się na adres: Ch. Berezin — 

Nieśwież, ul. Wileńska 44. © 
ZZ RAE EE 

Komunalna Kasa Oszczędności pow. nie- 

Świeskiego w Nieświeżu, przyjmuje wkłady 

od 1 złotego. 

  

Jan Giedroyć-Juraha „Warszawian- 
ka". Nieśwież, ul. Wileńska 34, Sprzedaż 
owoców południowych i delikatesów. 

BARANOWICKIE 
RADIOODBIORNIKI detektorowe na gło- 

śnik, aparaty lampowe, instrumenty muży- 

czne, rowery i części do rowerów, maszyny 

do szycia „Pfaff“, patefony, płyty i wielki 

wybór żarówek najtaniej kupisz w firmie 
chrześcijańskiej S. Gierasimowiez, Barano- 
wieże, ul. Mickiewicza 5, tel. 281. 
c A 

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). Tamže 

montaż, naprawa i ładowanie akomulato- 

rów samochodowych, motocyklowych i ra- 

diowych. 

  

Ku ujemy każdą ilość tegorocznego 
w MIODU, dojrzałych SERÓW 

litewskich i GRZYBÓW suszon. 

Płacimy najwyższe ceny 

Spółka Chrześcijańska 

„EKONOMIA“ 
icze, ul. Szeptycki 50 Baranow Ikon O yckiego 

      
      
    

        
CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr, przed tekstem 75 gr., w tekście 60g ra 
za tekstem 30 gr, drobne 10 gr. za wyraz, kronika redake, i komunikaty 60 gr. 
za wiersz jednoszp. Do tych cen dolicza się za ogłoszenia cyfrowe tabelarycze 
ne 50%/,, Układ ogłoszeń w tekście 5-lamowy, za tekstem 10-łamowy. Za 
treść ogłoszeń i rubrykę „nadesłane* redakcja nie odpowiada. Administracja 
zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrze” 
żeń miejsca. Ogłoszenia są przyjmowane w godz. 9.30 — 16.30 i 17 — 19 

Redaktor odp. Józei Onu sajtis 

wys


