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Strzelanie do Mussoliniego 
. (Od własnego korespondenta z Francji) 

gdzie mają zabić aż trzech dyktato- | p. Daladier'a. Dziewoja w czerwonej 
rów współczesnej Europy. Rzeczywi- | czapce przepraszała, że niestety p. 

W każdą niedzielę i w każde świę- 
to tysiące i dziesiątki tysięcy miesz- 
czan wali z Paryża do Saint-Cloud, 
autobus za autobusem, pociąg za po- 
ciągiem przywożą masy spragnio- 
nych świeżego powietrza i słońca 
mieszkańców stolicy. - A jednak po- 

‚ mimo to stary park królewski wyda- 
je się cichy i pusty. Ciżba ludzka gi- 
nie w tym labiryncie stuletnich 
drzew. W ogromnych, kilometrami 
prawie ciągnących się alejach można 
być niemal samotnym. 

Ale w niedzielę 4 września br. nie 
było ciszy i spokoju w parku Saint- 
Cloud. W najodleglejszych zakątkach 
słyszało się dudnienie kliku orkiestr 
i jakieś niebywałe krzyki i wrzaski 
dochodzące z pólnocnej części ogrodu 
gdzie mieści się wielkie boisko spor 
towe. Sprowokowani tym hałasem li. 
czni spacerowicze podążają w stronę 
stadionu, „Fete annuelle du journale 
YHumanite...'* głoszą potężne afisze. 
Przed stadionem masą autobusów z 
czerwonymi chorągiewkami, z sier- 
pem i młotem. 4 września — sześć- 
dziesiąta siódma rocznica ogłoszenia 
Trzeciej Republiki. Z okazji tej rocz 
nicy centralny organ komunistycznej 
partii Francji urządza wielki festyn 
dla swych czytelników i zwolenni- 
ków. Zabawa ludowa dla czytelników 
pomysł rzeczywiście udany”dla dzien 
nika proletariackiego, szezególnie na 
gust franeuski. 

Na środku stadionu ogromne try- 

buny, okryte czerwoną materią. Po 
bokach gigantycznych rozmiarów „po 
dobizny — Stalina, Lenina, Negrina 

i kilku leaderów komunizmu fran- 
cuskiego. Jest też wizerunek jakiejś 
chudej niewiasty z podniesionymi pa 
tetycznie do góry ramionami -— toż 
to słynna Lą Pasionaria, bohaterka 
czerwonej Hiszpanii. Stadion i przy- 
legające aleje parku udekorowane 
wstęgami i chorągwiami. Obok czer- 
wonych z sierpem i młotem, trójkolo 
rowe francuskie i często gęsto — żół- 
te, fioletowe, czerwone barwy republi 
ki hiszpańskiej, Wokoło porozmiesz- 
czono budy i stragany zarówno dla u- 
ciechy jak i propagandy, najczęściej 
zaś łącząc pożyteczne z przyjemnym. 

Jeżeli pomysł trudno uważać za 
nieudały to jednak reżyseria szwan- 
kuje. Nie widać umiejętności reżyser- 
skiej urządzania majówek. Nie tak 
wyglądają niemieckie ludowe „Cir- 
censes* reżyserowane genialną ręką 
Józefa Goebelsa. Tutaj raczej kier- 
masz niż zabawa ludowa. Tłok, popy- 
„thanie się bezładne, nieskoordynowa- 
ne krzyki i śpiewy. 

as S do bud, gdzie — jak 
Y — Požyteczne łączy się z 

Stoiska „Urządzone przez Inturi- 
sta i przez jakieś propagandowe or. 
gany sowieckie nie były odwiedzane 
zbyt licznie pomimo natarczywego 
zachęcania przez urocze i rasowe 
Francuzki poubierane w ludowe stro 
je rosyjskie. Napewno wszyscy już 
widzieli fotografie czerwonej armii i 
wykresy ilustrujące potęgę „socjalis- 
tycznego budownictwa”. Tak 'samo 
kioski poświęcone komunistycznej 
Hiszpanii nie były oblegane. Publika 
wyraźnie wolała propagandę w nieco 
lżejszym stylu ale o ciężkawym dow 
BR Strzelanie do celu i rzucanie 

4 do celu oto zabawy, które czy- telnicy „17, RE fi : ».. Umanite* szczególnie sobie upodobali, е а Przy straca: są różne ale... 
: Sanie jąkiś dżentelman podnosi za uszy króliką ; 

cały głos przez. ad krzyczy na VB B E M mos, Mes Sieures... Dostanie królika kto zabije 
Mussoliniego lub Hitlera 5 ы a zabicje gen. Franco. Tadew; i й 

ZO interesująca więc нн 
ruch łokcie. by si d pzczano w "R dopchać do budv.   

Ście są wszyscy trzej Mussolini, Hit- 
ler, Franco i jeszcze w towarzystwie 
kogoś czwartego, który jest — jak 
mi uprzejmie wyjaśnił jakiś „towa- 
rzysz* — Jacque Doriot wódz „Taszy 
stów francuskich. Figury wybitnych 
mężów stanu służą tu za cel do strze- 
lania. Kto trafi za pierwszym strza- 
łem w nos Hitlerowi dostaje w nagro- 
dę królika. Nos gen. Franco jest 
droższy — kosztuje dwa króliki. 

Kiosków w tym rodzaju kilkadzie 
siąt i wszędzie tłok nie mały. Czasem 
strzela się w nos, czasem w oko, a naj 
częściej rzuca się kulą w otwartą 
straszliwie paszczę dyktatora. Zresztą 
gremium do odstrzału przeznaczone 
było gdzie niegdzie obfitsze. Obok 
dyktatorów figurował czasem Troc- 
ki, Salazar, leaderzy prawicowych 
stronnictw francuskich. Ale to nie 
wystarczało. Słyszałem parę razy, jak 
„towarzysze* zapytywali, czy nie ma 

PRAGA, (Pat) W_ późnych godzinach po- 
połudnowych ogłoszono oficjalny tekst о5- 
tatniego planu rządu czechosłowackiego 

Przy rozwiązywaniu zagadnień narodo- 
wościowych rząd stoi na stanowisku Ssuwe- 
renności i jednolitości państwa. 

Przyjęto zasadę, że wszystkie narodo- 
wości mają prawo do udziału w obsadzaniu 

stanowisk państwowych, proporcjonalnie do 
swej liczebności. Przyjmowanie nowych u- 
rzędników będzie tak uregulowane, aby co 
się tyczy pracowników narodowości niemiec 
kiej, odpowiedni stosunek proporcjonalny 
został osiągnięty w ciągu najbliższych 10 
lat. W samorządzie proporcjonalność będzie 
obliczana na podstawie składu narodowo- 

ściowego danego obszaru kraju. Co się ty- 

czy narodowości niemieckiej na terytoriach, 

gdzie ludność niemiecka nie stanowi więk- 

szości, stosunek urzędników  marodowości 

niemieckiej do ogólnej liczby pracowników 
państwowych na danym obszarze nie może 
przekraczać 30 proc. Celem wprowadzenia 
w życie zasady proporcjonalnego udziału, 
przy prezesie rady ministrów utworzone z0- 
staną dla każdej narodowości komisje pary- 
latywne. Zasiadający w komisjach paryta- 
ływnych przedstawiciele narodowości wy- 
bierani będą przez członków parlamentu na 
zasadzie proporejonałnej reprezentacji, 

Zasada proporcjonalności stosowana bę- 

dzie również w instytucjach publicznych, 
samorządach zawodowych i terytorialnych, 
w przedsiębiorstwach publicznych o częś 
clowym kapitale państwowym oraz przy 
rozdziale funduszów publicznych i przydzia- 
le zamówień państwowych. 

W swym projekcie rozwiązania zagad- 
nień narodowościowych rząd przewiduje 
udzielenie pomocy finansowej i gospodar- 
kz gałęziom przemysłu i terytoriom, 
B ai eu zostały skutka- 

lizowana ma być ARCE ó šis Ao jaka ооа RDC © końca bież, 

sokości jedn, a A w ego miliarda kor: 

Ma m, pekao bu 2 bo atrudniającego pracowni- ków narodowości niemieckiej oraz dla tery. toriów, zamieszkałych przez ludność tej na- 
rodowości. 

Sprawy językowe mają być uregulowane 
na podstawie całkowitego równouprawnienia 
Współpraca pomiędzy poszczególnymi 

narodowości ma się opierąć ną zasadach 
samorządu narodowego w postaci ZUP. 

Administracja publiczną powierzona bę. 
dze organom państwowym i organom samo- 
rządowym. Kompetencja samorządy. rozcią- 
gać się będzie na wszystkie zagadnienia, 
niezwiązane bezpośrednio z całością i bez. 
pieczeństwem państwa. Kryteria, stanowiące 

e terytorialnym podziale samorządowym о- 

  

  

Daladier nie jest obecny. Szukałem 
kogoś z polskich mężów stanu, ale 
bez skutku. Być może jednak nieu. 
miejętność poszukiwania. Kiosków 
do strzelania było tak wiele. 

Obietnice z królikiem były do- 
trzymywane. „Towarzysz, który „ZA 
bił* Hitlera lub Mussoliniego mógł 
jeszcze zabić królika lub kaczkę. Ope 
racji dokonywano publicznie i bez że 
nady, szlachtując otrzymane w na- 

grodę zwierzę na miejscu. 

Było więc nawet krwawo. Brakło 

wprawdzie krwi faszystów, lecz był 
surogat... 

I nakoniec nie wiadomo dlaczego 
wiele „towarzyszek* paradowało w 

kąpielowych kostiumach. Ani Paryż 
nie jest żadnym kąpieliskiem, ani też 

dzień nie był tak upalny, jako że już 

(Dokończenie na str. 2) 

Tse.   

Plsmo nie jest datowane naprzód 
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102 sesja 
GENEWA. (Pat.) Wczoraj po po- | 

fudniu otwarta została 102 sesja Ra- 
dy Ligi Narodów pod przewodnict- 
wem delegata Nowej Zelandii p. Jor- 
dana wysokiego komisarza Nowej Ze 
landii w Londynie. Polskę reprezen- 
tował minister Komarnicki. 

Z ministrów zagranicznych obecni 
byli komisarz spraw zagranicznych. 

  

leski I Wołyński | 

Cena 15 gr 
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Rady LN 
Litwinow, minister spraw zagranicz- 
nych Rumunii Comnen oraz minister 
spraw zagranicznych Łotwy Mun- 
ters. 

Pierwsze posiedzenie miało. chą- 
rakter prywatny i poświęcóne było 
sprawom budżetowym i administra- 
cyjnym. 

Ministrowie nie śpieszą do Genewy 
WARSZAWA, (PAT). — Wobec 

opóźniania się przyjazdu do Genewy 
ną radę Ligi Narodów większości mi 
nistrów spraw zagranicznych — p. 
Józef Beck, minister spr. zagr, pozo 

stał na razie w Warszawie. 
Delegacją polską kierować będzie 

tymczasowo minister pełnomocny p, 
dr. Tytus Komarnicki. 

—000— 

Oskrzydlanie Hankou 
TOKIO (Pat). Agencja Domej donosi 

o sukcesach osiągniętych na prawym 
skrzydłe przez wojska japońskie, zmierza 
Jące do okrążenia Hankou. i > 

Oddziały idące od Anhuei posunęły 
się w kierunku zachodnim wzdłuż granł 
cy Honan j zajęły Czangpoli, położone 

Mniejszości przeciw projektom Pradi 
oficjalny tekst propszycji 

pierać się będą ua zasadach: przynależności 
uarodowościowej ludności, położeniu geog- 

raficznym, sytuacji gospodarczej | warun- 
kach komunikacyjnych poszczególnych ohb- 

szarów. 2 

Grupy narodowościowe, które w ramach 
poszczególnych samorządów stanowić będą 
mniejszość, będą miały zapewnione swe pra- 

wa, na zasadze wzajemności, przy pomocy 
systemu kurialnego. 

Przynależność narodowościowa poszcze- 
gólnych obywateli państwa ustalona będzie 
na zasadzie katastru narodowościowego. 

Przewiduje się znowelizowanie 
konstytuey jnego. 

Spory kompetencyjne między organami 0- 
gólnej administracji państwowej i samorzą- 
dowej rozstrzygać będzie specjalnie powoła- 
łany trybunał. 

Te z powyższych projektów, które nie 
wymagają sankcyj ustawodawezych mają 
być wprowadzone w życie niezwłocznie. 

Nowe teksty ustawowe, których opraco- 
wanie okaże 5ię konieczne, opracowywane 
będą przy współudziale Przedstawicieli wszys 
tkieh narodowości, następnie zą5 będą przed 
łożone parlamentowi do aprobaty, 

prawą 

19,30 w czeskim Krumłowie odbyła 
się manifestacja przeszło 4 tys, Niem 
ców, mieszkańców tego miasta i oko 

W Norymberdze 

(Depesze z Norymbergi na str. 2-ej) 

  
Kanclerz Adolf Hitler w momencie 
lady wojska i formacyj partyjnych 

  
| jako wydarzenie polityczne pierwszorzą | 

„Jedna Rzesza, jeden naród, jeden wódz” 
PRAGA, (PAT). — Wczoraj o g. | licy, którzy wznosili okrzyki: 

  

przyjmowania z balkonu „Deutscher Hof" defi 
na ulicach Norymbergi. Obok kanclerza stoi | 

minister Rudolf Hess. 

PRAGA, (PAT). — Prezydent Be | 

nesz przyjął wczoraj posła Tiso, prze 
dstawieiela słowackiej partii ludo- 
wej, proponując mu załatwienie sło 
waekich żądań. autonomicznych na 
tej samej podstawie, jaką rząd: pra- 
ski opracował ostatnio dla Niemeów | 
sudeckich. ® > : 

Pos. Tiso ze swej strony oświad- 
czył prezydentowi Beneszowi, że plan 
ten, a w szczególności t. zw. żupana 
ty narodowościowe w obszarze. Sło- 
wacji, jest dla Słowaków nie do. przy 
jęcia . Sedia 

PRAGA. (Pat.) Po zebraniu. dele- 
gatów - mniejszości narodowych  nie- 
mieckiej, węgierskiej i polskiej oraz 
stronnictwa autonomistów, przedsta- 
wiciel biura prasowego. niemieckiego 
kr. Reischach odbył rozmowy z przed   stawicielami stronnictw mniejszości 

25 km. na południe od Kouszih, miejsco 
wości zajętej już przez Japończyków w 
początku tego tygodnia. 

Siły chińskie, rozmieszczone wzdiuż 
linii kołejowej lunghajskiej są całkowicie 
odcięte od Hankou. 

węgierskiej hr. Esterhazym, następnie 
przedstwicielami stronnictwa autono 
mistów słowackich posłem. Haszik 
oraz posłem Wolfem.: Hr. Esterhazy 
oświadczył, że stronnictwo węgier- 
skiej opozycji nie pójdzie na żaden 
kompromis i do końca będzie wal- 
czyć o swoje prawa. Poseł Haszik po- 
wiedzial, že stronnictwo autonomi- 
stów słowackich stoi bezwzględnie na 
stanowisku przebudowy państwa 
zgodnie z umową pittsburską. Poseł 
Wolf oświadczył, że Polacy nie ustą- 
pią w walee przeciwko czechizacji, 
domagając się praw. samostanowienia 
oraz zagwarantowania nienaruszalno 
Ści okręgu zamieszkałego przez Pola- 
ków według stanu z 1918 r. W dal- 
szym ciągu poseł Wolf domagał się 
autonomii oraz przebudowy państwa 
czechosłowackiego w kierunku decen 
tralizącji. tą 

Znaczenie deklaracji mniejszości 
PARYŻ (Pat), Prasa paryska połrakto | 

wała wspólne obrady - przedstawicieli 
wszystkich mniejszości w Czechosłowacji 

„Jedna 
Rzesza, jeden naród, jeden wódz*, 
„Chcemy powrotu do Rzeszy, „Chee 
my plebiscytu*, 

KETETTAYETAS 

dnego ' znaczenia. Dzienniki paryskie w 
<omentarzach, ' wyraźnie inspirowanych 
, podkreślają jako fakt wysoce dodatni, 
że delegacj cj. opowiedzieli się za prze 
budową państwa czechosłowackiego od 
wewnątrz na państwo federacyjne i że 
nie wykazują tendencji odśrodkowych. 

Presa francuska pomija jednak milcze 
niem fakt, że wspomniana deklaracja: 
mniejszości narodowych właściwie stano 
wi odrzucenie zasadniczej tezy ostatnie" 
go projektu czeskiego, tzw. projektu 
Nr. 4, przewidującego podział kraju na 
żupanaty. 

Zdaje sobie sprawę z tego jedynie 
prawicowy „Le Jour", który oświadcza, 
że porozumienie mniejszości narodowych 
Czechosłowacji, odrzucając podstawowe 
wytyczne ostatniego projektu czeskiego, 
stanowi tym samym moment przełomowy 
w rozwoju sytuacji wewnętrznej Czecho: 
słowacji. 

  

Zastępca Henieina pojechał 
` do Norymbergi 

__ PRAGA (Pat). Poseł SDP Frank, zastę pca Henleina, udał się dziś do Norymber 
gi cełem wzięcia udziału w dniu partyj 
nym w charakterze gościa honorowego. 
Posłowi Frankowi towarzyszy dr Schike= 
tanz. sad: ` 

Dziś wznowienie 
rókowzń 

PRAGA. (Pat.) Rokowania rządu 
z partią Niemców sudeckich na pod- 
stawie nowego projektu rządowego 
mają się zacząć w sobotę o godz. 11   | przed południem.
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Dziś, w sobotę, dnia 10 września 

OTWARCIE SEZONU 1938/39 R. 
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„KURJER“ (4566]. 

EKL 
Apel 840 tysięcy 

przywódców partyjnych w Norymberdze 

Uroczystość kobiet 
NORYMBERGA (Pat). Dziś wieczorem 

na placu kongresowym _„Zeppeliwiese” 

odbył się apel przywódców politycznych 

partii narodowo-socjalistycznej. Do apelu 
stanęło 140.000 ludzi. Wśród nich po raz 

pierwszy 10.0007 przywódców *z terenu b. 

Austrii. ` : 
Ogółem w uroczystościach wzięło u- 

dział łącznie z widzami 250.000 osób. 

Uroczystość rozpoczęła się wejściem 

na plac 26 tysięcy sztandarów wszystkich 
organizacyj partyjnych, za nimi maszero 
wało w wartych kolumnach 110 tys. przy 
wódców.* Sztandary stanęły zwartym mu- 
rem przed trybuną. kanclerską. Na niższej 
trybunie stanęli ministrowie Rzeszy į naj 
wyżsj dygnitarze partii. Loża dyplomaty 
czna była szczelnie wypełniona. а 

Pierwszy zabrał głos przywódca Iron 
tu pracy, min. Ley, składając hołd połeg- 
łym w czasie wojny, ofiarom pracy i pole 
głym członkom -partii. Min. tey zakóń- 
czył swe przemówienie okrzykiefy Ć- 
„jeden naród, jedna Rzesza, jeden wódz, 

jedne wielkie Niemcy”. Po okrzyku min. 
Ley'a tłum 140.000 ludzi stojących na pla 
cu, zaintonował pieśń na cześć kanclerza 

Hitlera. 

Gdy zamiłkły dźwięki gigantycznego 
chóru, 

PRZEMÓWIŁ KANCLERZ HiTLER. 

Mowa kanclerza nie zawierała żad- 
nych momentów sensacyjnych, ani też ak 
centów politycznych, Kanclerz powitał 
przede wszystkim przywódców  partyj- 
nych z b. Austrii, a następnie w toky krót 
kiej mowy uwypuślił zawód, jaki spotkał 
wszystkich tych, którzy w cieali 15 lat ru 
chu  narodowo-socjalistycznego liczyli 
na rozkład idei nar.-socj. ; podkreślił, że 
taki sam zawód spotka tych, którzy dziś 
jeszcze wierzą w słabość Rzeszy, 

Po odśpiewaniu hymnów niemiec 
kich, kanclerz w samochodzie przejechał 
przed frontem szeregów przywódców par 
tyjnych. 
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SKLAD FABRYCZNY W WILNIE 

a/H „REPREZENTANT“, Wielka 30 
  

Strzelanie do 

  

NORYMBERGA. (Pat.) O godz. 16 
w wielkiej sali kongresowej, w obec- 
ności kanclerza Hitlera odbyło się 
zgromadzenie organizacji kobiecej 
partii narodowo-socjalistycznej. Ob- 
rady otworzyła p. Scholtz-Klink, wi- 
tając przybyłe na kongres przedsta- 
wicielki b. Austrii. 

W końcu przemówienia, poświę- 
eonego zadaniom kobiet niemieckich 
w pracy dła państwa, p. Scholtz- 
Klink stwierdziła, że najwyższym 
prawem kobiet niemieckich jest wia- 
ra w wielkie Niemcy, dla których 
żadna ofiara nie jest zbyt wiełka. 

Śniadanie 
NORYMBERGA. (Pat.) Zastępca 

kanclerza Rzeszy i pani Heas, wydali 
w piątek w historycznych salach zam 
„ku norymberskiego Śniadanie, na 
którym obecni byli zagraniczni dyp- 
lomaci bawiący w Norymberdze, ja- 

ko goście kanclerza Hitlera. Ze stro- 
ny niemieckiej w śniadaniu wzięli u- 
dział: minister spraw zagranicznych 

| Rzeszy i szereg dygnitarzy partii Na- 

  

rodowo-Socjalistycznej. 

  

  

  

w Teatrze Miejskim na Pohulance 
Początek © godz ne 206-ej (8 wieczorem) 

SEBRIET o TOS TIT TINA EET 

Kięska komunistów 
w środowisku górników francuskich 

PARYŻ (Pat). Krajowa rada górników 
francuskich zatwierdziła umowę zarobko 
wą dła górników z dn. 1 września, przewi 
dującą poza podwyżką zarobków poważ 

ne zwiększenię czasu pracy w górnictwie, 
jak również intensyfikację produkcji wę 
gla we Francji. 

la, Tego rodzaju wynik obrad krajowej ra 
górników jest uważany za poważną 

klęskę akcji komunistów na terenie zawo 
dowym, komuniści bowiem po podpisa- 
niu powyższej umowy rozpoczęli kampa 
nię wśród górników departamentów pół 
nocnych za odrzuceniem umowy. 

Obostrzenia we Francji dla obcokrajowców 
HAYANGE (dep. Moselle), (Pat). Wy 

dane ostatnio dekrety obostrzające pra 
wo pobytu obcokrajowców we Francji, 
nakładają m. in. na pracodawców obo- 
wiązek, aby każdy zajęty u nich obcokra 
jowiec, jeżeli nie odnowi w przepisanym 
terminie swojej karty tożsamości (carte 
d'identite, wydawanej robotnikom obco- 
krajowcom z terminem ważności od 1 do 
3 lat) był natychmiast wydalony z pracy. 

Sprawa czechosiowacka 
w świećle prasy europejskiej 

NA OSi RZYM-BERLIN NIE MA RÓŻNICY 

ZDAŃ. 

BERLIN (Pat). Artykuł „Informazione 
Diplomatica“, wytuszczający punkt widze 
nia włoskich kół oficjalnych na sprawę 

czeską, przyjęty został życzliwie przez 
niemieckie koła polityczne. Prasa niemie 
cka podkreśla, że wypowiedzenie się 
Włoch na korzyść żądań Henleina ogło- 
szonych w Karlovych Varacn, jest nowym 
dobitnym świadectwem skutecznego dzia 

łania osi Rzym-Berlin. 

ARGUMENTY. „TIMESA, 

LONDYN, (PAT). — Nawiązując do swej 

propozycji zmiany granie Czechosłowacji 

„Times* oświadcza dziś w artykule wstęp 

nym, iż wysunięta została jedynie sugestia. 

Nie jest rzeczą zupełnie pewną, czy Hitler 

"pragnie mieć Niemców sudeckich w obrę- 

bie Rzeszy i czy nie woli utrzymać ich w 

roli klina, którego użyje w przyszłości na 

zewnątrz granie Rzeszy. Ale właśnie perspe- 

ktywa nieskończonych niepokojów w przysz 

Tošci“ jakie ujawnia ta teoria stanowi po- 

ważny argument dla przeprowadzenia tej 

zmiany. Dalszym argumentem jest pogląd. 

że sugestia wysuwana przez „Times* jest 

przykładem, drogą środków pokojowych na- 

prawienia jednej z typowych niesprawiedli 

wości, narzuconych traktatem pokojowym. 

W każdym razie nie warto zabiegać © roz 

wiązanie, którego trwałość obliczona jest 

tylko na miesiące. Nadzieja na pokój trwały 

musi być jedynym celem, do którego zmie 

rzaliby nie tylko Czesi i ich mniejszości, ale 

każde państwo, które ich fosy mogą ob- 

chodzić. 

Mussoliniego 
(Dokdńczcnie ze str. 1) 

początek jesieni. Nie wiedzieć czemu 
taki fason. Widocznie miało to ozna- 
czać ultrapostępowość w dziedzinie 
mody. Zato — pomimo ładnej pogo- 

  

bolszewicy z dni rewolucj Łazili od 
kiosku do kiosku ciesząc się że pod- 
dani grzecznie się bawią. 

% % * 

Cóż pan chce — perswadował mi 
nazajutrz pewien Francuz — jest po- 
stęp: przodkowie rżnęli arystokratów, 
potomkowie okrutnego ludu parys- 

kiego strzelają do kukiełek... Zreszią 
—© zabawa proletariacka. Dowcip 
ciężki. niewyrafinowany. 

Tłumaczenie do luftu.. Bo prze- 
ciež ten Mussolini i ten Hitler, to jed- 
nak — jakby tam nie było — repre- 

zentanci dwóch sąsiednich mocarstw 
o przyjazne stosunki z którymi dyplo 
macja francuska usilnie zabiega. Hit- 
ler jest nawet oficjalnie i formalnie 
głową państwa. Dłatego taka dowcip 
na zabawa z Saint-Gloud ma jednak 
posmaczek pikantny. 

Gdy w: Italii zabroniono turystom 
wyjazdów do Francji, „Le Temps“ 
wwstąpił z patetycznym i mocnym аг- 
tykułem:  Usiłujecie wykopać prze- 
paść między naszymi narodami — pi. 

sał anonimowy publicysta — pod ad- 
resem faszystów. Nie uda się wam. 
Nie było nienawiści między na- 
szymi narodami i, nie ma jej i nie   

hędzie. Otóż w tym świetle zabawa 
towarzyszy III międzynarodówki nie 
należy jednak do faktów udałych i 
politycznie zgrabnych.-Że się tak wy- 
razimy — klimat ideowy dla turystów 
włoskich nie: zachęcający. Publicysta 
włoski, który pisał, że nie może być 
przyjaźni włosko - francuskiej dopó- 
ki „Front Populaire“ jest u władzy, 
dostaje doskonały argument do ręki. 
Jeden z przykładów jak Francja mu- 
si ponosić skutki ekscesów wasali 
czerwonego Kremla. 

I nakoniec cóż za tłumaczenie: 
„zabawa proletariacka*. Rozumowa- 
nie także jest oczywistym deklasowa- 
diem proletariatu. Trudno. Znamy 
kraj, gdzie na masowych przedstawie 
niach ludowych daje się dzieła klasy- 
cznych autorów. Goethe i Wagner 
nie są zbyt trudni dla robotników. 
Więc śmieszny przesąd, że proletariat 
musi się bawić w sposób niekultural- 
ny i grubiański . 

Tylko naturalnie... Tam jest innv 
rodzaj przywódców i inny stosunek 
do mas. W tym sęk, że nie ma tam po 
działu na proletariat i nieproletariat, 
bo jest jeden naród, gdy według ko- 
munistycznego talmudu — to „klasa 
niewolników*. Tse. 

P. S. Możnaby na obronę „zaba- 
wy' przytoczyć argument — demo- 
kracja. Wolność form wyrażania u-. 
czuć i organiczna nienawiść do dyk- 
tatorów. Tylko że wówczas powstaje 
pytanie: a gdzie jest Stalin? 

URZĘDÓWKA NIEMIECKA NAZY- 
WA KOMPROMIS PRZESĄDEM. 

BERLIN, (PAT). — W związku z ostat- 

nim planem wysuwanym przez rząd czecho 

słowacki w sprawie uregulowania zagadnień 

mniejszościowych „Voelkischer Beobachter* 

pisze: „Prasa i urzędowe stacje nadawcze 

mocarstw demokratycznych robią nastrój 

dła t. zw. czeskiej propozycji kompromiso- 

wej. Ta mełoda jest konsekwencją przesą- 

  

U p Premiera 
WARSZAWA (Pat). Pan prezes Rady 

Ministrów gen. Sławoj-Składkowski przy- 
jął w dniu 9 bm. p. Ludwigsa EKISA, no- 
womianowanego posła nadzwyczajnego i 

ministra pełnomocnego Łotwy, z kolej — 
nowomianowanego dyrektora Polskiego 
Radia p. min.” Konrada LIBICKIEGO, *a* 

następnie przedstawicieli zarządu głów» 
nego Towarzystwa Popierania Budowy 
Publ. Szkół Powsz, w osobach pp. sen. 

DNICKIEGO. 

2.106.760 złotych 
na pomnik Mar. Piłsudskiego 

w Warszawie 
WARSZAWA (Pat). Ogślna suma wpły 

wów na fundusz budowy pomnika Mar- 
szałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie 
osiągnęła w dn. 22 sierpnia ub. m. kwotę 
zł. 2.106.766,60. 

Wycieczka parlamentarzystów 
Krakowie 

KRAKÓW (Pat). W piątek rano przy 
była do Krakowa wycieczka uczestników 
międzynarodowej. parlamentamej konfe- 
rencji ekonomicznej w liczbie około 150 
parlamentarzystów, reprezentujących 25 
państw. : 

Čwiczenia wolskowe 
RZESZÓW (Pat). Dnia 7 bm. o godz. 

18 w rejonie Kolbuszowej rozpoczęły się 
| pod kierunkiem gen. Narbutt-Łuczyńskie 
go ćwiczenia wojskowe, na które przyby 
li attaches wojskowi z Warszawy w licz 
bie 23 osób. Na terenie Ćwiczeń są obe 
eni gen. Regulski i gen. Malinowski. Poza 
łym przybyli licznie zaproszeni przedsta 
wiciele prasy. 

Rewizja | 
w „Gazecie Gdańskiej" 

GDAŃSK (Pat). Gdańska policja poll 
tyczna dokonała dziś rewizji w redakcji 
„Gazety Gdańskiej” oraz w mieszkaniu 
prywatnym redaktora „Gazety Gdańsk.” 
p. Tadeusza Sypniewskiego, zatrzymując 
go do przesłuchania. Na skutek interwen 
cji Komisariatu Generalnego R. P. redak 
tor Sypniewski został po kilku godzinach 
zatrzymania w prezydjum policji — zwol 
niony. W czasie rewizji przesłuchano tak 
że redaktora odpowiedzialnego „Gazety 
Gdańskiej' p. Grinsmana. 

Pogrzeb teagicznie zmarłego 
| apra. Alfonsa X II 
NOWY YORK (Pat). W Miami odbył 

się bardzo skromny pogrzeb hr. Cavadon 
ga, syna b. króla hiszpańskiego Alfonsa 
13-go. Zwłoki pochowano tymczasowo w 
Graceland, „przewiezione one będą póź- 
niej do Europy.   

BECZKOWICZA i gen. KOŁŁATAL-ŚRZE 

  

du, że każdy problem polityczny może być 

rozstrzygnięty przez „kompromis*, Chociaż 
Niemcy zdają sobie sprawę, że hez zasady 

do ut des ani w życiu an iw polityce nie 

można się obejść — to jednak jeżeli chęć 
kompromisu trzyma się ściśle formy, wtedy 

staje się niebezpieczna. Jeżeli w sudeckiej 
autonomii będzie zasładało choćby 5 proc. 
Czechów, co według nowego planu jest zu- 
pełnie dopnszezalne, to w praktyce umożli 
wiłoby to kompletny sabotaż tej autonomii. 

Tak samo w całym szeregu innych postano- 

wień liczne niedomówienia pozwalają na do 

wolną interpretację autonomii przez Cze- 

chów*. 

+Voelkischer Beobachter* kończy oświad 

czeniem, że Niemey sudeecy po dwudziesto 

letnim doświadczeniu wiedzą z jakim wyra 

finoytaniem czeski szowinizm umie. obcho- 
dzić. postanowienia ustawowe 0 ile nie są 

one absolutnie pewne. W konkluzji pismo 

siwierdje, że gra ta must się skończyć. 

  

  

Powyższe zarządzenie spowodowało 
w ostatnich dniach zwolnienie z pracy, 
a co za tym idzie wydałenie z Francji kil 
kudziesięciu robotników polskich. 

° К& Jolianna na nabożeństwie 
1а pomyślność matki w synagodze 

HAGA (Pat). Dziś w auli Uniwersytetu 
Amsterdamskiego odbyła się podniosła 
uroczystość, w czasie której królowej 
Wilhełminie nadano tytuł doktora hono- 
ris causa ekonomii politycznej. 

W synagodze amsterdamskiej odpra 
wiono dziś modły za pomyślność dalsze 

go panowania krółowej Wilhelminy. W 
synagodze obecna była ks. Juliana ze świ 

tą. 

-Delógacja mądu gon. am 
°° nu Kanelerza 

NORYMBERGA (Pat). Kanclerz Hitler 
przyjął dziś dełegację rządu gen. Fran- 
co, która pod przewodniciwem gen. Es- 
plnosa de los Monteros przybyła na Kon 

gres Norymberski. 

Kombztnaci baleliscy wlozą 1! >. 
na Sowinieg 

BRUKSELA (Pat). Dziś w południe 8. 
jechała z Bruksefi delegacja najpoważniej 
szej organizacji byłych kombatantów. bel 
gijskich UFAC. W skład delegacji wcho- 
dzi 25: osób, wśród nich kiłku generałów › 
į pułkowników, uczestników walk: fronto „ 
wych. Delegacja wiezie sztandary pulko+ 

we oraz urnę z ziemią z pola walk nad 
„ech: ora r sai na Sowińcu. 

Atak powstańców na rezerwuar Jerozolimy: 
JEROZOLIMA (Patj. Dziś powstańcy 

arabscy zaatakowali zakłady wodociągo 

we Babelwad, które łącznie z innymi sta 
cjami wodociągów zaopatrują Jerozolimę 
w wodę do picia. Powstańcy rozbroili 6 

policjantów, zabierając im broń i amuni- 
cję. Stódmy policjant, który stawił opór 
został ranny. 

‚ W poszukiwaniu powstańców oddzia- 
ły wojskowe otoczyły kilka wsi pod Na- 
błus. W czasie rewizji dokonywanej w je 
dnej ze wsi, trzech Arabów, którzy sta- 
wiali opór, zastrzelono. 

W Hailie aresztowano 25 Arabów 
pod zarzułem uprawiania akcji terrorysty 
cznej, 

Rekórd Światowy na szybowcu 
„,_ WIEDEŃ (Pat). Wiedeński lotnik Kal 
bacher, który pobił wczoraj światowy re- 
kord na dwuosobowym szybowcu, przeby 
wszy w szybowcu około 24 godzin, roz- 
począł wkrótce po tym pod Wiedniem 
Ponownie Joł na dwuosobowym szybow- 
cu wraz z towarzyszem mechanikiem ce- 
lem osiągnięcia absolutnego rekordu 
światowego.   

Udało mu się to w dzisiejszych godzi- 
nach wieczornych, w których osiągnął on 
rekord 38 godzin, pobiwszy w ten spo- 
sób rekord Bawarczyka Schmidta, który 
na jednoosobowym  szybowcu mał: 
się w powietrzu 36 godzin. 

Kalbacher (godzina 23] pozostaje je: 
szcze ciągle w powiefrzu. 

Kronika telegraficzna 
* Duński st?tek rybacki „Herkules” zde- 

rzył się u wejścia do portu kolejno z 
dwoma. statkami, płynącymi pod banderą 
sowiecką. „Herkules” : zatonął po: kilku 

minutach. Załoga zdołała się. uratować. 
Sąd gdański skazał naczelnego Inspek 

tora wydziału prezydielnego Senatu Wol 
nego Miast”, Henryka Jansena na rok 
więzienia za oszustwo i defraudację pie- 
niędzy publicznych. 

Złoto Na zachód od Tsitsikaru nad 
rzeką Yal, w pobliżu miejscowości Palin 
i Pokotu od<ryto bogate złoża złota, 

W Koszycich wykryto doskonałe zor 
ganizowtną bandę przemytników walut, 
która zasięgiem swej działalności obej- 
mowała całą Czechosłowację ; pozosiawa 
ła w ścisłym kontakcie z ekspozyturami 
RSA EEE AREZZO DEDO 

Pobicie przechodniów 
Żydów 

Wczoraj. w Wilnie zanotowano 4 wy- 
padki pobicia przechodniów Żydów. Na 
ul. Szopena zostali pobicj Lejba Stolicki 
(Stefańska 28) oraz Samuel Wal (Stefańs- 

ka 21). Na ul. Słowackiego dotkliwie po- 
bito Lejbę Kantorowicza (Piłsudskiego 
53), Wreszcie na ul. Wielkiej pobito Be 
ra Rozentała, zam. przy ul. Milosiernej. 

Pierwszych trzech opatrzyło pogotowie 
Pobici twierdzą, że zostali napadnięci 
przez „falangistów”, (6)   

w-Anghii, Belgii i na Węgrzech, Dotycha ” 
czas aresztowano 6 osób narodowości ży 
dowskiej. Straty skarbu państwa ocenia- 
ne są na 7 milionów koron cz. 

Giełda warszawska 
z dnia 9 września 1938 r. 

Belgi belgijskie 89,92 
Dolary amerykańskie 531,00 
Dolary kanadyjskie 50,50 

Floreny holenderskie 288,34 
Franki francuskie 14,44 

Franki szwajcarskie 120,70 

Funty angielskie 25,70 
Guideny gdańskie 100,25 
Korony czeskie 14,30 

Korony duńskie 114,70 

Korony norweskie 129,08 

Korony szwedzkie 132,64 
Liry. włoskie 21,65 
Marki fińskie 11,35 + 
Marki niemieckie — 

Marki niemieckie srebrne 89,00 
i 25,50 

Т Akcje: 
Bank Polski 124,50 

Papiery procentowe: 
Pożyczka wewnętrzna 66,38 
Pożyczka inwestycyjna pierwsza — 
Pożyczka inwestycyjna druga 86,00 
Pożyczka konwersyjna 70,00 
5% kolejowa — 
Požyczka konsolidacyjna 66,75 
8% ziemska dol, kupon 51.16



Wytyczne w sprawie wyborów 
samorządowych 

Prezes Rady Ministrów i Minister 
Spraw Wewnętrznych wydał dn. 9 wrześ 
nia r. b. do Pp. wojewodów, komisarza 
rządu na m. st. Warszawę, starostów i 
przewodniczących wydziałów / powiato- 
wych, komisarza rządu w Gdyni oraz 
Wszystkich zarządów miejskich i zarzą- 
dów gminnych na obszarze całego państ 
wa z wyjątkiem województwa śląskiego, 
okólnik, ujmujący zasadnicze wytyczne 
w sprawie wyborów samorządowych. — 

Treść tego. okólnika jest następująca: 

W związku ze zbliżającymi się 
wyborami samorządowymi uważam 
zą konieczne udzielenie panom woje 
wodom i starostom oraz _ przęłożo- 
nym gmin wiejskich i miejskich na- 
stępujących ogólnych wytycznych: 

SWOBODNE WYKONYWANIE 
PRAW WYBORCZYCH. 

Intencją rządu przy wnoszeniu 
projektów samorządowych ustaw wy 
borczych oraz wolą izb ustawodaw. 
czych przy uchwalaniu tych ustaw 
było zapewnienie szerokim masom o 
bywateli takich warunków, aby mo 
gli oni w pełni i z całą swobodą decy 
dować zarówno o doborze kandyda- 
tów, jak i głosowaniu na tych, któ- 
rych darzą swym zaufaniem. O ta- 
kim stanowisku rządu i izb ustawo- 
dawczych świadczą dogodne dla wy 
borców ustawowe terminy czynności 
wyborczych, przewaga czynnika obie 
ralnego w komisjach wyborczych i 
prawo udziału w akcji wyborczej mę 
żów zaufania wyborców oraz decy- 
Gujący udział czynników samorządo- 
wych w rozstrzyganiu protestów. 

To też wyborcy powinni być wol 
ni zarówno od niewłaściwej ingeren 
cji władz, jak i presji czynników nie 
powołanych. Rola władz administra 
cyjnych, sprawujących nadzór nad 
czynnościami wyborczymi polega na 
pieczy nad prawidłowym ich biegiem, 
a interwencja może nastąpić jedynie 
w wypadku bezpodstawnego narusze 
nia przez organa wyborcze lub inne 
osoby praw wyborców oraz pogwał- 
ceńia ustawy, mogącego spowodować 
nieważność aktu wyborczego. 

RZETELNOŚĆ AKTU WYBORCZE- 
GO. 

Drugą podstawową przesłanką, 
jaka przyświeca samorządowym usta 
wom wyborczym, jest zapewnienie 
rzetelności aktowi wyborczemu. Cho | 
ciaż w ustawach tych nie ma san- 
kcyj za naruszenie tej zasady, na stra 
ży jej stoi kodeks karny, grożący ką 
rami za nadużycia wyborcze do 5 lat 
więzienia (art. 118—124 k. k.). 

Apeluję do wszystkich obywateli, 
którzy zasadać będą w komisjach 
wyborczych, o należyte przeprowa- 
dzenie powierzonych im ustawowo 
czynności wyborczych i przeciwsta- 
wienie się jakimkolwiek próbom znie 
kształcania woli wyborców bez wzglę 
du na to z którejkolwiek strony by 
łyby podjęte. 

Troska o pozostawienie wyborcom 
swobody w wykonaniu prac wybor- 
czych oraz o rzetelne przeprowadze 
nie aktu wyborczego, nie może jed 
nak zachęcać do lekkomyślnego wno 
szenia niesłusznych i oszczerczych 
oskarżeń. Takie doniesienia ścigane 
są z urzędu z mocy art. 143, 144 i 147 k. k. niezależnie od odpowiedzial czego odbędzie się w dniu 10 bm. 

Jak sie robi 
sluchowisko radiowe 

Z początku oczywiście musi być 
tekst. Albo oryginalny, specjalnie na 
„pisany dla wykonania przed mikro- 
fonem lub też utwór „zradiofonizo- 
wany*, to znaczy odpowiednio prze- 
robiony. Tutaj nie będzie interesował 
nas literacki proces powstania tek- 
stu, tylko formy i sposoby, które sto 
suje kuchnia radiowa przed puszcze 
z słuchowiska w eter. Mówiąc 

Tótko: sprawa kulis radiowych. 
aPewne słuchacz nie wie, że wię cej z > 

amżyci oma ciekawa  półgodzinna 
» Wymagą Е. 2 

przygotowań ; Ва wiele mozolnych 
1 prób, t jących nie 

šar pelę dia ACT ch 

Reżyser radiow. air: i 3 Y dostaje do rąk gotowy utwór. Go z nim robi? Pierw 528 czynnością jest podzi 
Y z wykonawców otrz. 

Plarz į tak, jak w teatr. 
SIĘ zę swoją „kwestią* 

ymuje egzem- 
ze, zaznajamia 
« Pierwsze pró 

obywateli. Od tego rodzaju uzasad- 

  
  

ności karnej z oskarżenia prywatne 
go o oszczerstwo. 

PROTESTY WYBORCZE. 

Omówione wskazówki dotyczą ró 
wnież postępowania przy rozstrzyga 
niu protestów wyborczych. Podległe 
mi władze oraz współdziałające z ni 
mi z głosem stanowczym kolegia oby 
watelskie powinny badać je z całą 
skrupulatnością i obiektywizmem. — 
Protesty bowiem w, zasadzie powinny 
być wyrazem reakcji przeciw ewentu 
alnym nieprawidłowościom w prze- 
prowadzeniu aktu wyborczego i po 
winny stanowić podstawę do skon- 
trolowania, czy przepisy ustaw wy- 
borczych oraz scharakteryzowane po 
wyżej ich intencje nie zostały w po 
siępowaniu wyborczym wypaczone i 
czy akt wyborczy jest wyrazem woli 

nionych protestów odróżnić należy 
protesty, które mogą być częstokroć 
wyrazem jedynie demonstracji grup 
wyborczych, niezadowolonych z wy- 
niku wyborów. Wyborcy powinni uś 

wiadamiać sobie, że wnoszenie Pro | 
testów bezpodstawnych przynosi tyl 
ko szkodę samorządowi, opóźnia bo 

wiem termin wyborów do organów 
wyższego stopnia a w związku z up 
ływem kadencji dotychczasowych 
rad, może nawet pozbawić gminę na 
pewien czas reprezentacji samorządo 
wej. 

SKŁAD KOMISYJ WYBORCZYCH. 

Jedną z podstawowych rękojmi 
prawidłowego przebiegu wyborów 
będzie należyty dobór przewodniczą- 
cych i członków komisyj wyborczych 
spośród osób, znanych ze swej uczci 
wości obywatelskiej i obiektywizmu 
oraz cieszących się powszechnym sza 
cunkiem w danym środowisku. Po- 
winny to mieć na względzie władze 
zarządzające wybory, jak również 
magistraty i kolegia samorządów   

  

Reiestracia 
i przyįmowa 

Z Warszawy donoszą: Naczelny ko- 
mendant Legii Akademickiej, płk. Toma- 
szewski, wydał zarządzenia w sprawie 
przyjmowania do Legii nowych studen 
tów. Wszyscy studenci, zarówno nowi 

  

Komitet powitania 
wojska w Wilnie 

W dniu 9 bm. o godz. 18 w sali 

posiedzeń Zarządu Miejskiego odby 

ło się pod przewodnictwem prezyden 

ta m. Wilna dr. W. Maleszewskiego 

organizacyjne zebranie Komitetu po 

witania wojsk garnizonu wileńskiego 

powracających z ćwiczeń. 

Na zebraniu organizacyjnym, na 
które przybyli przedstawiciele władz, 
duchowieństwa, wojska oraz przed- 
siawiciele społeczeństwa wileńskiego 
został wyłoniony komitet wykonaw- 
czy, który przygotuje szczegółowy 

program przyjęcia. 

Posiedzenie Komitetu Wykonaw.   
by. odbywają się bez mikrofonu. Są ło t. zw. próby czytane. Mają one na pa ogólne opanowanie całości i wni aięcie w subtelności treściowe. Z ko lei następują próby z mikrofi odczas nich już trzeb od 

: 
a bardzo uwa žač. Režyser zwracą uwagę na w zistość słowa, ustawia wykonawców Ę tej a nie = odległości od mio onu, sprawdza ,, i 

nie wychodzić. ŚR mx W początkach radią 
rował jednym studiem. W jednym 
studio i przed jednym mikrofonem zgrupowani byli wykonawcy, orkiest 
rait d. 

Obecnie technika jest bardziej 
skomplikowana. Akcja słuchowiska odbywa się w kilku studiach, przy 
kilku mikrofonach. Reżyser kieruje 
tym wszystkim z oddzielnego pokoju 
za pomocą aparatu, który nazywa się 

reżyser ope-   |wy fragment słuchowiska kosztował 

„KURIER“ (4566). 
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gminnych przy doborze składu komi 
syj wyborczych. ' 

KONFERENCJE INSTRUKCYNIE. 

W celu gruntownego zaznajomie 
nia organów gminnych i wyborczych 
z przepisami ustawy wyborczej i wy 
danymi do niej wskazówkami pp. 
starostowie winni przeprowadzić z 
przełożonymi gmin oraz przewodni- 
czącymi komisyj wyborczych konfe- 
rencje instrukcyjne, na których nale 
ży zwrócić uwagę w szczególności: 

a) aby spisy wyborców były 5ро- 
rządzone z całą dokładnością i uwz- 
ględnieniem wszystkich wyborców; 

b) aby wszelkie obwieszczenia 
przedwyborcze, jak o zarządzeniu wy 

borów, listach kandydatów, terminie 
głosowania itp. ogłaszane były w ter 
minach ustawowych i w sposób, gwa 
rantujący udostępnienie we właści- 
wym czasie treści wszystkim wybor 
com; 

c) aby w postępowaniu reklama 

cyjnym komisje wyborcze nie czyni 
ły żadnych trudności i nie stwarzały 
nawet pozoru szykan; 

d) aby unieważnienie zgłoszeń 
kandydatów i ich list nastąpiło jedy 

nie w przypadkach, w których wyma 

gają tego przepisy ustaw wybor- 
czych; 

e) aby głosowanie było aktem nie 
skrępowanej woli wyborców, oraz a- 
by obliczenie wyników głosowania 

dokonane było z całą ścisłością i rze 
telnością, a unieważniegie głosów og 
raniczone do wypadków, wyraźnie 
ustawowo przewidzianych. 

Tekst niniejszego okólnika władze 

zarządzające wybory obowiązane są 
przesłać wszystkim przewodniczącym 
komisyj wyborczych, celem odczyta 
nia jego treści na pierwszym posie- 

dzeniu komisji. 

Sławoj-Składkowski 

minister. 

studentów ° 
nie do Legii | 
jak i dotychczasowi, obowiązani są sta- 

wić się w dniach 24—26 bm. do reje- 
stracji jskowej. 

S Pono, do Legii Akademickiej 
osób, które będą uznane za zdolne do 
służby wojskowej, odbywać się będzie 
na podstawie imiennych kart powołania. 
Od dnia 22 września do 2 października 
odbędzie się 6-dniowy kurs dla członków 
Legii Akademickiej w oddziałach wojsko 
wych. Niestawiennictwo do ćwiczeń spo- 
woduje skutki przewidziane w ustawie 
o powszechnym obowiązku służby woj- 
skowej. Za uchylenie się od rejestracji 
grozi grzywna do 2.000 zł į kara aresztu 
do 2 miesięcy. Nowoprzyjęte w roku bie 
żącym do uczelni studentki obowiązane 
są również do wypełnienia specjalnych 
kwestionariuszy Żeńskiej Legii Akade- 
mickiej. 

Sprawa Doboszyń- 
skiega 

LWÓW, (PAT). Sąd Apelacyjny we 
Lwowie postanowił oddalić wniosek ob- 
rony inż. Adama Doboszyńskiego o wy 
łączenie całego Sądu Apelacyjnego Lwo 
wskiego od udziału w prowadzeniu jego 

  
miXer. Może on włączyć jedno stu- 
dio, a wyłączyć drugie, wzmocnić, ści 
szyć „nakładać mikrofony“ naprzyk- 

ład głos na muzykę i £. p, 
Ogromnych, zasadniczych ulepszeń 

dokonano też w dziedzinie samych 
efektów dźwiękowych. Dawniej, by 
oddać wrażenie burzy, posługiwano 
się biciem w blachę, co miało przed- 
stawiać uderzenia piorunów. Teraz 
prawdziwy huragan można uprzed- 
nio „nagrač“ na płyty i we  właści- 
wym miejscu wstawić do słuchowi- 
ska. Tego rodzaju nagrania natural- 
nie potrzebują nieraz dużo wysiłku. 
Przytoczę konkretny wypadek. Roz- 
głośnia wileńska, by uzyskać do jed 
nego ze słuchowisk fragment jazdy 
na lokomotywie — musiała zainstalo 
wać na parowozie specjalną krótko- 
falową stację nadawczą. Dopiero tą 
drogą została „nagrana” na płytę „a- 
kustyka“ + lokomotywy, ' palenisko, 
wrzucanie, węgla pod kołty, syczenie 
ognia i pary. W rezultacie 5-minuto 

sporo zachodu i kilkugodzinnego „na 
grywania“. 

Nietylko poszczególne fragmnety, 

ale w ogóle całe słuchowisko bywa   

Ku granicy litewskiej 

Fragmenty z budowy drogi Wilno — Rynkonty — Zawiasy, 

  

  

            

    

Fragment zbudowanej drogi, wiodącej do Litwy, z widokiem na betoniamię, 
założoną specjalnie w związku z budową. 

Nowy angielski transatlantyk 

  
Nowy angielski 85.000-tonnowy parowiec transailantycki „Queen Elizabeth”, 

spuszczony na wodę w dn. 27 ub. m. 

często nagrywane i później — kiedy 
się chce—nadawane z płyt. Pozwala 
to na uniknięcie błędów. Źle odtwo 
rzoną scenę w każdej chwili można 
powtórzyć i nagrać po raz drugi. Za 
drogo jednak ten proceder kosztuje, 
dlatego też większość słuchowisk 
idzie bezpośrednio na antenę. 

Stosowany jest jeszcze drugi spo 
sób nagrywania na still. Daje on sze 
rokie możliwości. Stillową taśmę mo 
żna ciąć i — na miejsce nieudanych 
— wstawiać dobre fragmenty. Nasu- 
wa się tu analogia z taśmą filmową. 
Bezsprzecznie istnieje podobieństwo, 
choć dziedziny są zupełnie różne. 

Z nagranymi wstawkami ma nie 
kiedy reżyser kłopot. Czai się w nich 
niebezpieczeństwo pomyłki. . Zdarza 
się tak, że zamiast dajmy na to, pły 
ty z szumem wody, puszcza reżyser 
fragment z warkotem samolotu. 

Słuchacz klnie. Ale trzeba być 
wyrozumiałym. Nadawać kilka róż- 
nych płyt i jednocześnie operować 
paroma studiami z orkiestrą, aktora- 
mi, tłumem — w takiej minucie łatwo 
„nawalić”. Nawet mała sypka urasta 
w odbiorniku do rozmiarów poważ 

  

sprawy. 

nego potknięcia. A dzieje się to dla. 
tego, że powiedzmy przy zwykłej roz 
mowie, reagujemy tylko w 30 proc. 
na dźwięk, w 70 proc. zaś na ruch, 
wygląd, otoczenie. Słuchając nato- 
miast jakiejś audycji jesteśmy zamie 
nieni niemal całkowicie w słuch i 
drobne uchybienie wydaje się nam 
katastrofą. 

Raziły ucho słuchacza gongi, uży 
wane do niedawna do oddzielania jed 
nej partii słuchowiska od drugiej. 
Ten chwyt techniczny jest już uważa 
ny za przestarzały. W miejsce gon-- 
gów — stosowane są efekty symboli 
czne, np. bicie zegara, krótka przer= 
wa, w czasie której słuchacz może od 
począć od słowa mówionego. 

Rozwiązanie takich i temu po- 
dobnych spraw przyniesie niewątpli- 
wie specjalny gatunek twórczości ra 
diowej, która się wytwarza. 

: Anatol Mikułko. 

P. S. Przy pisaniu tego artykułu korzy* - 

stałem z informacyj udzielonych mi przez 

inż. Henryka Bogusławskiego. 

—000—
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Literat pomagał bandzie złodziei 
Fantazje pióra realizowane w życiu 

Zdarza się czasami, że rozmaici prze- 

.lępcy popełniają swojego rodzaju pła- 
Biaty: przy dokonywaniu przestępstw po 
siłkują się fantazją literatów, których po- 
mysły, przeczytane w książkach, lub też 
widziane na scenach — realizują. 

Niedawno w Paryżu była grana sztuka 
„Skrzypce Sfradivasiusa”, Akcja toczy się 
w sklepie antykwariusza. W pierwszej 
scenie do sklepu wchodzi ubogo odziany 
staruszek i proponuje właścicielowi na- 
bycie skrzypiec za 10 tysięcy franków, 
Antykwariusz ogląda skrzypce i ofiaro- 
wuje za nie 1.000 franków. Staruszek nie 
zgadza się ł pozostawia skrzypce w ko- 
mis, po czym wychodzi. Po chwili wcho- 
dzi elegancki starszy pan. Ogląda anty- 
ki i jakby przypadkowo bierze do rąk 
skrzypce. Obejrzawszy je, pełnym wzru- 
szeniem głosem oświadcza, że to Instru 
ment roboły słynnego mistrza Stradiva- 
riusa. +_ 

Anftykwariusz oczywiście orientuje 
się, że skrzypce przedstawiają olbrzymią 
wartość. Elegancki pan ofiarowuje za nie 
100.000 franków. Po krótkim targu an- 
tykwariusz zgadza się sprzedać skrzypce 
za 120.000 franków. Nabywca składa 5.000 
franków zadatku i wychodzi. 

Natychmiast po nim wpada do antyk- 
wariatu staruszek — właściciel skrzypiec. 

— Proszę mi oddać moje skrzypce — 
woła. — Dają mi za nie 20.000 franków] 

— b panu dam 25.000! — mówi an- 
tykwariusz, licząc na to, że i tek zrobi 
świetny Interes. 

— Trzydzieści tysięcy! 
Koniec końców antykwariusz płaci 

30.000, staruszek wychodzi, a elegancki 
pan, który zostawił zadatek, nie zjawia 
się oczywiście już wcale. 

Staruszek i elegancki pan są wspól- 
nikami. Zarobiłi na czysto dwadzieścia 
parę tysięcy franków, bo istotna wartość 
skrzypiec jest niewlełka. 

Kawał złodziejski, przedstawiony w 
tej sztuce, został przez prawdziwych 
oszustów kilkakrotnie w Paryżu powłó- 
rzony. Biedni, oszukani antykwariusze za 
pewne gorżko żałowali, że nie byłi przed 
transakcją w teatrzel 

Przed kilkumastu łaty ukazała się w 
Paryżu powieść kryminalna, bohater któ- 
rej zaprasza do siebie, do hotelu, kupca 

ZA AAAAADAAA AŻ AARNAWAAŁAAAAARKAŁAAAAAAADAWNA 

WILNO 
1. Wiłno w mowach Wielk. Marszałka 
II. Wilno w rzędzie stolic Rzeczpos- 

politei Polskiej 

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

  

„Luksus” polskich miast 
Elektryczność 4 gaz uchodzą w na- 

szych miestach niemal za objaw luksusu. 
Oświetlenie elektryczne spotykamy w 
380/0 a gaz w 7,50/0 budynków mieszkal- 
nych. Na olbrzymim obszarze 5 woje- 
wództw wschodnich działa obecnie jed- 
na tylko gazownia, obsługująca 112 bu- 
dynków. Kanalizację, wodociąg,  elek- 
tryczność j gaz jednocześnie posiada w 
Połsce nieznaczna ilość domów. 

' samochodowego i oświadcza mu, że prze 
| grawszy większą sumę w ruletę, jest zmu- 
szony sprzedać swój nowiuteńki, luksu- 
sowy samochód. Samochód jest istotnie 
bardzo piękny, najnowszego systemu 
i ma bardzo niezwykłą sportową karo- 
serię. 

Kupiec przypomina sobie właśnie, że 
przed tygodniem jakiś Amerykanin zlecił 
mu dostarczyć sobie właśnie taki sam sa- 
mochód i powiedział, że cena nie gra 
roli, 

Amerykanin zostawił adres. Ponie- 
waż sprzedawca luksusowego samochodu 
chce zaraz gotówkę, na zapłacenie pil- 
nych długów, kupiec wystawia czek i za- 
biera samochód. 

Po paru godzinach przekonuje się, 

łe padł ofiarą sprytnego podstępu — 
gdyż spotyka na ulicy rzekomego Ame- 

rykanina w towarzystwie sprzedawcy sa- 
mochodu! Poddaje samochód bliższym 
ogłędzinom i stwierdza, że w nowej ka- 
roserii umieszczony jest stary, bardzo 
małowartościowy motor. Cena, jaką za- 
płacił, jest conajmniej dziesięciokrotnie 

za wysoka. 

Na zagranicznych rynkach  zbożo- 
wych panowała nadal zniżka przy cokol 
wiek wyższych notowaniach w tranzak- 
cjach na odłegłe terminy (marzec — maj 
1939 r.). Wpłynęły na to częściowo bar- 
dziej bliskie rzeczywistości szacunki te- 
gorocznych zbiorów, które wskazują, że 
sama tylko Europa będzie posiadała 

о 50 мш @   
  

po cenach konkurencyjnych. 

  

NA ROK SZKOLNY! TEZ marmon zone 
Dla Spółdzielni Szkołnych ceny hurtowe 

Władysław Borkowski 
Wilno, Mickiewicza 5, tel. 372 

_ Gdzie sta! zamek Mieszka i Chrobrego ? 
W dalszych pracach wykopaliskowych 

na Ostrowie Tumskim odsłonięte dalsze 
5 m. kamiennego wału obronnego z prze 
łomu 10 i 11 w. dzięki temu udało się 
stwierdzić, że wał biegnie ku Warcie 
oraz okalał miejsce, którego ośrodek 
znajduje się w pobliżu kościoła Najśw. 
Marii Panny. 

Dzięki temu udało się ostatecznie zlo 
kalizować miejsce grodu Mieszka i Bol. 
Chrobrego, można powiedzieć, że zamek 
książęcy, w którym m. in. przyjmowany 
byt cesarz Otto III znajdował się nieda- 

łeko kościółka Najśw. Marii Panny, o któ 

rym istnieje podanie, że był pierwotnie 
kaplicą zamkową. 

Obcnie rozszerza się wykop w kie- 
runku wschodnim celem stwierdzenia cha 

rakteru konstrukcji drewnianych, rozcią- 
gających się na zewnątrz grodu. Na roz- 
szerzonym odcinku natrafiono na cały 
szereg naczyń wyplecionych ze słomy 
i wikłiny, służących do przechowywania 
zboża, oo by świadczyło, że przy końcu 
IX w. były tu spichrze. 

Kobieta współczesna zmienia się 
Co mówi badacz anqgiel sika 

Jeden ze znanych lekarzy angielskich 
przez pięć lat prowadził skrupulatne ba- 

dania, dotyczące wzrostu kobiet. Prace 
jego oparte były na licznych eksperymen 
tech. Rezultatem badań było stwierdze- 
nie, iż kobiety współczesne wykazują ten 
dencję do coraz niższego wzrostu. M, inn. 
w r. 1933 wysokość przeciętna Miss Eu- 
ropy wynosiła o 5 centymetrów więcej 
od przeciętnej wysokości Miss z 1938 r. 

Typ „przecigtny“ kobiety zmniejszał 

się od kilku lat o 1 cm każdego roku. 
Poza tym lekarz ów skonstatował, że rów 
nocześnie z zanikiem wzrostu kobiecego 
postępuje wzrost tuszy. W tym czasie 
objętość piersi i bioder wzrosły o 3 cen 
tymetry, co jest dowodem, że rozwój 
kształtów kobiety idzie w kierunku po- 
większenia cech właściwości | kobiecej. 
Również i stopy kobiety zwiększyły się 
dość znacznie. Następstwem tego jest 
zwiększenie się rozmiarów pantofli dam- 
skich przeciętnie o pół numeru, 

  

  

I ten pomysł był kilkakrotnie realizo- 
wany przez rozmajłych oszustów, 

W Londynie operowała od dłuższego 
czasu nieuchwytna banda oszustów. Po- 
lieja stwierdziła, że niemal wszystkie 
przestępstwa, jakich banda ta dokony- 
wała, jota w Jotę przypominały nowele 
kryminalne pewnego literata. Wzbudziło 
to podejrzenie. 

Literat został wezwany przez sędzie- 
go śledczego i poddany przesłuchaniu, 
Sędzia śłedczy zarzucał mu, że jest człon 
kiem bandy, ponieważ opisy przestępstw 

są zbyt realne, aby mogły być wymy- 
šlone. 

Literat musiał wykazać i udowodnić, 
że jego nowele ukazywały się zawsze 
o parę tygodni przed popełnieniem is- 
totnym przestępstw, w nich opisywanych. 
Ponadto musiał udowodnić, że z bandą 
nie ma nic wspólnego. 

Wreszcie kilku członków bandy wpa- 
dło w ręce policji. Podczas przesłuchiwa- 
nia przyznali się, że kupowali książki ti- 
terata, podejrzanego o współudział w ich 
oszustwach i wzorowali się na pomysłach 

przezeń opisanych. 

więcej pszenicy niż przed rokiem. Zbio- 
"ry $tanów Zjednoczonych A. P. oblicza- 
ne są na 360 mil q wobec 287,5 miij w 
roku ubiegłym. Zaznaczyć należy, że ze- 
szłoroczny urodzaj w tym kraju uważa- 
ny był za zupełnie dobry. Zapotrzebo- 
wanie prawdeępodobnie będzie większe, 
ponieważ większy urodzaj mają kraje 
eksporterskie, natomiast w importerskich 
będzie bądź nie większy ed zeszłorocz- 
nego, bądź w niektórych nawet mniejszy. 

Na podkreślenie zasługuje, że ceny 
spadły 

DO POZIOMU NIEMAL „DNA“ 

w_najestrzejszej fazie wielkiego kryzysu. 
Położnie krajów eksporterskich jest tym 
trudniejsze, że kraje importerskie, bro- 
niąc się przed nadmiemą zniżką na 
swoich rynkach wewnętrznych, wprowa- 
dzają dość wysokie cła ed Importowane- 

go zboża. Podaż jest dość duża, zwłaszcza 
ze strony Rosji. Przypuszczają wszakże, 

ст ТОЧа 

101-y sezon 

SOLANKA 

KĄPIELE 
ELEKTRO-i WODOLECZNICTWO. 

INHALATORIUM. 
IRYGACJE i PLUKANIA JELIT. 

ZAKŁAD LECZNICZEGO STOSOWANIA SŁONCA 
POWIETRZA I RUCHU. KĄPIELE KASKADOWE 
PIĘKNIE POŁOŻONA STACJA .KLIMATYCZNA 

Sezon trwa od 15 maja do 1 października. 
Informacje: Dyrekcja Zakładu | Komisja Zdrojowa w Drusklenikakh, Związek Uzdro. 
wisk Polskich w Warszawie oraz wszystkie placówki „Orbisu* w kraju i za granłoą 
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NAD NIEMNEM 

Kiedy pokój hoteiowy może być 
uważany za zajęty na następdą 

dobę ? 
W. polskich sferach hotelarskich duże za- 

interesowanie wywołał spór, powstały os- 

tatnio w jednym z hoteli połskich na tle 

terminu, w którym pokój winien być wy- 

mówiony. Sprawa ta interesuje zresztą licz- 
ne rzesze stałych gości hotelowych, komiwo 

jażerów, agentów itp. 

Większość hoteli stol mianowicie na sta 

nowisku, że o ile pokój nie zostanie wymó 

wiony do godz. 18, uważa się, że jest zajęty 

na następną dobę. Brak jednak odpowied< 

nich przepisów, nonmujących tę kwestię, 

powoduje konieczność wywieszania w każ- 

dym pokoju hotelowym tablic z napisami, 

regulującymi zasady wymówienia pokoju, 

jako jeden z punktów regułaminu hotelowe 

go. Konieczność 1а nie jest jednak uwzględ 

niana powszechnie i na tym tle powstają 

zatargi, możliwe do uniknięcia, gdyby gość 

miał możność zapoznania się z warunkami 
najmu. W takim razie, pozostając w da- 

nym hotelu, akceptowałby milcząco warun 

ki najmu pokoju. 

SERIO 

Pobierałele Przemysł Krajowy! 
i ii ii i OOZZÓRZOOOE OOO ZOAO OZONOWA COZZA 

Wielkie manewry iramcuskie 

  

Podczas ostatnich wielkich manewrów francuskich wiele zainteresowania wzbudziły zmotoryzowane oaaziały. 

_ Ceny zboża spadają 

  

że długo to nie potrwa, ponieważ uro- 
dzaj pszenicy |arej, głównie w Rosji pro 
dukowanej, był nieświetny. 

Na rynku krajowym większe zmiany 
nie zaszły, ceny przeważnie zostały utrzy 
mane. W chwili obecnej wyczuwać się 
daje na rynkach 

NASTRÓJ WYCZEKIWANIA, 
zarówno bowiem producenci jak i kupcy 
wstrzymują się z podażą wzglłędnłe z za 
kupami do chwili wyjaśnienia się efektu 
pobieranych opłat od mąki i kaszy. W 
sterach rolniczych wypowiadany jest po- 

glad, že do ożywienła popytu przyczy- 
niłby się przerób żyta na spirytus oraz 
zakupy rezerwowe. Dła ożywienia eks- 
portu konieczne jest podniesienie stawkł 

zwrotu cła. Pozostałe ziemiopłody bez 
większych zmian, z wyjątkiem koniczy- 
ny blałej, która zwyżkuje, Podniosły się 
również nieznacznie ceny ziemniaków w 
związku z spodziewanym ich mniejszym 
urodzajem. 

  

101-Y sezon 
Ю) @ PECHA 

SOLANKOWE 
BOROWINOWE 
KWASOWĘGLOWE 
TLENOWE 
PIANKOWE     

Nowinki radiowe 

Pińsk marzy 
o własnej radiostacji 

Podczas odbywającego się w Pińsku Jar 

marku Poleskiego spotkałem dawnego zna 

jomego, jednego z działaczy miejscowych i 

zagadnąłem go na tematy radiofoniczne. 

Jak jest obeconie z odbiorem na Polesiu? 
Niewątpliwie po uruchomieniu Barano- 

wicz, sytuacją nieco się poprawiła. Łuck po 
prawi sytuację na Polesiu Wołyńskim. Jed 

nakże marzymy o własnej radiostacji w Piń 

sku i studio w Brześciu, jako o prowizo- 
rium. Motywujemy to mie tylko łepszym od 
biorem na detektor, ale przede wszystkim 

odrębnością regionu. Pragniemy mieć swój 
własny poleski dźwig do podnoszenia kuitu- 

ry mas ludowych. 

Czy ten dźwig ma być wyłącznie piński? 

"o mie jest próżność prowincjonalna pro 

szę pana, ale konieczność narzucona przez 

samą przyrodę. Niech pan sobie wyobrazi 

długie miesiące wiosenne i jesienne? Radio 

jest jedynym sposobem oddziaływania na 

osiedla oblężone przez wodę. Ileż energii 

musi zużyć działacz kulturałny na zwołanie 

najmniejszego zebrania. 

A czy tych spraw nie mogłyby załatwić 

Baranowicze, czy Łuck? 

— Każda z tych radiostacyj będzie mia 
ła madmiar roboty we własnym województ 

wie. Zresztą Poleszuk jest stworzeniem od 

rębnym, wymagającym specjalnego podej- 
ścia. Trudno od niego wymagać, ażeby ro 
zumiał styl prełegentów stołecznych, ałbo 

interesował się sprawami Nowogródka, czy 

Baranowicz.I co do sposobu ujęcia i co do 

treści musi to być program poleski. 

  

A jakie jest pańskie zdanie o programie 

którego Polesie dziś słucha. 

— Nie możemy wymagać, ażeby specjal 

nie przystosowywano się do nas. Jesteśmy 

względnie zadowoleni. Poleszuk lubi muzy 

kę i śpiew. Jak wszędzie miałyby powodze 

nie transmisje regionalne, gdyby były nie 

co częstsze. Akcja radiofonizacji kraju spo 

tyka się z przychylnym stosunkiem ludno 

ści. Jeżeli co stoi ma przeszkodzie — to 

warunki ekonomiczne. W ogóle jesteśmy do 
brej myśli radiowej. 

Z entuzjazmem powitamy jednak własny 

maszt. Ё 

   Hotel EUROPEJSKI 
w WILNIE 

Pierwszorzędny Ceny przystępne 

Telefony w pokojach. Winda osobowa 
I] 

Rozrywki umysłowe 
Zadania niniejsze są ostatnimi z kon- 

kursu wakacyjnego. Rozwiązania nadsy- 
łać do redakcji K. W. „Dział rozrywek 
umys ch” do dnia 20 września. 

      

     
      

-ZADANIE PODRÓŻNICZE 
(7 punktów). 

Z miasta A jedzie się przez wzgórze 
B do miasta C, | 

Wieśniak wyjechał z miasta A do B 

przy czym pod górę jedzie z szybkością 
4 km zaś z góry z szybkością 6 km i do- 
jechał po 23 godzinach. 

Z powrotem zaś jechał 13 godzin. 
Obliczyć odległość z miiasta A do mia. 
sta B. 

POMYŚL PRZYJACIELU 

(po 3 punkty). 
Jeśli nic nie masz oprócz Ka litery 
otrzymasz kawał chleba jeden, a nie 

{ cztery. 
+, 

Kogut ze starszym w zakonie 

W literze pewnej tonie. 
Poluj na to ptactwo w sezonie 
Możesz teraz, prawo ich już nie broni. 

PO JEDNEJ LITERZE 
(1 punkt). 

Odrzucając po jednej literze otrzy- 
mamy coraz to nowe wyrazy (cyfny ozna» 
czają litery) 

12324 1) prowizoryczny budynek 
2324 2) z cukrowej trzciny 
324 3) żyje w rzece 
243 4) miera powierzchni. 

TEST STN TRS AR STAR, 

Rozkład jazdy statków 
„PAN TADEUSZ* 1 „SOKÓŁ* 

kursujących między Wilnem, Kalwarią į 
Werkami w niedzielę dnia 11, 18 i 25 wrze 
śnia 1938 r. 

Odjazd z Wilna: 
8,50 — 10.10 — 11,39 — 12,50 — 14,10 — 

15,30 — 16,50. 

Odjazd z Werek: 

10,15 — 11,35 — 12,56 — 14,16 — 16,34 
— 1655 — 18,20. ES sf 

Uwaga: w razie deszczu hrb chłodu stój 
ki kursować nie będą. 

Statki są wolne pod wycieczki. Zamówłą 

nią na wycieczki przyjmuje się na I przy: 

siani statków K. Borowskiej, ul. Tadauaaš 

Kościuszki, tel, 15—96, Ceny niskie, - 

 



Kiopoty Zz hydroelektrownią 
Magistrat boi się i jest niezadowolony 

Od szeregu miesięcy trwają na tere- 
nie Turniszek, gdzie ma stanąć hydroelek 
trownia, prace | badania geologiczne. 
Prace te, jak słychać, są już na ukończe- 
niu. Dopiero po całkowitym jch zakoń- 
<zeniu zostanie dokładnie określony kosz 
torys robót. Zarząd Miejski, jak to już 
Iresztą pisaliśmy w sprawozdaniu к о$- 
tatniego posiedzenia Rady Miejskiej oba 
wia się, by suma ta nie była wyższą od 
ustałonej na konferencji marcowej w 
Urzędzie Wojewódzkim, kiedy to Magist 
rat zastrzegł, że koszt robót nie może 

obyć wyższy od płus-minus 6 milionów 
ziotych. p sią 

Tymczasem Zarząd Miejski ma nowe 
zmartwienie. Oto Magistrat został zasko 
czony wiademością, że ostatnio Minister 
stwo Komunikacji rozpoczęło już roboty.   

Roboty rozpoczęte zostały jednak nie 

przy wznoszeniu gmachu hydroelektrowni 
lecz... domu administracyjnego. Ta kolej 
ność robót nie trafia do przekonania Za 
rządowi Miejskiemu, który uważa, że w 
pierwszym rzędzie musi być wybudowana 
hydroelektrownła, by zgodnie z planem 
już w roku 1940 mogła być oddana do 

użytku publicznego. Późniejsze wykończe 
nie budowy narazić może miasto na 0g- 
romne straty, bowiem dla obsłużenia ca- 
łego miasta zajdzie konieczność rczbu- 
dowy obecnej elektrowni ciepinej. 

Wczoraj w sprawie hydroelektrowni 
Zarząd Miejski wysłał do Ministerstwa 
Komunikacji specjalne pismo, w którym 

podaje treść uchwały onegdajszego po- 
siedzenia Rady Miejskiej 1 wyluszcza 
swoje zastrzeżenia, 

20-lecie samoobrony Litwy i Białorusi 
15 października br. przyjeżdża do 

Milna liczna (około 500 osób) wycjecz- ka członków Związku Obrońców Wilna 
z listopada 1918 r. Na czełe tej wycieczk; 

zie stał nie tylko zarząd związku, 
ale į zarząd miasta Lwowa. 

Obrońcy Lwowa 15.X udadzą się po- 
chodem ze sztandarem ; mieczem na Ros. 
$° 1 złożą na grobie serca Marszałka 
metalowy wieniec z krzyżem obrony Lwo 
wa. Na drugi dzień, 16.X odbędzie się 

Jałbrzykowskiego, 
złożą wotum w postaci srebrnego ryn- grafu z krzyżem obrony Lwowa, poczem nastąpi wspólne śłubowanie wszystkich 
obrońców Lwowa. 

Jednocześnie z Lwowianami żołnierze Samoobrony Litwy i Białorusi również 
  

złożą wotum w postaci ryngrału z emble- 
małami Polski i Litwy oraz odznakę Samo 
obrony. W ten sposób zostanie podkre- 
šlone braterstwo broni obrońców dwu 
wiełkich miast, stojących na straży wscho 

dnich granic Rzeczypospolitej. Te uro- 
czystości będą miały charakter nie tylko 
żołnierski: obecność prezydium miasta 
Lwowa przyczyni się (taki jest zamiar 
Lwowian) do podkreślenia braterstwa 
miast. 

Znaczenie tej manifestacji braterskich 
uczuć i wspólnych żołnierskich przeżyć 
jest wielkie; to też należy pragnąć, aby 
całe Wilno należycie oceniło wartość 
szlachetnych uczuć Lwowa i na serca od- 
powiedziało sercem, zdając sobie jedno- 
cześnie sprawę z tego, że te uczucja wy- 
rosły na pódłożu czynów j są rękojmią 
nowych czynów, 

Brak fachowców w Mowogródzkiem 
Fundusz pracy organizuje kursy dla bezrobotnych 

Ożywienie gospodarcze, które daje 
się zauważyć, powoduje między innymi 
coraz większe zapotrzebowanie na wy 
kwalifikowane siły robocze. 

Ewidencja poszukujących pracy wyka- 
zuje, że robotnicy pozostający bez pra- 
£y bądź w ogóle 

NIE POSIADAJĄ KWALIFIKACJI 
ZAWODOWYCH 

bądź też ich kwalifikacje są niedostatecz- ne i ta okoliczność w przeważającej mie rze jest przyczyną tego, że znalezienie 
pracy dla nich nastręcza trudności. 

Chcąc umożliwić bezrobotnym uzyska 
nie kwalifikacji zawodowych, a tym sa- 
mym stałej pracy, Wojewódzkie Biuro 
Funduszu Pracy w Nowogrodku powoła- 
lo do życia komisję doradczą, zadaniem 
której będzie ułatwianie Wojewódzkie- 
mu Biuru wyboru metod prowadzenia 
zkcji organizacji rynku pracy į publicz- 
nego pośrednictwa pracy. 

Komisja wymieniona na posiedzeniach 
swych w dniach 28.VIII rb. przepracowa- 
la sprawę przysposobienia j dokształca- 
nia zaw. o bezrobotnych. 

W. wyniku obrad stwierdzono, że 
NAJBARDZIEJ PALĄCĄ POTRZEBĄ, 

m terenie województwa nowogródzkie- 
go, w zakresie omawianym wyżej, jest: 

a) wysłanie chociażby 20 kandydatów 
spośród młodzieży na przeszkolenie rze- 
mieślnicze do innych województw (np. 
Poznań i Warszawa), celem wyszkolenia 
ich w zawodach, których brak daje się 
najbardziej odczuwać, jak: kuśnierze, rę- 

aty, EA blacharze,  zduni, 
erzy instałacji elektrycznych itp. 

Z zawodach tych daje się zauważyć 
leje 7 brak rzemieślników-chrze- 

— IIS 

  
ufemalytima & 

Wśród rodziców dziecj w wieku szkoł 
nym dziejnicy Zarzecznej j przyległych 
panuje wiełkie rozgoryczenie z powodu 
przeniesienia do innego lokalu szkoły 
nr 14, która dotychczas mieściła się w lo 
kalu przy ul. św. Anny 3. 

Zupełnie niespodzianie szkoła ta zo- 
stała przeniesiona na ul. Dabrowskiego, 
> mieści się wspólnie ze szkołą po- 

Mr 10. W szkole nr 14 odby 

posiada zale zajęcia w godzinach 
anida od wych. Ale nie jest to rzeczą įwažniejszą. Nieszc. 
innym. zęście tkwi w czym 

Przeniesienie szkoł : у м i At abroad 
na Zarzeczy, ul. Filarec. 

gorsza na Kr: 
Wet na ul. Ciesielskiej 7" Kole, a na- 
DO ODBYWANIA COD. ZIE CHADZKI" PRZESZŁO RRONLE о- WEJ W JEDNĄ STRONĘ. RO-   

b) zorganizowanie kursu wyprawy 
skór owczych i szycia kożuchów w 
Kiecku; 

c) zorganizowenie kursów drobnego 
handlu; 

9) zorganizowanie kursów pomocnic 
domowych; i 

e) zorganizowanie kursów tkactwa 
i larbiarstwa łudowego; 

f) wyszkolenie mleczarzy i serowarów 
oraz techników przetwórstwa OWOCO- 
wego; 

g) zorganizowanie kursów  kowaji- 
podkuwaczy koni; 

h) wyszkolenie murarzy i zdunów; 

i) zorganizowanie kursów kamieniar- 
sko-brukarskich. 

Wykwalifikowane siły robocze w wy- 
mienionych wyżej zawodach, 
POSZUKIWANE SĄ JUŻ W CHWILI 

OBECNEJ, 
a w najbliższej przyszłości, wobec projek 
towanych większych inwestycji i wzma- 
gającego się ożywienia gospodarczego 
— coraz bardziej będą poszukiwane. 

„Ogólny koszt akcji przewidziany jest 
na sumę zł 40.000. 

[POKOJE 
TANIE. CZYSTE i CICHE 

W KOTELU ROYAL 
Warszawa Chmieina m1 

Dis pp. czytelników „Kariera Wileńsk,* 
15% rabato 

  

    
      

  

      

Jinacja dzieci 26 $ Każą im chodzić codziennie 3—4 k 
Nie frzeba chyba nikomu 
małe dzieci liczące po 0 
99 same odbywać tej drogi ych each mie Da wau 
byś do szkoły odprowadzane. Pókistóje pytanie przez kogo? Wiadomo powszech 
nie, że dziejnice te zamieszkuje A 
ważnie ludność uboga, która nie może 
sobie pozwolić na trzymanie bony lub na 
wet tylko służącej. Zarówno matka, Jak 
I ojslec pracują zawodowo. Nadomiar zie 
go nadchodzi zima, a wraz z nią szybko 
zapadający mrok. W tych warunkach na- 
wet dzjecj starsze nie mogą odbywać 
tak uciążliwej i długiej drogi, 

Jak nas Informują do Kuratorium Szkoł 
nego rodzice zgłaszali klika załałeń 
1 próśb 6 przeniesienie ich dzieci do 
szkół bliższych. Jak dotychczas starania te 
nie odniosły skutku. Wiemy dobrze [a- 
kie kłopoty ma Magistrat z wynajmowa. 
niem lokali szkolnych. W żadnym jednak 

  
  

„KURIER“ [4566]. 

Zjazd b. Ochotników Armii Polskiej 
10—12 bm. odbędzie się w Wilnie ogólno 

polski Zjazd b. Ochotników Armii Polskiej 

pod protektoratem Naczelnego Wodza, Pa- 

na Marszałka Edwarda Śmigłego Rydza. 

Program uroczystości: — 10 bm. 

Godz. 13,05 — Odjazd z Wilna do Zuło 

wa pociągiem popułarnym; 

Godz. 14,43 — Przyjazd do Zułowa; 
Godz. 16.20 — Zbiórka przed dworcem w 

Zułowie do odmarszu i złożenia wiązanki 
kwiatów w miejscu urodzenia Marszałka 

Józefa Piłsudskiego, przemówienie prof. Wa 

lerego Kwiatkowskiego; 

Godz. 17,40 — Powrót z Zułowa; 

Godz. 18,45 — Zbiórka na placu przed 

dworcem kolejowym; 

* Godz. 19,00 — Marsz na cmentarz Rossa; 

Godz. 20,30 — Złożenie wiązanki kwia- 

tów na stopniach Mauzoleum i odczytanie 

rozkazu; 

Godz. 20,45 — Apel poległych ochotni- 

ków; Defilada (rozwiązanie kołumny przy 

Ostrej Bramie]. 

11 bm.: 

Godz. 8,45 — Zbiórka uczestników zjax 

du z pocztami sztandarowymi, Plac Napo- 
leona. 

Godz. 9,00 — Udekorowanie krzyżem za 

sługi odznaczonych ochotników; 
Godz. 10,00 — Uroczysta msza św. przed 

obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej, cele 
browana przez JE. ks. arcybiskupa metr po 

litę wileńskiego Romualda Jałbrzykowskie- 

go oraz złożenie votum-ryngrafu w kaplicy 
Cudownej Matki Boskiej Ostrobramskiej; 

Godz. 11,00 — Odmarsz na cmentarz Ros 

sa; 
Godz. 12,00 — złożenie wieńca z odznaką 

związkową na stopniach Mauzoleum; 

Godz. 12,15 — Defilada przed Manzo- 

leum; 

Godz. 12,45 — Defilada przed władzami 

  

   

Najszyksza łódź amerykańska 

  

Konstruktorzy amerykańscy 

próbnej 
с 

Adwokat Zagórski przed sądem 
Sąd Apelacyjny w Wilnie rozpoznał 

wczoraj sprawę, która wywołała wielk'e 
zainteresowanie. Na ławie oskarżonych 
zasjadł znany w Wiłnie adwoka, Zagór- 
ski, oskarżony z artykułu 155 K, K, 

22 sierpnia 1936 r. ukazała się w Wił- 
nie jednodniówka, wydana przez wileń- 
ski oddział T-wa Przyjaciół Kongresu 
Pokoju, w której zamieszczoną była de- 

klaracja ideowa Wileńskiego Oddziału 
T-wa Przyjaciół Kongresu Pokoju. W de- 
klaracji tej władze administracyjne, a na 
stępnie i prokuratura, dopatrzyły się 
cech przestępstwa. Wydawnictwo zostało 
skonfiskowane, zaś sdwokat Zagórski, ja- 
ko redaktor odpowiedzialny i wydawca 

mi 
m. po ruchliwych ulicach miasta 

yć, że | wypadku to co stało się nie tłumaczy 
lat nie mo- | anj Zarządu Miejskiego, ani władz szkol 

nych, które muszą znaleźć jakieś wyjście, 
Można by leć, że dzieci na- 

leży zapisać do innej bliższej szkoły, mó 
wiąc konkretnie do szkoły nr 11, która 
mieści się na Zarzeczu. Niestety. Wysił- 
ki rodziców były daremne. Zarówno w, 
tej szkołe, jak i w szkołe na Antokolu nie 
ma miejsc j dzieci nie są przyjmowane. 

Zrozpaczeni rodzice, nie widząc In- 
nego sposobu, postanowili w 'wiełu wy- 

padkach ° 

W OGÓLE NIE POSYŁAĆ DZIECI 
DO SZKOŁY. 

A przecież istnieje przymus szkolny, Istne 
błędne kolo! 

Piszemy to na prośbę rodziców w 
nadziej, że władze szkolne zajnteresują 
się wreszcie tą sprawą bliżej, 

  

  

о zbudowali najszybszą łódź na świecie, która po- 
bija wszelkie dotychczasowe rekordy. Na zdjzciu konstruktor Clell Perry, podczas 

| jazdy na łodzi „Notre Dame 

  

i odmarsz w kierunku pl. Bossaczkowego 

przez ul. Bazyliańską, Końską, gdzie nastą 

pi rozwiązanie; 

Godz. 13,30 do 17,30 — Przerwa obiado 

wa i zwiedzanie miejsc zabytkowych; 

Godz. 14,00 — Obiad dla zaproszonych 

gości i włądz w reprezentacyjnym kasynie 

Zw. Ofic. Rezerwy na pl. Orzeszkowej; 

Godz. 16,00 — Odprawa prezesów ® Н» 
bie Przem.-Handlowej; с 

Gadz. 18,30 — Widowisko teatralne na 

boisku sportowym pułku piechoty legionów 

przy ul. Kościuszki (Antokol), dojazd auto 

busem Nr. 3). 

Godz. 23,30 — Odjazd poc. popularnego 

oraz uczestników mających karty z termi 

nem ważności w drodze powrotnej w dn. 

11. 9. rb. normalnymi pociągami o godz 

21,30 i 23,10 w kierunku Warszawy i in- 

nych miejscowości. 

12 br.: 

Odjazd uczestników mających karty x 

terminem ważności w drodze powrotnej w 

dn. 12. 9. rb. normalnymi pociągami. 

Część informacyjna: 

Biuro zjazdu mieści się przy ul. Wiel- 

kiej 68, telefon 18—23, od godz. 7 do 20 bez 

przerwy. 

Biuro informacyjno-kwaterunkowe mieś 
ci się na dworeu kolejowym, peron I, czyn 
ne bez przerwy od godz. 6 rano 10 bm. do 

godz. 24 11 bm. 12 bm. od godz. 6 do godz, 
23,30. 

Punkty Informacyjne: 
1) rėg ul. Zamkowej i Królewskiej, na. 

przeciw województwa; 

2) róg ul. Mickiewicza i Wileńskiej — 
D-H B-ci Jabłkowskich; 

3) róg ul. Niemieckiej 1 Dominikańskiej, 

naprzeciw magistratu. 

    

żę ZG 

został pociągnięty do odpowiedzialności 
sądowej, * 

Sąd Okręgowy skazał oskarżonego 
na 3 miesiące aresztu oraz na zapłacenie 
grzywny w wysokości 500 zł. 

Skazany odwołał się ed tego wyroku 
do Sądu Apelacyjnego, który wczoraj po 
wysłuchaniu przemówień. obrońców, ad- 
wakatów Petrusewicza, Krzyżanowskiego 

  

  i Jankowskiego, uchylił wyrok pierwszej 
instancji i adwokata Zagórskiego unie- | 

winnił. e). 

Wyślizgnięciu się igły 
zapobiega naparstek 
Wyslizgnigciu się no афе & 
drodze 

Obcasy gumowe 

BERSON 
; 3 

Dekoracja 
złotym krzyżem zasługi 
8 bm. wicewojewoda wieński doko- 

w urzędzie wojewódzkim dekoracji zło- 
łym krzyżem zasługi prof. dr Brunona 
Nowakowskiego, kierownika Zakładu Hi- 
gieny USB za zasługi w służbie państ- 
wowej. 

Może wreszcie Wiino 
otrzyma zegary! 

Pożyteczny wniosek ojców 
miasta 

Na ostatnim plenarnym posiedzeniu 
Rady Miejskiej zgłoszony został wniosek 
nagły ustawienia na koszt miagia czte- 
rych zegarów ulicznych do publicznego 
użytku. я 

Wnioskodawcy proponują ustawić z 

gary w następujących punktach: | — przy 
skrzyżowaniu ulic Mickiewicza, Wiłeń- 
skiej i Jagiellońskiej, H — następnie 
przy zbiegu ulic Zawałnej, Trockiej i W. 
Pohulanki, III na placu Ratuszowym oraz 
IV — na ul. Zamkowej. а z 

Sprawa ta będzie rozpatrzona i za- 
decydowana na najbliższym posiedzeniu 

Prezydium Magistratu, 

Nowy samochód 
Poradni Przeciwgrnź!iczej 

10 bm, © godz. 9, w kaplicy 
Matki Boskiej Ostrobramskiej Ks. Arcy- 
biskup Jałbrzykowski odprawi nabożeń- 
stwo na jnfencję akcji przeciwgruźliczej 
i dokona poświęcenia nowego samocho- 
du ruchomej poradni przeciwgruźliczej, 

Strajk okupacyjny fabryce 
Morera w Nowej Wilejce 

9 bm., © godz, 10.40 w fabryce Mo- 

zera został proklamowany strajk połączo 
ny z okupacją warsztatów pracy. Strajk 
zosłał wywołany  nieustępiiwym stano- 

wiskiem dyrekcji, która — mimo usilne 
starania rady zawodowej Zjednoczenia 

Polskich Związków Zawodowych oraz in- 
terwencję inspektora pracy — nie cofnę- 
ła zwolnienia z pracy wszystkich robot- 
ników. Strajk odbywa się w calkowitym 
spokoju. Akcją strałkową kieruje rada 
zawodowa ZPZZ w Wilnie. 

Fabrykę okupuje 212 osób. 

Zmiana rortładn na linii 4 
do. Jarozolimki 

Od dnia 11 września br. następuje 
zmiana rozkładu na linii. 4 do Jerozo- 
limki. 

   

w dnłe powszednie: 
j z Wilna o godz: 6.50, 9.00, 

13.15, 15.30, 18.00, 21.00. 
Odjazdy z Jerozolimki o godz. 7.20, 

9.30, 13.45, 16.00, 18.30, 21.30; 

w dnie świąteczne: 

Odjazdy z Wilna o godz: 8 do 12 
co godz. j od 15 do 21 co godz. 

Odjazdy z Jerozolimki o godz. 8.30 
do 12.30 co godz. i od 15.30 do 21.30 

| co godz, : 

9 osób osadzono w więzieniu na Łukiszkach 
za napaść na 

W związku z wypadkami napaści 
w ub. tygodniu na ulicach Wiłna na prze 
chodniów oraz wypadkiem nożewnictwa, 
którego ofiarą, jak donosiliśmy, padł 
dziennikarz żydowski, policja śledcza are 
sztowała 9 osób, których przekazano 

wczoraj na skutek decyzji wiceprokura- | 
tora na miasto Wilno, do sędziego śled- 
czego, wódzkich, 

Psy rasowe na IV Targach Północnych 

przechadaiów 
W godzinach pp. wszyscy aresztowa- 

ni zostali przewiezieni pod silną eskortą 
policyjną do więzienła na Łukiszkach, 
gdył sędzia śledczy zastosował wzgłę: 
dem nich areszt prewencyjny. 

Osadzenie napasłnłków w więcienłu 
jest skutkiem zarządzenia władz woje- 

(<). 
powa EA 

  

эу МУ ае 
Wileńszczyzna jest krajem zwierza i la 

sów. Myśliwstwo na Wileńszczyźnie kwit- 
nie w całej pełni. Nie ulega wątpliwości, 
że pokaz rasowych psób stanie się nieunik 
nionym stałym akcesorium Tazgów Północ 
nych. 

Już w tym roku Dyrekcja IV Targów 
Północnych urządza w dn. 24, 25 i 26 wrze 
šnia 1938 r., pokaz psów rasowych, na któ- 

rym będą oceniane psy przez specjalistów. 

Dła wystawców przeznaczono liczne nag- 

rody. 

Warunki i przepisy dla wystawców oraz 

deklaracje na udział w pokazie otrzymać 
można do dnia 10 września rb. włącznie w 

biurze IV Targów Północnych w Wilnie, 

Legionów 2, tel. 28-03. r 

Całe fermy lisów srehrzystych i szop na 

IV Targach Północnych. S 

Zainteresowanie Wystawą Hodowlaną 
pest bardzo wielkie. Hodowcy lisów s 

rzystych i szop zgłaszają całe fermy tych 

drogocennych zwierząt futerkowych. Na 

wolnym terenie Targów na przestrzeni oko 

ło 750 m. kw. stanie kilka takich ferm. — g 

otwartymi wybiegami, 

 



Tabela loterii 
4 dzień ciągnienia 4-ej klasy 42 Loterii Państwowej 

Li II ciągnienie 

Główne wygrane 
Stała dzienna wygrana 5.000 

£ł. padła na nr. 133404 * 
25.000 zł.: 89365 w A 
15.000 zł: 112074 153304 i 
110.000 zł.: 11991 13922 109284 

110344 149767 
5.000 zł.: 25050 51641 

91436 140878 

2.000 zł.: 4578 8982 24094 27527 
84136 35409 37191 39449 39782 
42673 51454 54910 58384 60223 

82918 

87445 72476 84393 88210 93812 
110632 119762 120505 128518 
135822 138379 146606 

1.000 zł.: 8662 11526 14210 
116568 23579 25126 27956 28580 
81136 31159 43209 44410 60370 
64871 78200 79433 86327 95050 
97026 104022 105036 . 106878 

“111636 114433 115094 131800 
132019 138563 140918 151014 
151424 158122 

Wygrane po 250 zł. 
160 75 92 214 498 516 79 616 831 

90 929 78.1147 62 508 10 754 92 822 
44 58 2100 806 59 471 577 86 721 79 
888 3175 241 423 588 628 37 47 92 
844 4022 29 62 287 417 623 94 830 
5061 163 67 261 432 505 657 53 749 
80 89 800 66 978 6085 317 463 508 
51 714 21 844 45 62 7077 246 47 334 
83 419 27 653 734 35 79 898 974 80028 
50 113 88 307 81 469 677 899 904 
9185 238 90 353 729 10238 46 53 356 
682 754 93 816 11048 71 201 40 598 
663 72 960 815 78 909 11 74 12183 
329 403 33 555 639 44 725 91 13028 
38 107 29 202 309 32 64 531 636 51 
80 883 900 36 59 14069 163 226 430 
32 533 666 791 907 21 34 15027 62 
160 550 793 819 16012 282 449 535 
181 804 52 950 58 61 66 17024 74 76 
287 210 38 368 474 76 536 758 838 
904 25 50 88 18047 50 288 373 437 
560 602 20 23 748 848 933 63 95 
29052 66 231 53 384 441 612 26 74 
(141 869 75 76 969 20162 297 571 629 
#00 9 82 840 976 21062 174 291 425 
552 62 81 616 37 85 746 839 908 28 
30 82 22076 82 134 52 347 81 86 431 
93 545. 683 866 978 23045 56 59 189 
267 79 328 448 861 91 92 04 903 
24386 423 82 66 71 502 54 601 25262 
93 328 796 814 17 952 26069 159 411 
590 632 38 848 911 27144 75 93 357 
566 608 737 78 808 48 28240) 316 406 
50 696 753 70 82 853 66 29016 80 156 
69 89 253 569 768 934 59 30054 83 
175 325 400 523 71 620 89 701 60 85 
817 31460 66 587 611 14 24 75 767 
829 39 56 70 903 53 32016 59 92 193 
218 51 328 38 92 450 79 528 82 708 
30 870 33058 171 330 423 595 765 866 
994 3007 174 124 7 234 304 95 484 
97 591 621 40 700 90 851 946 98 

35289 447 78 535 685 805 23 80 996 
36023 138 82 220 354 450 520 807 64 
П6 91 37192 221 34 306 443 69 726 
824 931 60 38019 232 49 27 84 89 90 
325 442 516 29 51 687 829 940 39022 
35 57 103 297 345 588 90 617 50 817 
85 938 40406 82 89 548 665 719 44 
889 95 991 41013 71 137 53 72 221 
398 414 65 625 766 811 42122 59 334 
36 441 614 703 30 864 960 99 43023 
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78 232 93 420 680 767 811 994 44070 
208 45 408 713 947 74 75 45121 445 
8 6526 737 77 834 966 46015 29 317 
29 27 457 575 629 826 68 956 74 
47051 207 84 52 343 59 407 556 760 
48028 42 176 469 626 753 49054 115 
18 373 677 715 800 62 

50032 49 371 61 562 643 72 720 
'|31 92 972 81 51108 209 576 52114 78 

83 221 39 401 550 61 86 838 53034 
202 328 555 612 68 801 54229 333 
403 42 636 73 96 711 816 973 55246 
366 81 437 70 643 750 59 51 803 18 
22 57 904 56141 200 433 65 507 864 
94 940 57065 237 369 430 59 501 20 
741 58067 93 136 310 15 531 661 754 
78 86 59203 320 691 96 810 42 57 
60094 103 89 204 81 384 86 88 429 
88 570 622 778 85 942 76 88 91 61151 
70 228 35 52 526 939 62098 157 94 
315 16 33 603 73 755 75 847 63045 
221 57 77 382 741 82 64169 96 218 38 
73 363 572 89 719 863 969 65032 67 
420 33 34 732 86 925 90 66367 86 412 
67 504 30 646 870 986 67292 347 507 
732 50 85 874 97 960 

68125 58 75 93 237 43 308 478 
570 610 33 843 56 948 69082 116 
247 422 582 95 633 747 70077 167 
278_607 842 71035 116 282 407 24 
48 53 80 601 54 959 72193 209 27 
62 92 341 92 740 803 28 93 78142 
82 274 890 403 89 610 60 74035 
261 491 27 574 75 75000 269 389 
618 703 26 886 927 76156 209 11 
325 468 534 43 72 634 773 905 
17040 74 252 301 499 525 673 83 
813 930 79 78075 139 522 49 703 
972 86 89 79029 41 212 74 315 50 
532 60 73 97 677 85 726 81 80038 
246 849 55 58 417 89 80 524 44 56 
663 711 825 45 52 90 911 77 81004 
42 58 212 36 453 90 503 19 70 611 
27 95 703 15 57 882 82081 111 326 
70 78 94 418 58 82 87 644 709 19 
83022 147 90 98 508 666 71 720 81 
843 936 58 84021 187 97 221 294 
851 415 56 564 669 87 813 55 60 
913 32 85111 36 48 47 233 396 457 
86 87 738 66 879 932 86016 89 126 
238 76 343 653 72 707 870 901 10 
37 74 87337 420 515 16 22 609 16 
721 58 58 70 64 948 61 88023 130 
59 803 453 638 813 14 50 89069 
87 113 58 284 87 331 560 688 762 
96 90063 300 76 424 95 568 631 
701 836 40 954 91089 67 278 802 
596 737 70 823 31 99 914 15 87 
92005 40 96 238 44 354 434 99 590 
99 823 48 69 904 93482 86 604 74 
874 325 34 94017 35 47 87 234 75 
889 438 71 78 83 721 95029 136 
409 744 61 92 807 96114 39 56 379 
566 807 943 97016 263 410 89 535 
71 895 902 21 70 73 98023 238 
85 72 91 418 638 58 973 88 99055 
70 211 55 388 447 94 650 810 

100027 49 133 364 543 887 987 
101004 52 80 379 409 504 10 20 824 
102015 76 88 118 48 64 87 94 317 52 
578 717 72 834 103819 356 533 43 53 
665 74 835 983 72 90 104050 91 176 
81 531 50 63 688 961 105129 246 51 
329 55 670 729 31 839 53 948 106005 
83 156 325 24 319 762 977 107101 
376 426 74 681 854 108118 527 707 
890 109036 390 468 686 110281 367 
68 435 54 691 748 53 924 111036 178 
-269 310 403 557 67 70 628 904 75 84 
112191 281 520 92 615 69 753 804 
934 73 118119 502 91 797 842 50 902 
99 114330 37 52 88 462 89 57360 91 
93 758 93 1115076 235 41 311 409 43 
529 967 116009 41 142 61 278 509 41 
94 750 815 980 17002: 87 258 337 620 
878 966 118062 121 97 201 29 483 500   52 853 964 119013 34 247 49 423 854 

57) Ё 

]6'! 912 44 120015 39 47 230 53 387 

„KURJER” (4566). 

584 676 730 69 888 121061 170 71 416 
71 603 13 791 806 95 122028 28 17 
153 372 76 475 694 757 812 907 
123200 82 354 465 613 942 68 124096 
426 98 125150 211 463 607 801 965 
126036 104 268 69 74 667 708 962 
127195 239 75 81 413 15 TTT 843 65 
908 128313 51 415 685 747 81682 
129090 689 822 

130119 50 79 298 472 84 516 57. 
614 750 848 909 131234 455 580 61 
701 4 132206 86 371 484 688 712 
970 183145 50 284 208 48 79 405 
69 581 636 806 134318 43 46 445 
53 80 524 63 768 81 135216 64 92 
593 642 936 65 68 136332 887 973 
187449 659 724 53 889 90 919 
138083 174 284 437 500 622 48 807 
11 79 85 944 139068 344 400 3 4 
31 77 550 605 85 734 46 52 84 85 

140002 395 441 650 79 850 58 
92 948 141268 335 529 628 84 801 
988 142046 305 34 95 437 884 935 
47 143030 42 244 497 635 144078 
108 6 63 210 65 338 441 500 600 
1 85 69 91 704 25 842 916 64 
146146 63 93 360 458 531 59 63 
679 734 68 825 30 79 924 25 80 99 
146090 118 82 96 308 459 84 589 
602 941 147952 402 540 64 914 48 
148409 294 354 55 554 74 700 812 
88 149010 437 77 519 85 788 810 
909. 

150115 2956 561 624 753 802 62 
900 151024 451 524 74 85 661 824 
926 51 93 152089 62 124 47 216 43 
97 407 86 549 665 749 51 8902 
153239 71 82 360 454 98 525 38 77 
818 906 59 74 154094 125 58 63 
225 868 428 520 648 55 718 63 81 
906 64 84 155097 147 64 503 677 
751 945 156044 64 127 48 6 76 319 
416 581 612 799 864 98 157212 379 
664 66 782 50 816 78 158114 55 
410 643 822 159011 379 998. 

Ill ciągnienie 

Główne wygrane 
Stała dzienna wygrana 20.000 zł. 

padła na nr. 122538 
25.000 zł. na nr. 20842 
15.000 zł. na nr. 72164 
10.000 zł, na nr. 61691 
5.080 zł. na nr. 87676 
2.000 zł. na nr. 27700 39692 42418 

42945 50924 73765 74822 83222 87875 
88079 90588 94609 120779 125190 
135739 137873 141808 

1.000 zł. na nr. nr. 14481 23957 
30621 32124 35010 40056 40513 40898 
42718 50143 55124 67651 78454 81241 
93510 100919 123791 132089 132726. 
133799 138513 150519 152433 

Wygrane po 250 zł. 
20 359 61 476 81 500 670 89 93 777 

1348 518 611 800 75 2364 499 528 767 
870 994 3057 77 243 325 674 96 797 
955 4000 74 135 47 94 398 556 93 99“ 
681 732 5017 252 351 514 611 6034 
135 544 67 3858 7301 503 600 52 952 
8010 75 365 672 927 79 9269 473 532 

10054 175 272 483 86 963 11029 151 
550 76 638 98 706 824 12157 256 74 
83 482 13083 214 37 415 98 569 822 
86 954 14441 559 74-711 30 999 15105 
54 274 314 461 920 16099 167 267 679 
799 839 64 17107 28 206 672 18160 
219 371 720 935 75 19215.381 453 978 

20159 309 526 716 909 74 21240 68 
768 22230 56 539 642 935 41 23038 
52 159 315 24030 98 170. 469 604 801 
25106 506 27 828 26227 81 314 417 
583 789 27021 230 424 595 616 38     837 53 28005 246 383 643.776 29057 

226-475 91 742 : 
30069 426 809 31114 577 79 32308 

51 65 952 33017 95 186 283 424 548 
761 92 976 34141 389 457 756 35119 
261 503 933 36095 210 378 442 96 602 
76 881 37080 299 968 38095 146 79 91 
237 485 775 39131 274 540 715 16 853 
98 40130 250 41010 21 668 42572 643 
84 918 43302 75 694 947 92 44490 523 
46 45094 177 444 929 46074 96 137 60 
ck 48426 515 634 49093 320 588 636 
39 25 ” 
50527 757 51128 891 52540 856 

53424 54249 912 99 55000 173 302 
480 954 56030 4 166 256 488 722 71 
956 57110 32 419 528 461 844 71 990 
58139 62 75 838 90 59000 370 461 858 

60014 289 616 23 866 61115 46 734 
872 926 62286 349 885 63016 248 372 
626 768 76 968 64047 480 514 650 66 
809 49 65346 402 6 922 27 89 66360 
408 16 633 43 809 67216 327 882 
68022 84 238 81376 670 76 69079 217 
333 465 947 

70017 586 774 71026 271 865 948 
50 72342 433 94 786 906 62 65 73017 
67 167 223 392 401 56 57 629 704 938 
74238 496 588 602 758 936 75103 19 
637 921 75 76026 273 71073 255 314 98 
483 84 785 78116 862 79030 354. 80037 
115 327 553 93 679 792 987 81053 116 
56 215 66 479 554 834 71 82001 4 156 
98 356 891 83137 338. 537 783 911 21 
38 41 84032 167 669 85088 47 59 739 
86181 383 86 491 87155 362 540 76 
634 871.89 919 87 88029 89 89106 64 
341 90164 276 885 905 91098 597 781 
92510 720 907 27 92927 44 94208 769 
990 95397 446 652 718 988 41 77 83 
96150 77 210 22 495 97991 98105 59 
966 99050 65 106 266 521 825 

100085 563 657 768 101253 484 733 
10278 103595 661 718 80 10223 682 79 
105020 28 618 83 106118 307 50 795 
107091 781 968 18676 19143 315 476 
610 110379 450 555 646 11676 701 
113205 81 745 113199 300 8 731 826 
114294 499 902 115041 140 224 366 

14482 561 889 924 33 116031 644 834 
117093 105 483 627 79 983 118013 108 
23 37 417 83 648 119045 58 91 158 
386 120661 153 488 21101 418 756 908 
56 22379 465 683 60 123523 124080 
235 63 345 767 124050 231 126025 218 
666 769 930 38 127054 338 500 500 786 
956 62 128055 339 867 129464 724 959 
130788 131584 998 182568:805 — 942 
133180 353 468 544 71 74 912 17 18489 
149 257 33 565 135514 4 660 739 13604 
359 472 546 648 784 889 137019 276 
399 460 898 138126 44 56 9 30 3 13 
413 49 881 89 139275 608 673 149292 
113 38 638 916 141293 835 142172 287 
356 79 554 59 920 143130 429 956 
58 144188 162 362 804 145175 84 283 
466 548 888 952 146158 405 21 23 29 
553 913 149 307 148408 14 92 94 97 
582 149311 94 40 509 83 150031 516 
Ti5 803 151003 177 223 97 515 89 608 
881 152419 580 153258 355 505 18 828 
996 154324 521 44 877 984 155111 240 
419 780 81 944 15721 69 158279 678 
159643 

IV ciągnienie 
Wygrane po 250 zł. 

11 15 162 404 507 99 760 803 71 
945 53 94 1071 277 716 40 62 2017 57 
224 323 43 537 914 3105 82 94 369 
557 672 769 938 4276 456 537 667 707 
800 49 50046 320 60 431 41 60 623 
768 88 856 950 6238 639 7057 74 200 
328 629 833 89 8058 235 389 455 65 724 876 9162 253 438 0 618 99 756 
'893 907 10050 109 67 567 11010 763 
73 12082 146 324 636 13041 135 759 
824 37 14066 110 478 784 838 988 
15268 333 97 415 978 16248 496 503 Ala aaa 158 310 439 743 826 

181 454 575 670 1925 495 671 764 807 46 ; 20022 667 21167 302 77 446 96 

rzeźbiony z jednego olbrzymiego szmaragdu. 
To jeszcze nic. Kiedy kniaź Wasyl odrzucił nied- 

bale poły swego purpurowego płaszcza i wziął się 

Czciciele Wotana 
Młodzi Erninowie nie przypuszczali wcale, aby 

ta pogawędka mogła mieć jakieś poważniejsze na- 
stępstwa. A tymczasem dr Johnke zabrał się do prze- 
studiowania zagadnienia ukrytych skarbów z taką 
samą solidnością i pedanterią, z jaką uczony geo- 
log przystępowałby zapewne do określania pokładów 
ziemi. Przede wszystkim więc korzystając z przerwy. 
w zajęciach szkolnych — były wtedy Zaduszki — 
pojechał do Warszawy i przesiedział tam całe dwa 
dni, poświęciwszy ten czas całkowicie na mozolne 
szperania po wszelkich dostępnych dlań biliotekach 
i księgozbiorach, interesując się specjalnie materia- 
łem historycznym, dotyczącym okresu wojen szwedz- 
kich. 

Z wycieczki tej powrócił z notatkami, których 
treść potwierdzała w pewnym stopniu jego przypusz- 
czenia co do realności podstaw legendy o ukrytych 
skarbach. Dowiedziiał się mianowice, że za czasów 
króla Jana Kazimierza żył i grał wielką rolę przy 
dworze książe Wasyl Ostrogski — bratanek Janusza, 
znakomitego niegdyś kasztelana krakowskiego. Ze 
śmiercią kasztelana zakończyła istnienie starsza linia 
możnego rodu. Wasyl był założycielem linii młodszej, 
a jako spadkobierca zebrał w swych rękach olbrzy- 
mie bogactwa. 

Dr Johnke w swych poszukiwaniach natrafił na 
pewien manuskrypt, będący, jakbyśmy dziś powie- 
dzieli reportażem z pewnej uroczystości dworskiej. 
Nieznany kronikarz stwierdził w tym opisie, że posta- 
cią, która zwracała najwięcej uwagi na zamku, ze 
względu na przepych swego stroju, był kniaź Wasyl 
Ostrogski. Był odziany wprawdzie jak każdy. szłach- 
cie po polsku, w żupan i kontusz, ale na ramionach 
miał wspaniały płaszcz ze szkarłatnego jedwabiu, 
nodbity gronostajami, niczym królewski, a na gło- 

wie mitrę książęcą, którą Ostrogscy odziedziczyli po- 
dobno po swych przodkach. — udzielnych kniaziach 

halickich. Otóż ta mitra, jako że służyła niegdyś po- 
tomkom wielkiego Ruryka, przedstawiała cały mają- 

tek. Zdobiło ją — jak zanotował ów kronikarz — # 

górą tysiąc pereł, trzysta rubinów i krzyż grecki, wy- 
  

zawadiacko pod boki, wtedy zobaczyli wszyscy, że 
klamrę jego złotego pasa zdobi drugi szmaragd 0l- 
brzymiej wielkości. Zobaczyli też przepyszną głowicę 
karabeli kniaziowskiej która lśniła się jak tęcza, tak 
gęsto była obsypana diamentami. 

Kronikarz dodał przy tym i łatwo było poznać, 
że sprawia mu to szczególną przyjemność, iż obecni 
na owym przyjęciu wielcy posłowie: wenecki, an- 
gielski i francuski, „aże języka _w gębie zapomnieli”, 
patrzący na te wspaniałości i jeden drugiego pytał, 
co by to mógł być za władca, który osobiście zjechał 
na zamek króla jegomośr'* 

Bardzo byli podobuv <4dumieni wielcy posłowie 
zagraniczni, kiedy im powiedziano, że ten wielmoża 
to nawet nie wasal, ale zwykły poddany. polskiego 
króla. A przy odjeździe z uroczystości kniaź Wasyl 
zadziwił ich jeszcze więcej. Towarzyszył mu bowiem 
liczny orszak jeźdźców odzianych w złote „pancerze i 
siedzących na koniach, których rzędy w świetle po- 
chodni wprost jarzyły się od klejnotów. 

Najcenniejsza była, oczywiście, ta część zapisek 
gdzie mówiło się o miejscu przechowania tych wszyst- 
kich skarbów. Kronikarz w sposób bardzo dla knia- 
zia pochlebny podkreślił, że Wasyl Ostrogski nie od- 
stąpił osoby królewskiej jak to uczyniła większość 
możnych panów i znaczna część szlachty. Odprawiw- 
szy pogardliwym słowem posłów wielkiego hetmana 
litewskiego, którzy namawiali go do zdrady, wyszty- 
ftował kniaź Wasyl własnym sumptem dwa regimen- 
ty dragonów a drugie dwa piechoty i na ich czele 
wyruszył na Szwedów. Większych sukcesów wojen- 
nych nie miał wprawdzie, przecież jednak musiał się 
dać nieprzyjacielowi we znaki, skoro Jan Kazimierz 

po powrocie na tron uznał za stosowne podziękować 
mu za tę pomoc osobiście. 

Podejmował go kniaź Wasyl w swym zamiejskim 
zameczku myśliwskim i tam król jegomość — jak 
pisał kronikarz — mógł nadziwować się do woli bez- 
miernym ilościom złota i klejnotów,  nagromadzo- 
nych przez kniazia w skarbcu podwodnym, gdzie prze- 
trwały bezpiecznie najazd szwedzki. : 

Dr Johnke czytał te zapiski młodyni Erninom, a 
im aż oczy wyłaziły z orbit. Oni też jak tamci „wiel- 
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Stacje krótkofalowe 
ma DWR 

W. dzialę krótkofalowców 

na Dorocznej Wystawie Ra- 

diowej zawsze moźna spotkać 

tłum zwiedzających. . 

Na ścianie pokoju, gdzie 

zainstalowano stacje nadaw- 

cze, pozwalające na nadawa- 

nie i odbieranie audycyj z ca- 
łego świata, wisi szereg ry- 
sunków, przedstawiających w 

pełnej humoru satyrze dzieje 
życia zapalonego krėtkofa- 
lowca. Na pierwszym rysun= 

ku widzimy małego entuzjas- 

tę odbioru krótkofalowego, 

który z zapałem przystępuje 

do wywołania na aparacie 

własnej konstrukcji. Na dal“ 

szych wizerunkach zilustrowa 

no, jak krótkofalowiec z bie- 

giem lat doczekawszy się już 

brody, i imponującego wzro+ 

stu wciąż nie rezygnuje z na 

wiązania dalekich, egzotycz= 
nych kontaktów z takimi. jak 
on sam entuzjastami, 

Nasi zapaleni krótkołalow= 
cy, to przyszła kadra wyszko- 

łonego personelu radiowego, 
która spełniać będzie w razie 
wojny niesłychanie doniosłe 

zadania. 

Już podczas pokoju, kiedy 
klęska powodzi przerwała 
drogi komunikacyjne z całymi 

połaciami kraju, krótkofalow- 
cy mieli okazję zdać egzamin 

praktyczny, stając się w pew- 
nych wypadkach jedynym łącz 
nikiem pomiędzy krajem, a 

odciętymi przez wodne wy- 

lewy miejscowościami. 

Sieć wyszkolonych, — о- 
świadczonych krótkofalowców 
stanowić będzie niezwykle 
ważny środek łączności dla 
państwa, armii i społeczeńst- 
wa, 'wciągniętego w orbitę 
działań wojennych. Nie nale- 
ży więc lekceważyć ich żmud 
nej, napozór, a niezwykle 
efektownej w wynikach pra- 
cy. Trzeba stwierdzić, że wła- 
śnie młodzież mając najlepsze 
intuicyjne wyczucie przyszłoś 
ści, odnosi się do krótkofalar= 
stwa z największym zapałem. 

Wykaz 
wylosowanych - 

numerów 
w dn. 8 b. m. 
zamieścimy 

w niedzielnym 
numerze 

cy posłowie* zapomnieli języka w gębie, słuchając 
o tych ogromnych bogactwach żaden 
zwrócił uwagi na szczegół, 

jednak nie 
który był tu najważ- 

=
 

  

— Jesteście głupi, jak spaśne knury — rozgnie- 
wał się wreszcie dr Johnke. — Powinniście byli do- 
myślić się od razu, że te notatki dają nam potwierdze- 
mie baśni, którą opowiadał mi Otto. 

Wilhelm, który był o wiele sprytniejszy od bra- 
ci, połapał się wtedy ale też nie zupełnie. 

— Gdyby w Teresinku był zamek, to rozumiał- 
bym, że chyba tutaj chował ten kniaź swoje skarby 
— powiedział strożnie. 

— Ba! Gdyby był... — zniecierpliwił się dr Johnke. 
— Otóż właśnie, że był. Musieliście słyszeć przecież, 
że przed wielu, wielu laty stał zameczek w Teresin- 
ku. Zburzono go, zdaje się, w wieku osiemnastym, 
bo był pewnie przestarzały i niedogodny. Zbudowano 
wtedy dzisiejszy pałacyk, ale dawne fundamenty zo- 
stały, no i zostały też podziemia, z których wypły- 
wa... 

— Dunaj — podchwycił domyślnie średni z bra- 
ci. 

— No, tak. Ale żeby skarby miały pozostać ukry- 
te i zapomniane — kręcił głową z niedowierzaniem 
Wilhelm. — To chyba niemożliwe. 

"Odpowiedzi nie otrzymał, a potem przez dłuż- 
szy czas nawet na ścisłym zebraniu organizacyjnym 
dr Johnke nie wspomniał nie o ukrytych skarbach 
ani'o legendzie. W końcu listopada jednak nieocze- 
kiwanie zgłosił się do sołtysa i oświadczył mu, że 
musi przerwać na trzy dni lekcje i wyjechać w swoich 
sprawach rodzinnych i sołtys, choć już wtedy niezbyt 
przychylnie usposobiony dla nauczyciela, nie sprze- 
ciwiał się. Zima jakoś nie przychodziła jeszcze. Dni 
stały piękne, słoneczne i ciepłe. Roboty polne mogły 
trwać jeszcze i większość kolonistów rada była z tych 
nieoczekiwanych wakacyj swoich dzieci. 

Dr Johnke był zawsze słowny i po trzech dniach powrócił punktualnie, ale nie sam; tylko w towarzy- stwie jakiegoś draba, który wyglądał bardzo .z cu- 
dzoziemska. Przyjechał wieczorem, więc tego jego to- warzyszą mie widział nikt z mieszkańców kolonii. 
Zobaczył go tylko Wilhelm, który czekał na nauczy- 
ciela w szkole, * ; 

(D. e. n.) 
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Jutro: Prota i Jacka 
  

Wschód słońca — g. 4 m. 42 

Zachód słońca — g. 5 m, 51 

  

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii USB 
w Wilnie z dn. 9. IX. 1938 r. 

Ciśnienie 765 
Temperatura średnia -- 14 

sa Temperatura najwyższa -- 22 
ejuqg Temperatura najniższa + 5 

Wiatr: cjsza 

Tendencja barom.: lekki wzrost ci- 
Inienia 

Uwaga: pogodnie. 

Przewidywany przebieg pogody 
do wieczora 10 bm.: 

Ranek chłodny i mglisty. - W 
dnia pogoda słoneczna z przejści, wym 
rozwojem zachmurzenia typu kłębiaste- 
go w godzinach południowych,  skłon- 
nością do burz į przelotnych opadów. 

Słabe wiatry z kierunków południo- 
wych, przechodzące w zachodnie. 

Temperatura do 20 stopni, 

WILEŃSKA 
DYŻURY APTEK. 

Dziś w nocy dyżurują następu jące apteki: 5 Nałęcza (Jagielońska 1); S-ów Augustow- skiego (Kijowska 2); Romeckiego i Żelańca > (Wileńska 8); Frumkinów (Niemiecka 23); Rostkowskiego (Kalwaryjska 31). : Ponadto stalę dyžurują apteki: 
tokolska 42); Szantyra (Legionów 
fączkowskiego (Witoldowa 22). 

Paka (An 

10) i Za- 

MIEJSKA. 
— Projekt statutu organizacyjnego Za- 

rządu Miejskiego. Powołana przez Magistrat 
specjalna komisja przystąpiła do opracowa 
nia statutu organizacyjnego Zarządu Miej 
skiego. Projekt statutu po zaakceptowaniu 
prżez Magistrat w niedługim już czasie zos 
łanie przedłożony do zatwierdzenia na ple 
Barne posiedzenie Rady Miejskiej. 

— Sprawa budżetu Muzeum Pamiątek 
pośmiertnych Marszałka Piłsudskiego. Magi 

„atrat zatwierdził projekt i kosztorys. budo 
wy domu murowanego przy ul. Rossa 26 na_ 
muzeum pamiątek pośmiertnych Marszałka 

Piłsudskiego. Kwota kosztorysu wynosi zł. 

19,420. Wobec tego, że w budżecie na rok 

1928—39 przewidziany jest na ten cel kre 

dyt tylko w wysokości 8,000 zł., Magistrat 

postanowił kredyt ten przekroczyć z tym, 

że różnica pokryta będzie z oszczędności in 
nych działów budżetu. 

W najbliższym czasie konkretny wnio- 
sek w tej sprawie zostanie skierowany na 
plenarne posiedzenie Rady Miejskiej. 

SPRAWY SZKOLNE 
— WII Państwowym Liceum i Gimna- 

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

— Dyrekcja Kursów Maturalnych Sekcji 
Szkolnictwa Średniego ZNP komunikuje, że 
kursy z zakresu gimnazjum oraz kurs z za- 
kresu 6 kl. starego typu dla repetentów zo- 
stają wznowione dnia 7 września o godz. 17 
w nowym lokalu ul. Zawalna 21 (lokal 
Gimn. Związku Osadników). Wykładają pro- lesorowie szkół państ lifikacjach 7 7YCh o pełnych kwa 

Zapisy od dnia 5 wr; i ześn. i 
17—18 w nowym łokalu. > inas 

— Koedukacyjne Liceum Handlowe 
Jagiellońska 2, tel. 14-14, ogłasza dodat 
kowe zapisy do klasy I handlowej (rów- 
noleałej). Wolnych miejsc 15, Zgłoszenia 
do 17 września br. włącznie, Egzaminy 
wstępne dn 19 września br. 

— Pryw. 7-kl. Koedukacyjna Szkoła Po. 
wszechna III stopnia Haliny Siewiczowej 
p. n. „Szkoła Radosna* przyjmuje zapisy do 
wszystkich klas oraz do przedszkola codzien 
nie od 12—16, ul. El. Orzeszkowej 11-b. 
Racjonalne i ulepszone . metody nauczania 
Pod kierunkiem wykwalifikowanych dobo- 
arch sił pedagogicznych. Należyte i su 

sake, Przygotowanie do szkół średnich, 
ое 3::;‘:::_103'& i zawodowych. Języki 

isko kulturalne. Lokal piękny, 
uongczaj. Ogród, boisko, Warunki dostępne ż A pne. 

wych i średnich. 

Bursy, ul. Bazylia 

1 0d 15—18. Tel. 

Inf i 5 
ormacje w kancelarii 

oska 2 m. 20 od 10—-12 
16—25 

RÓŻNE 
Poznajeje Wilno”. 

cza Związku Pra- 

— „Wilnianie 
11 września br. wycj 

| chrześcijańska przy ul. Mickiewicza 23, tel. 

znane manikurzystki, panie Ludwika i Ma-. 
Ha. 

| przedmecz „Parkowianki“ „B“ iSokół” | 

17 września br. odbyła się w Baranowi-   

pagandy Turystycznej zwiedzi Zakłady 
Straży Pożarnej m. Wilna. 

Zbiórka uczestników wycieczki o g. 12 
przed głównym wejściem do Bazyliki. 
Udział 20 gr od osoby. 

— W szkolnym Ogrodzie Zgologicz- 
nym (M. Pohulanka 1) można ogiądać 
+ewoce winorośli szlachetnej, brzoskwini 

1 orzecha włoskiego, które dzięki nie- 
zwykłe ciepłemu latu dojrzały tam w 
niebywałej obfitości. 

— Rewelacja dnia, 
I znów przybyła Wiłlnu nowa placówka 

2856, pod firmą Zakład Fryzjerski AS“, — 
Współwłaścicielami są znani pierwszorzędni 
mistrzowie p. p.- Mieczysław Kozłowski i 
Witold Minkiewicz, b. długoletni współpra- 
cownik firmy „Carmen“. Zaklad jest wapa- 
niale i estetycznie urządzony według naj- 
nowszych wymagań, gdzie. także pracują 

Nie wątpimy, że Sz. Publiczność poprze 

nowopowstałą placówkę, która w zupełno- 

ści zadowoli W. W. Panie, aby sobie za- 

skarbić szereg klienteli i zasłużyć na przy- 
chylną ocenę. . 

ROTEL 

„ST. GEORGES" 
w WILNIE 

Pierwszorzędny = Ceny przystępne 
Telefony w pokojach 

  

NOWOGRÓCZKA 

— Ks. Kubik opuszcza Nowogródek. 
Popularny i uspołeczniony na gruncie no- 
wogródzkim ks. Mieczysław Kubik (pre- 
fekt gimnazjum A. Mickiewicza), odzna- 
czony ostatnio złotym krzyżem zasługi, 
obejmuje dziekanat w Nieświeżu, dokąd 
wyjeżdża w tym już miesiącu. . 

Piękny ten awans napawa jednak no- 
wogródzian wielkim smutkiem, ' bowiem 
poza wspomnianymi zaletami, ks. Kubik 

ceniony jest. jako. nieprzeciętny. artysta 
muzyk, inicjator szeregu koncertów į įm- 
prez szkolnych, 

— Strzelanie o O. S. W okresie „Dni 
Mickiewiczowskich” (ad 11—22.X br.) co 
dziennie od godz. 10 do; zmierzchu 0d - 
bywać się będą strzelania na odznakę 
strzelecką na strzelnicy pod Górą Zam- 
kową. Broń I amunicja na miejscu. 

— Zabawa taneczni. Ochot. Straż 
Pożarna w Nowogródku urządza 10 bm.- 
w ramach Tygodnia Przeciwpożarowego 
zabawę taneczną, która się odbędzie w 
sali Ochn'n, Straży Pożarnej od godz. 21, 

LIDZKA 

— Konkuts na hasło KKO. Komunalna 
Kasa Oszczędności powiatu  lidzkiego 
ogłosiła konkurs na hasło Komunalnych 
Kas Oszczędności, Za najtrafniejsze, naj- 
bardziej pomysłowe hasła, popularyzu- 
jące KKO będą przyznane nagrody: | — 
125 zł, II — 75 zł, HI — 50 zł. 

— Klerowniczka szkoły wypiła 30 gr 
Jedyny. Onegdaj kierowniczka szkoły 
powszechnej w Papierni gm. wawió "skiej 
Maria M, usiłowała popełnić samobójst- 
wo przez wypicie około 30 gr jodyny. 
Desperatce udzielono pomocy lekarskiej, 

„= O mistrzostwo Ok. Wii. ki. „A“. 
11 bm. na miejskim stadionie sportowym 
w Lidzie rozegrany będzie mecz piłki 
nożnej o mistrzostwo okręgu wileńskie- 
go klasy „A'”* OZPN pomiędzy KS „Par- 

kowianka — Lida a KS „Sokół” — No- 
wogródek. Tegoż dnia odbędzie się | 

B. o godz, 13,30. Mecz o mistrzostwo kla- 
sy „A” odbędzie się o godz. 15.30, bez 
względu. na pogodę. 

BARANOWICKA 
— Poświęcenie figury-pomnika Matki Bosklej z Lurdes w Baranowiczach. 

czach obok kościoła parafialne. inicj 
! ialnego z inicja tywy ks, dziekana Borysiuka uroczystość z figury-pomnika Matki Bos- rej z Lurdes. Figura stanęła zbi ulic Narutowicza i Hołówki. RE — Wielki odpust w Baranowiczach. 14 bm. wypada doroczny wielki odpust religijny w Bar:Nowiozach, na który ścią gają wierni z dalszych j bliższych okolic do Baranowicz. W dniu tym uczniowie szkół w Baranowiczach wolni są od zajęć 

DZIŚNIEŃSKĄ 

— Brak fachowców w spółdzielczości. 
W powiecie dziśnieńskim istnieje 17 
spółdzielni spożywców (razem 27 skle- 

pó:w i 1 piekarnia). Wszystkie rozwijają 
się dobrze, operując gotówką, zebraną 
przeważnie .z udziałów członkowskich. 

Najlepiej rozwija się spółdzielnia w Pi; 
sie, której obrót w roku ubiegłym prze- 
kroczył 256 tys zł, Spółdzielnia ta pro- 

<iliwi obsadę stanowisk w nowopowsta- 

„nieczność budowy 12. zastawek w kana- 

  wadzi działy: spożywczy, manufaktury, 

„KURJER” (4566). 

Samobójstwo na Rowach Sapieżyńskich 
Wczoraj przechodnie znaleźli w lesie | 

na Rowach Sapieżyńskich па` jednym 
z drzew wisielca. 

Policja stwierdziła, że wislelcem Jest 

Spłonął dom przy 
Wczoraj w godzinach pp. wybuchł 

wiełki pożar przy ulicy Lwowskiej 29. |. 
Ogień objął dach piętrowego domu mie 
szkałnego | rozszerzył się ze znaczną 

szybkością. Na miejsce wypadku przyby- 
ły wszystkie oddziały straży ogniowej. 

  

21-letni Konstanty Banado, zam. przy 
ulicy Rowy Sapieżyńskie. 

Bonado pozostawił list, w którym 
pisze, że postanowił odebrać sobie życie. 

ulicy Kalwaryjskiej 
Po kilkugodzinnych wysiłkach zdołano 
pożar zlokalizować, 

Dom uległ zniszczeniu. Straty są 
znaczne. Przyczyna pożaru nie ustalona. 
Policja prowadzi dochodzenie. (<). 

LST TS TNT NT OIS S AROS 

materiałów piśmiennych, skór i obuwia, 
maszyn rolniczych, żelaza, i nawozów 

sztucznych. 
W związku z rozwojem starych i po- 

wsłaniem nowych spółdzielni spożyw- 
ców daje się odczuć poważny brak sił 
lachowych jak: sklepowych, rachmistrzów 
i kierowników spółdzielni. Oddział „Spo 
łem" w Głębokiem jesienią rb. zamie- 
rza zorganizować kursy fachowe, co umo- 

jących spółdzielniach. 

WOŁOŻYŃSKA 
— Gmina Pierszaje «а *rmil. 4 marca 

rb. pracownicy zarządu gminnego w Pier 
szajach na tygodniowej zbiórce sołtysów 
gromadzkich zainicjowali uczczenie trze 

ciej rocznicy zgonu Pierwszego Marszał- 
ka Polski Józefa Piłsudskiego czynem 
obywatelskim dla armii. Wyłoniono ko- 

mitet gminny, który postanowił przepro 

wadzić zbiórkę darów na zakup karabinu 
maszynowego dła pułku: KOP. 

Potrzebna na ten cel kwota została 
już zebrana i karabin maszynowy będzie 

wręczofy pułkowi w dniu „święta KOP" 
w październiku br., jednocześnie z wrę- 
czeniem sprzętu wojennego temuż puł- 
kowi przez OZN powiatu wołożyńskiego. 

DSZMIAŃSKA 
— Na pierwszym. miejscu w Wiłeń- 

szczyźnie. Prowadzone na obszarze po- 

wiatu oszmiańskiego, w związku z. prze- 

budową utroju rolnego, prace meliora- 
cyjne osiągnęły w pierwszym okresie 

roku bież. b, duże rezultaty, świadczące 

o, intensywnej pracy, W oktesie tym od- 
wodniono około 1,400 ha. gruntów za- 
bagnionych, należących do kilkudziesięciu 
wsi. "Cała sieć przekopanych sposobem 
szarwarkowym rowów, kanałów, strumy- 
ków długości 50 km cieku świadczy o zro. 
zumieniu przez rolnika potrzeb. melio- 

racji, Dałsza akcja osuszania moczarów 

prowadzona jest w 25 miejscowościach. 
Obecnis z powodu suszy powstała ko- | 

  
łach, rowach i strumykach w celu na- 
wodnienia łąk. Należy dodać, że powiat 
oszmiański pod względem wykonanych 
robót melioracyjnych stoi na pierwszym 
miejscu w Wileńszczyźnie, 

WILEJSKA 
— Wilejka powita swoich żołnierzy, — 

W Wilejce odbyło się zebranie komitetu 
obywatelskego w sprawie ustatenia form po 
wiłania powracających z ćwiczeń w niedzie 
16 11 bm. oddziałów Korpusu Ochrony Poy 
granicza. 

. Do ścisłego komitetu zaproszono p. Hen 
szelową jako przewodniczącą, a na człon 
ków pp. Laskowskego, Szajnera, Jankuna i 
Zublewicza. 

— Pułapka na 800 dzieci, Tyż przy bra 
mie szkoły powszechnej w Wilejce jeszcze 
w lipcu rozpoczęto budowę dużego hydran 
tu pożarowego. Pracę ukończono w końca 
sierpnia, lecz dotychczas nie zasypano cał 
kowicie wykopanego dołu, 

Obecnie każdego dnia obok dołu mu 
si gęsiego przechodzić rano j w południe 
po 800 dzieci. Wystarczy, aby któreś dziec 
ko z figlów, nie ze złej woli pchnęło lekko 
drugie i już „nieszczęście gotowe”, 

Najwyższy czas, aby Zarząd Miejski po 
lecił zasypać wspomniany dół, czym uspo- 
koi matki oraz usunie szpecące ulicę i ta 
mujące ruch kupy ziemi, kamieni i desek. 

A. J. 

о, е 
(Ch. StraŽ "L Kisrovnik 

„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 Opakowan'e I przewo- 

żenie mebli. 

    

Książka kształci. bawi, rozwiial 
Książka SS ———- 

"ai Ta 

Czyte'n'a Kowośc. 
Wilno, Šw. Jerzego 2 
OSTATNIE NOWOŚCI 

Lektura szkolna — Beletrystyka — 
Naukowe — Wysyłka na prowincję, 

A Czynna od 11 do 18-ej, ; 

Kaucja 3 zł. Abonament 1.50 zł. 
REBERTADOWEEPZIŃ SRA RAZ YZAST KRZ ROCZEK   

TEATR | MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. 

— Dziś, inauguracja sezonu w Teatrze 
Miejskim na Pohulance! Dziś, 10 bm. Teatr 
Miejski na Pohulance otwiera sezon pod dy 
rekcją dra Leopolda Pobóg-Kielanowskiego 
oryginalną sztuką Jerzego Kossowskiego — 
„TEKLA“, 

Sztuka żywo napisana, o silnej więzi 
dramatycznej, przeplatanej dowcipnymi sy 
tuacjami scenicznymi, pokazuje widzom ob 
licze współezesnej wsi polskiej z jej bofącz 
kami i radościami. Świetnie zarysowane po 
stacie sceniczne dają duże pole do popisu 
aktorskiego wykonawcom, stwarzającym pla 
styczne i jędrne typy miejskie. Reżyseruje 
sztukę dyr. Leopoki Pobóg-Kielanowski. 
który wprowadził ją również reżysersko na 
sceny polskie w Katowicach na prapremie- 
"ze. Opracowanie plastyczne — Jan i Kami 
ła Golusowie. W sztuce tej reprezentuje się 
po .raz pierwszy część nowopozyskanego ze 
społu. artystyczńego a to pp.: Walentyna 
Alexandrowicz, Władysława Nawrocka, Wan 
da Szczepańska, Juliusz Balicki, Antoni 
Czapliński, Władysław Ilcewiez, Stanisław 
Jaśkiewicz, Stefan Kępka-Bajerski, Władys- 
ław Lasoń, Stefan Martyka, Ludwik Tatar 
ski. 

UWAGA: ceny miejsc od zł. 3,90 do 0,40 
gr. Szatnia płatna: parter i I bałkon — 0,30 
gr.; II balkon 0,20 gr. 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*. 

— Występy J. Kuleczyckiej. — Dziś naj 

piękniejszy utwór. twórczości « Abrahama 

„Wiktoria i jej Huzar*, którego treść zaczer 

pnięta z epilogu wojny etropejskiej. W roli 

głównej Janina Kulczycka i Kazimierz Dem 
bowski w otoczeniu B. Halmirskiej, X, Grey, 
M. Martėwny, Wi. Szczawińskiego, K. Wyr 
wicz-Wichrowskiego, K. Chorzewskiego. 

— Jutrzejsza popołudniówka w Lutni. — 
Jutro o godz. 4,15 pp. po cenach zniżonych 
grane będzie urocze widowisko Rose-Marie, 
dostępne dla młodzieży szkolnej. W roli ty 
tułowej Xenia Grey. : 
— „Hrabina Marica“ x Janiną Kulczycką 

w Toli tytułowej z K. Dembowskim, W. 

Szczawińskim, M. Domosławskim, K. Wyr 
wicz-Wichrowskim w rolach głównych. — 
Balety z udziałem M. Martówny i J. Ciesie) 
skiego. 

SE: 

  

RADIO 
SOBOTA, dnia 10 września 1938. roku. 

6.42 Pieśń poranna; 6.45 Gimnastylia; 

7.00 Dziennik poranny; 7.15 Koncert poran- 

ny; 8.00 Andycja dla szkół; 8.10 Muzyka po- 

pularna; 8.55 Program na dzisiaj; 9.00 Przer 

wa; 11.0 OAudycja dla szkół; 11.25 Peśni 

egzotyczne; 11.57 Sygnał czasu i hejnał; 12.08 

Audycja południowa z Radomia; 13.00 Kon- 

cert Orkesty Rozgłośni Wileńskiej pod dyr. 

Władysława Szczepańskiego; 14.00 Muzyka 

łekka; 14.15 Przerwa; 15.15 Teatr Wyobraź- 

n: dła dzieci: słuchowisko p. t. „Krakowian- 

ka jedna miała chłopca z drewna"; 15.48 

Wadomości gospodarcze; 16.00 „Gdy zadź- 

więczą mandoliny“ — w wyk. orkiestry man 
dolinistów; 16.45 Jak wieś bawiła się w młe 

$cie przed stn laty — felieton; 17.00 Polska 

muzyka ludowa; 17.35 „Robotnik czy niewol 

nik* — pogadanka Antonego Zakretowiczaę 

17150 Wileūskie wiadomości sportowe; 17.68 

Program na niedzielę; 18.00 Nasz program: 

18.10 Recital fortepianowy Józefa Smidowi+ 

cza; 18,45 Wiersze Marii Pawlikowskiej-Jasa 

norżewskiej; 19.60 Koncert rozrywkowy: 

Transmisja z terenu „Dorocznej Wysta Ra 
diowej w Warszawie; 20.00 Audycja dla Poa 

laków za granicą; 20.45 Dzienk wieczórnyg 

20.55 Pogadanka aktualna; 21.00 Czytanki 
wiejskie: „Babunia' — opowiadanie Elizy 

Orzeszkowej (dokończenie); 21.10 Z pieśnią 

i tańcem przez. Wielkopolskę; 21.50 Wiado- 

mości sportowe; 22.00 Koncert w wyk. Or= 

kiestry P. R. Transmisja z Dorocznej Wysta 

wy Radiowej w Warszawie; 23.00 Ostatnie 

wiadomości i komunikaty; 23.05 Zakończę: 

NIEDZIELA, duła 11 września 1938 m 

7,16 Pieśń „Ave Maria“. 7,20 Koncert 

poranny. 8,00 Dziennik poranny. 8,15 Au- 

dycja dla wsi. 8,35 Program na dzisiaj. — 

8,40 Wiadomości rolnicze (Transmisja „do 

Baranowicz). 8,50 Gra kapela wiejska (Tran 

smisja do Baranowicz). 9,15 Transmisja na 

bożeństwa z kościoła ks. ks. Misjonarzy św. 

Krzyża w Warszawie. 10,30 Muzyka 11,45 

„W świetle rampy" — felieton wygł. K.'Le 
czycki. 11,57: Sygnał czasu i hejnał. 12,03 

Poranek muzyczny. Transmisja z DWR. — 

13,00 „W setną rocznicę urodzin Asnyka'— 

audycją literacka. 13,30 „Po wywczasach“ 

— muzyka obiadowa. 15,00 Audycja dła 

wsi. 16,30 Oryginalny teatr wyobraźni: — 

„Przygoda* — premiera słuchowiska Tad. 

Edwarda Fischera. 17.10 Ryszard Strauss: 
Sonata na wiolonczelę i fortepian. 17,40 Po 

gadanka aktualna. 17,50 Tygodnik dźwięko 

wy. 18,10 Podwieczorek przy mikrofonie-— 
Transmisja z DWR. W przerwie o godz. 

19,00: „Murmańczyk* — fel. K. Makuszyń 
skiego. 20,00 „Dożynki w Korkożyszkach* — 
wieczorynika w oprac. Stanisława Pac-Po- 
marnackiego. W wykonaniu zespołu „Kas- 
kada“. 20,35 Wil. wiad. sportowe. 20,40 Prze 
gląd polityczny. 20,50 Dziennik wieczorny. 
21,00 „Ta — joj“ — wesoła audycja. 21,35 
Wiad. sportowe ze wszystkich rozgłośni PR. 
22,00 „Rigoletto“ — Giuseppe Verdi'ego, — 

Reportaž operowy. 23,00 Ostatnie wiadomo 

Ści dziennika wieczornego i komunikaty. — 

23,05 Zakończenie programu. й 

  

Wiadomości radiowe 
NOWE ATRAKCJE NA WYSTAWIE 

RADIOWEJ. 

Wystawa Radiowa w Warszawie zostanie 

zamknięta w niedzielę, 11 hm. o godz. 10 w. 

Na zwiedzenie jej pozostaje więc tylko dwa 

dni. Krótki ten okres czasu pragną wyko 

rzystać! liczne organizacje społeczne a prze 

  

Zajścia podczas pikletowania 
ks'ęgarń żydowskich 

Prowadzona w Wilnie akcja pikieto- 

wanła księgami żydowskich przez człon- 

ków Str. Narod. ij „Fałangi” trwa w dal- | 
szym ciągu. 

W związku z tą akcją zanotowano 

szereg incydentów. Dookoła pikietowa- 

nych sklepów gromadziły się tłumy cie- 

kawskich, wobec czego tworzyły się zbie 

gowiska, zakłócające normalny ruch. Po- 

licja interweniowała kilkakrotnie, zatrzy- 
mując opornych. : 

Onegdaj późno wieczorem doszło na 

ul Zawałnej pod żydowską księgarnią 

Strała do starcia pomiędzy Żydami a pi- 
kiełującymi. Kres zajściu położyła po- 

Wczoraj na zaułku Literackim, w po- 

bliżu księgarni Łupca doszło ponownie 
do awantury. Właściciel księgarni Łupe 

zaaiakował jednego z pikietujących, któ 
TY, Jak twierdzi Łupc, młał wtargnąć do 
wnętrza sklepu. 

Powstała bójka į zblegowisko. Po- 
lieja szybko Inferweniowała, zatrzymując 
parę osób, w tej lczbie księgarza. 

Ponadto doszło w mieście do kilku 

innych drobnych zajść, (<). 

  

de wszystkim szkoły, które chcą umożliwić 
młodzieży zbiorowe zwiedzanie stoisk i stu 
dia Polskiego Radia. W związku ze spodzie 

waną stąd wielką frekwencją zwiedzających 
| wobec olbrzymiego powodzenia studia wy 

stawowego postanowiono rozszerzyć  prog- 
gram i dać w niedzielę pięć audycyj, z któ 
rych cztery zostaną transmitowane. Ostatnia 
audycja wieczorna będze powtórzeniem zaw 

sze doskonałego „podwieczorku przy mikro 
fonie“. SZ AI DOE) 

. Niedzielne audycje | 
dą w godzinach: 12,03, 15,00, 1 
20,45. W programie niedzielnym ze studia 

wystawowego usłyszymy poranek symfonicz 

ny, dwa koncerty rozrywkowe i „podwie- 

pzorek przy mikrofonie". Rozszerzony w ten 
sposób program udostępni studio wystawo 

we zwiedzającym DWR w ostatnim dniu tr« 

wamia wystawy. ; 4 

TYSIĄC OSÓB JEDZIE ZE ŚLĄSKA 
: NA UWR 00703 

Klub Dziennikarzy Radiowych Śląska 4 
Zagłębia zorganizował drugi pociąg popular 
ny na DWR. Pociąg ten wyjedzie w piątek 
dn. 9. IX. o godz. 22,05 z Katowice, zabiera 
jąc po drodze pasażerów z Szopienice, Sos- 
nowca, Będzina, Dąbrowy Górniczej i przy 
będzie w sobotę rano do Warszawy. Tysiąc 
osób znów zjedzie ze Śląska na DWR. 

    

ORFEUSZ GLUCKA DŁA RADIOSŁUCHA- 
> CZY WARSZAWY II. | 

W sobotę, 10 bm. o godz. 22,00 będą 

mieli radiosłuchacze Warszawy II rzadką 

sposobność poznania bardzo pięknej opery 
Glucka „Orfeusz“. Wielki reformałor opery | 

XVIII stulecia — Gluck nie tylko odegrał 

ważną rolę w historii muzyki, lecz obdaro 
wał świat dziełami o wartościach RE 
telnych. Każde bliższe zaznajomienie się "2 
jego muzyką oznacza wewnętrzne wzboga 

cenie słuchacza. 
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Kurjer Sportowy 
  

-_ Jutro gramy z Cracovią 
Nie będzie już ryzykownych ekspery- 

mentów. Drużyna WKS Śmigły wystąpi 
w niedzielę w tym samym składzie co z 
Warszawianką. Dobrze się stało, że na- 
reszcie zaniechano zmian w drużynie, któ 
ra siłą rzeczy nie mogła zdobyć się na 
maksimum wysiłku, grając coraz to w in 
nym składzie, 

Niedzielny mecz z Cracovią będzie 
poważnym pojedynkiem sportowym nie 
tylko o dwa cenne punkty, lecz o staw 
kę znacznie większą, bo o egzystencję 

«W. Lidze. Cracovia tak bardzo szałować 
„punktami. nie może, .bo los jej nie jest, 
co.prawda, zagrożony, lecz nie jest jesz 
cze i przesądzony. W każdym bądź ra- 
zie 14 punktów to nie jest zbyt wielka 
różnica dzieląca drużyny o 11 pkt., które 
żyją pod znakiem ciągłych obaw, że jeże 
li tylko noga się powinie to trzeba bę 
dzie nolens volens rozstać się z ekstrą kla 
są piłkarstwa polskiego, 
„ „Drużyna wileńska grać więc będzie 
w- następującym: składzie:. Czarski, Zawie 
ja, Paszkiewicz, Grządziel, Bukowski, Pu 
„zyna, Marzec, Pawłowski, Tumasz, Ballo 
ssek i Hajdul. 

Jesteśmy wszyscy jak najlepszej myś 
li i sądzimy, że nadzieje sportowców Wil 
na po tak wspaniałym meczu z War:za- 
wianką nie zostaną tym razem również 
zawiedzione. Trzeba tylko postarać się o 
narzucenie tempa j własnego systemu 
gry, a Cracovia będzie musiała w Wilnie 
poddać się. 

Dla Wilna niedzielne spotkanie z 
Cracovią jak również czekający nas 9 
października mecz w Wilnie z Wartą bę 
dą rozgrywkami decydującymi. Trudno bo 
wiem liczyć, żeby WKS Śmigły mógł 
wygrać spotkanie rewanżowe z Ruchem 
16 października, względnie z Pogonią we 
Lwowie 

“ Crakovia i Warta powinny być właś 
nie tymi drużynami, które dostarczą tak 
bardzo potrzebnych do utrzymania się w 
Lidze punktów. są 

; Drużyna jest dobrej myśli. Piłkarze 
wiłeńscy wierzą w zwycięstwo Nie, po- 
winni być jednak oni zbyt pewni siebie, 
gdyż w:sporcje pewność częsło zawodzi. 

: Dziś mecz K.P.W. SI 
Dziś, w sobotę, dn. 10 bm. na boisku 

Makabi przy ul. Wiwulskiego odbedzie się 
towarzyskie spotkanie piłkarskie K. P. W. 
ŚLĄSK — K. P. W. WILNO. 

Można j trzeba nawet wierzyć we włas 
ne siły i iść konsekwentnie do. zwycięst 
wa, lecz nie wolno pod żadnym względem 
zlekceważyć przeciwnika. 

Cracovia jest zespołem rutynowanym 
i opanowanym technicznie. Dziś można 
już powiedzieć, że piłkarze krakowscy. 
przewyższać nas będą technicznie | že 
mogą mieć lepszy starł, lecz jeżeli w 
pierwszej połowie meczu zmiusimy ich do 
zastosowania taktyki defenzywnej i je- 
żeli przez 45 minut będziemy stale ata 
kować bramkę Cracovii to kilka piłek 
powinno trafić do siatki i WKS Śmigły 
musi mecz wygrać. 

W Wilnie zainteresowanie tym spot 
kaniem jest kolosalne. Organizatorzy li- 
zą, że w niedzielę padnie „rekord pu- 
bliczności”. Uruchomiony został. jeszcze 
jeden punkt przedsprzedaży biletów w 
cukierni Rudnickiego przy ul. Trockiej 

Jeżeli zdobędziemy w niedzielę dwa 
punkty to już wówczas- będzie można 
mówić o pozostaniu w Lidze, lecz nie bez 
zastrzeżeń W danym wypadku w dużej 
mierze zależy również od wyników dru 
żyn pozostałych. Dla Wiilna najszczęśli 
wiej układałaby się tabeła gdyby Polo 
nia wszystkie swoje spotkania przegrywa 
ła jak najwięcej zaczęła tracić punktów. 

Przy dwuch spadających drużynach z 
Ligi trzeba bardzo uważać, żeby nie zna 

|leżć się na dziesiątym, względnie dzie 
wiątym miejscu. 

Całe sportowe Wilno łącznie z pro 
wincją žyje nadzieją, że jednak sprzyjać 

wileńskim j punktacja tabelki ligowej tak 
się ułoży, że nie będziemy na szarym 
końcu i-nie stracimy tej wielkiej szansy 
sportowej brania udziału w tak emocjo 
nujących imprezach sportowych, jakimi 
są mecze piłkarskie o mistrzostwo Ligi. 

Autohusy na boisko 1 Brycady 
11.IX br. będą kursowały dodatkowe 

autobusy na boisko sportowe | Brygady 
z rogu ul.. Wileńa:iej i Mickiewicza (pl. 
Orzeszkowej od godz. 14.30. 

ask — K.P.W. Wilno 
Mecz zapowiada się bardzo interesująco. 

Drużyny wystąpią w swych najlepszych 
składach. Początek o godz. 16. 

Q godz. 14,30 przedmecz juniorów. 

    
Historia rekordu Świata w oszczep'e 

Historia rekordu świata w rzucie osz- 

czepem, rozpoczęta -w r. 1899, zapisała do 

tychczas w tabeli rekordzistów wyłącznie na 

zwiska północnych atletów. 

Pierwszy rekord w oszczepie ustanowio- 

ny został w r. 1899 przez Szweda Lemminga, 

który następnie poprawia swój rekordowy 

wynik jak następuje: 

1899 r. — 49,32 m. 

1902 r. — 50,74 m. i 51.95 m. 

1903 r. — 53,79 m. 

1906 r. — 53,90 m. 

1907 r. — 54,15 m. 

W r. 1908 rekord świata przechodzi do 

Norwego Halse — 54,40 m., lecz w tym roku 

jeszcze Lemming znów wpisuje swoje naz 

wisko na listę rekordu światowego wyni- 

kiem 56,28 m., a w następnych latach popra 

wia: 1909 r. — 56,46 m., 1911 r. — 57,27 m. 

W r. 1912 — Finn Saaristo poprawia re 

kord na 61,45 m., lecz w parę miesięcy póź 
niej znów Lemming jest lepszy — 62,32 m. 
W r. 1914 — Saaristo 63,28 m., w r. 1916 

Finn Peltonen 64,35 m. Dalej na liście rekor 

du światowego widnieją nazwiska głównie 

Finnów: 1919 r. — Myrrha, 64,81 m. oraz 

65,55 m. i 66,10 m. W 1914 — Lindstroem 

(Szwecja) 66,62 m., w 1927 r. — Penttila— 
(Finn) 69,88 m., w 1928 r. — Lundquist — 
(Szwecja) 71,01 m. Od 1930 r. do 1936 r. 
Maetii Jaerwinen stale dzierży tytuł rekor 
dzisty, kolejno poprawiając swoje wyniki: 
71,57 m., 71,70 m., 71,88 m., 74,28 m., 74,61 
m., 76.10 m., 76,66 m., 77,83 m. 

Wreszcie w r. b. rekord świata zdoby 
wa Nikkanen (Finlandia) wynikiem 77,87 m. 

Sport w kilku wierszach 
Ze strony lekkoatletyki niemieckiej czy- 

nione są starania, aby przypadający na rok 
przyszły międzypaństwowy mecz lekkoatle 
tyczny Szwecja — Niemcy w Berlinie za- 

mienić na trójmecz międzypaństwowy Szwe 
tja — Niemcy — Finlandia. 

h Szwedzki, związek. bokserski zaangażował 

na trenera swoich pięściarzy znanego bok- 

sera niemieckiego Otto Nispela, 

Jak już donosiliśmy, w dniu 26 paździer 
nika rb. rozegrany zostanie w Londynie sen 

sacyjny mecz piłkarski pomiędzy reprezen- 
tacjami Anglii i kontynentu Europy. 

Spotkanie to mieć będzie miejsce na sta 
dionie Arsenalu. W najbliższych dniach od 
będzie się specjalne posiedzenie zarządu 
międzynarodowej federacji piłkarskiej, któ 
rą zdecyduje o składzie reprezentacji konty 
nentu. 

W. dniu meczu przypadnie jubileusz an 
gielskiej federacji piłkarskiej. Z tej racji 
ną okolicznościowy bankiet zaproszeni zo 
staną reprezentanci zagranicy. 

Tereny narciarskie Zakopanego przed mistrzostwami FIS 
Skocznia na Krokwi znajduje się w zaa- 

wąnsowanym, stadium przebudowy w-g. pro 
Jektu dyr.. Romana. Loteczki. W projekcie 
zrezygnowano z powiększenia teoretycznych 
rozmiarów skoczni do 80 m .i pozostawiono 
dawną normę 75 m. Projekt przewiduje je 
dynie mniejsze zmiany i ulepszenia w do- 
tychczasowym profilu, który dobrze zdał 
egzamin praktyczny. 

Opracowano także szczegółowy plan sta 
dionu narciarskiego i niebawem rozpoczęte 
będą roboty terenowe, 
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Wydawnictwo „Kurjer Wileński* Sp. z 0. Q 

Centrala: 

   

    

Nowe schronisko na Kalatówkach przed 
stawi się już jako imponujący zaczątek 
przyszłego gmachu. Prace koło budowy ko 
lejki górskiej na Gubałówkę posunęły się 
znacznie naprzód. Trasy zjazdowe na Kas 
prowym Wierchu, których zgodnie z regula 

minem międzynarodowym, winno być trzy 

do wyboru, są już całkowicie przygotowane. 

W dn. 17 bm. przybędzie do Zakopane 
go, celem dokonania inspekcji tras dr. F. 
Martin z ramienia komisji biegów zjazdo 
wych i slalamów FIS,   

Lida, ul. Zamkowa 4/7, 

Pińsk, Dominikańska 40. 

- Wołkowysk — Brzęska 9/1. 

będzie tym razem szczęście sportowcom. 

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

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

Szczuczyn, Wołożyn, Wilejka, Grodno — 3 Maja 6, Spyatki=* Em. Plater Н 3-go Maja 13,     
  

„KURIER“ [4566]. 

Polki w mistrzostwach Europy 
Jak wiadomo, w Wiedniu rozegrane zo 

staną lekkoatletyczne mistrzostwa Europy 
17 i 18 bm. Reprezentacja Polski na zawody 
te wyjedzie z Warszawy 15 bm. pod kier. 
Wojnarowskiej. 

W skład ekspedycji polskiej wejdą: 
Walasiewiczówna, która startować ma 

na 100 i 200 m, w skoku w dal, w sztafe- 
cie 4 razy 100 mtr. Nadto zgłoszona zosta 
ła do oszczepu, lecz start w tej konkurencji 
jest wątpliwy. 

Prócz Walasiewiczówny w biegu na 4 ra 
zy 100 mtr. wezmą udział: Książkiewiczów 
na, Gawrońska i Kałużowa. ' 

Wreszcie Flakowiczówna startować bę- 
dzie w kuli, a w skoku w dal — Słomczew 
ska, ; 

Z zawodniczek, które nie wezmą udzia 
łu: Kwaśniewska przechodzi obecnie opera 
cję, Wajsówna leży w szpitalu chora na za 
palenie płuc, a Czarnocka dopiero co opuś- 
ciła szpital. 

Wyznaczone do reprezentacji Polski za- 
wodniczki przebywają obecnie w obozie 
CIWF na Bielanach. 

0 wejście do Ligi 
W niedzielę nadchodzącą rozegrane zo 

sianą dwa mecze piłkarskie `о wejście do Li 
g! Państwowej a mianowicie: 

W Łodzi: Union Touring — PKS Łuck, 
W. Świętochłowieach — Garbarnia — 

Śląsk. 

O mistrzostwo Ligi 
W niedzielę nadchodzącą rozegrane z0- 

staną następujące spotkania piłkarskie o mi 
strzostwo Ligi Państwowej, a mianowicie: 

w Warszawie Warszawianka — Ruch, 
we Lwowie Pogoń — Polonia, 
w Krakowie Wisła — Warta, 
w Chorzowie AKS — ŁKS, 
w Wilnie Śmigły — Cracovia: 

ъ 

Telewizyjna transmisja 
meczu piłkarskiego 

Radio londyńskie zapowiedziało dwie 
niezwykle interesujące transmisje telewizyj 
ne na wrzesień i październik. Będą to: fi- 
nał pucharu Anglii w piłce nożnej Arsenal- 
Preston North End oraz sensacyjny mecz 
piłkarski pomiędzy Anglią i reprezentacją 
Kontynentu europejskiego. 

Sekcja Bokserska 
W.K.S. Śmicły 

WKS rozpoczyna treningi w małej sali 
Okr. Ośrodka WF. przy ul. Ludwisarskiej 
Nr. 4 w każdy pouiedziałek od godz. 18 do 
20 oraz w każdy wtorek i czwartek od godz. 
20 do 22. 

Treningi przeprowadzać będzie Mirynow 
ski Bronisław. 

Zarząd sekcji prosi zawodników o przy 
bycie na I trening w dniu 12 bm. o godz. 18. 

Nauka i Wychowanie 
TYYYYYYYYYVYYYYTYTYTYYYYYWYVYYYYYYVYVYYYVY 
DYREKCJA GIMN. KOEDUK, im. Ks. P. 

Skargi, ul. Ludwisarska 4, teł. 23—08 za- 
wiadamia, że posiada wolne miejsca w kla- 
sie pierwszej. 

RÓŻNE. 
ZGUBIONY dowód osobisty wydany na 

imię Alberta Jodowalkisa, zam. we wsi Bier 
Żyja, pocz. Kołtyniany — unieważnia się 

    

NOWOOTWARTA Pracownia Sukien 
przyjmuje obstalunki po cenie zniżonej. — 
Odpowiedzialnym na raty. —  Sierakow- 
skiego 24—18, I p. w podwórzu (drugi dom 
cd ul. Mickiewicza). 

L ans L 

NOWOGRÓDZKIE 
UWADZE NABYWCÓW PLACÓW W M. 

NOWOJELNIA. Na hipotece maj. Nowojel. 
nia ciąży dług na naszą, Bajraszewskich, 
rzecz w wysokości około 40.000 zł. Place 

nabyte bez porozumienia się z nami. bę- 

dziemy licytować. Wilno, ul. Żeligowskie- 
go 6—5. A 
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Kino „APOLLO“ 
w Baranowiczach 

Dziś wielki podwójny program. 
Arcywesoła komedia polska. 

1) NIEDORAJDA > trzema naj. 
lepszymi komikami Adolfem Dymszą, 

Józefem Orwidem i M. Zniczem 

2) Człowiek, który żył dwa razy 
dramat o wielkim napięciu. 

TYYYYYTYYYYYYYYYYYYYYYYYYTYVYYYYYYVYVYVYTY 

   Baranowicze, 

  
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, gdzłe niema urzędu po- 
cztowego ani agencji zł. 2.50. | 

Wkrótce 
monumentalny 

film 

PA Ri į Dziś. Zachwyt! 

CHICAGO 
Początek o godz, 2 ej. 
Kolosalne powodzenie! 

Druga Miodoś 
47 Gorczynska, 

Stępowski, 
Zacharewicz i in. 

Wszelkie ulgi zawieszone. 

CASINO | 
GRzwzywenu 
  

Dziś największy sukces ułubionej Początek o godz. 2-ej. 

S$Schiriecy 
TEMPLE au HEIDI  „. 

HELIOS | Film w kolorach naturainych. 

„Pierwsza tarzanka*, bohaterka „Królowej Dżungi* i „Huraganu* 

Dorothy Lamour i jej partner Ray Milland w najnowszej kreacji 

Miłość w Džunoli 
Nad program: Wybitne atrakcje i aktualności. Początek o 4-e'. 

Dziś Kino MARS 
  

Wielki film-egzotyczny 

ZEW PUSTYNI 
Pócz. o godz. 2-ej. 

Role główne: 

PAUL ROBESON, 
„Czarny Szalapin*, bohater fllmu „Bosambo* oraz Henry Wilcoxon bahater filmu „Wy 
prawy Krzyżowe*. Imponujące rozmachem walki ARABÓW w Pustyni. Katastrofa amery- 
kańskiego transportowca wojennego. Piękny nadprogram kolorowy. Pocz. 4, 6, 8 i 10.15 

Chrześcijańskie kino Dziś na otwarcie sezonu niezrównana 
oczaruje wszystkich SWIATOWID ! Jeanette Macdonald w olsniewającym filmie 

„fMiołył hiszpański 
Upigsza się o przybywanie na seansy: 5, 7 i 9. w niedziela i święta od l-ej. 

OGNISKO | 
Arcyzabawne przygody przy- 
jaciół, którzy wygrali milion. 

Dziś najweselsza pólska komedia tryskająca humorem 

TRÓJKA HULTAJSKA 
W rolach qłówn.: Stanisław Slelański, Stanisław Woliński, Józef Kondrat, Tamara 
wiszniewska I inni. Nadprogram: UROZMAICONE DODATKI 

LOKALE 
DO WYNAJĘCIA gustownie umeblowany 

pokój, słoneczny, wygody. Podgórna 5 m. 5. 

Pobliże: Sądów, Izby Przemysł. i Zakla- 

dów U. S. B. Tamże 2 mies. kociaki sjam- 

skie do sprzedania. 

  

  

DO WYNAJĘCIA 4-ro pokojowe miesz- 

kanie z wszelkimi wygodami. Skopówka 6. 

  

INSPEKTORAT SZKOLNY MIEJSKI w 

Wilnie poszukuje 5—6 pokojowego mieszka- 

nia na szkołę dla młodocianych. 

Zgłoszenia: Inspektorat "Szkolny Miejski 

w Wilnie, ul. Portowa 5—7, tel. 2—52. 

BARANOWICKIE 
RADIOODBIORNIKI detektorowe na gło- 

Śnik, aparaty lampowe, instrumenty muzy- 

czne, rowery i części do rowerów, maszyny 

do szycia „Pfaff*, patefony, płyty: i wielki 

wybór żarówek najtaniej kupisz w firmie 

chrześcijańskiej S. Gierasimowiez, Barano- 

wicze, ul. Mickiewicza 5, tel. 281. 

    

    

RADIOODBIORNIKI — detektorowe na 

głośnik i słuchawki, oraz lampowe superhe- 

terodyny poleca Zakład Radio-Techniczny 
N. i F. Kudelskich, Baranowicze, ul. Szep- 

tyckiego Nr. 34 b. (w podwórzu). Tamże 

montaż, naprawa i ładowanie akomulato- 

rów samochodowych, motocyklowych i ra- 

diowych. 

  

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

się: B-cia Żuchowiccy, Baranowicze, ul. Se- 
natorska Nr 5. 

  

Kupujemy każdą ilość teqorocznego 
MIODU, dojrzałych SERÓW 
litewskich i GRZYBÓW suszon: 

Płacimy najwyższe ceny. 

Spółka Chrześcijańska 

„EKONOMIA 
Baranowicze, ul. Szeptyckiego 50 

telefon 97 

DE: 

AAAA AAAA AAAA AAAA ADA DA AAAA AAAA DA AAA DADAAA 6 

iKino-Teatr „PAN” 
w Baranowiczach 

Dziś najwspanialszy film dżunglowy 
z „serii tarzanów* 

ZEMSTA TARZANA 
Pełne napięcia. sceny walki z drapież- 
nikami dżungli. W roli głównej olim- 
pijski mistrz MORRIS I ELEANOR 
HOLM, najsłynniejsza pływaczka świata 
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PRACA 
'"""WTYYYYTYYYYVYYVYTY 

KUCHARKA — przychodząca lub stala 
potrzebna — ul. Piłsudskiego 9-c — 3. 

    

NAUCZYCIELE (KI) łaciny, przyrody z 
geografią, matematyki lub fizyki potrzebni 
do gimnazjum XX. Marianów w Drui. 

Bliższych informacyj udzieli dyr. Liceum 
im. Śniadeckich, ul. Bakszta 15, tel. 28-28, 

  

  

POSZUKUJĘ posady gospodyni do małej 
rodziny. Łaskawe zgłoszenia kierować: Wil- 
no, ul. Filarecka Nr 31 m. 1. 

AALAAAAAAAAAAAŁAŚA. 

Kupno i sprzedaż 
YES 

KAMIENIE DO SPRZEDANIA, ul. Gar 

barska 2. dozorca wskaże. 

        

OKAZYJNIE sprzedam wózek w dobrym 
stanie b. tanio, ul. Tatarska 20—30. 

LEKAR 
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. 

  

ADAAAAADAAAAAA 

ZE 

      

DOKTOR 

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

9—13 i 3. 

  

DOKTOR | 

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

Wileńska Nr 28 m. 3, tel. 277. 
mono ы оенни оао оана 

DOKTOR MED. > 

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

od 8—1 i od 8-7. ! 

  

„ LEK. - DENT. 

M. Lewin 
powrócił 

Nowogródek, ul. Piłsudskiego 65. 
  ią, 

AKUSZERKI 
AKUSZERKA 

Maria Laknerowa 
przyjmuje od godz. 9 rano do godz. 7 wiecze 
— ul. Jakuba Jasińskiego 1a—3, róg uk 

_ 3-gu Maja obok Sądu- 

AKUSZERKA 
M. Brzezina 

masaż leczniczy i elektryza.ja. UI, Grodze 
ka Nr. 27 (Zwierzyniec), 

  

SZEŃ: Za wiersz milimetr, przed tekstem 75 gr., w tekście 60g e) 
oh = drobne 10 gr. za wyraz, Kronika redakc, i komunikaty 60 ge 

za wiersz jednoszp. Do tych cen dolicza się za ogłoszenia cyfrowe tabel 
ne 500/,. Układ ogłoszeń. w tekście 5-lamowy, ` га tekstem 10-łamowy, 
treść ogłoszeń i rubrykę „nadesłane" redakcja nie odpowiada. Administe 
zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeż 
żeń miejsca. Ogłoszenia są przyjmowane w godz. 9,30 — 16.30 1 17 — 19 
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