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Dobry wynik złym narzędziem! 
Strzelanie do celu, o ile tarczowi 

fałszywie podają trafienia, nie ma sen 
su. Zawody sportowe przy których sę 
dziowie naciągają wyniki wywołują 
obrzydzenie. Cóż dziwnego, że i zna- 
czenie wyborów do Izb Ustawodaw- 
czych zależy całkowicie od tego, :zy 
Są one rzeczywistym odbiciem woli 
ludności. 

: Zmiana ordynacji wyborczej z pię- 
cloprzymiotnikowej na obecnie obo- 
wiązującą wbrew temu wszystkiemu, 
co się o niej złego mówi, miała ułat- 

| wič wyborom zachowanie swego TO- 

dzaju „czystości*. Czystości w sensie 
uwolnienia od wpływu na wybory de 

magogii partyjnej różnego typu płat- 

nych agitatorów ogłupiających wy- 

borcę. 

Taka była intencja! Inna sprawa 

czy reforma dała zamierzony skutek, 

czy nie spowodowała jeszcze gorszych 

efektów godzących bezpośrednio w sa 

mą istotę wyborów. 

Ci wszyscy, którzy zbojkotowali 

| poprzednio wybory, twierdzą, że właś 

nie tak jest, że dzięki obecnie obowią- 

zującej ordynacji, wybory przestały 

być wyborami i że wobec tego nie na- 

leży w tej „parodii wyborów* brać 

udziału. 

W tej niewątpliwie przesadnej kry 

tyce jest mimo wszystko pewna doza 

prawdy i ona sprawiła, że obowiązu- 
jącej ordynacji dziś w Polsce otwar- 
cie prawie nikt nie broni, a Prezydent 
Rzeczypospolitej wręcz sugeruje treś 
cią swego zarządzenia rozwiązującego 

Sejni, że przyszłe Izby Ustawodaw- 

cze powinny się wypowiedzieć w spra 

wie zmiany ordynacji wyborczej. Jest 

bardzo mało szans, i Pan Prezydent 

zdaje sobie z tego sprawę, aby obo- 

wiązująca ordynacja mogła się w 

przyszłym Sejmie utrzymać, aby mo- 

gła wyjść z pod jego obrad nie zmie- 

niona. 

Ale właśnie gdy myślimy o zmia- 

nach, które mają być przeprowadzo- 

ne, w przyszłym Sejmie i o tym, że 

na kierunek tych zmian może mieć 

słuszną chęć wywierania "wpływu 

Hitler wysunął propozycję „Kompromisu”, polegającą na 
urządzeniu plebiscytu 

Zależnie od procentowego wypowiedzenia si 
wcielona do 

LONDYN, (Pat). Korespondent 
PAT dowiaduje się, że podczas roz- 
mowy Chamberlaina z Hitlerem wy- 
suwane były jakoby projekty kom- 
promisu, opartego na następujących 
zasadach: "Na obszarze narodowoś- 
tiowo - mieszanym w Czechosłowacji 
a przylegającym do Niemiec, ezyli w 
kraju sudeckim, miałby się odbyć ple 

biscyt pod kontrolą międzynarodowa 
1 pod nadzorem międzynarodowej po 
lieji. 

Plebiscyt ten miałby wykazać od- 
setek ludności w poszczególnych ok- 
ręgach. pragnącej być przyłączoną 
do Niemiec lub życzącej sobie рого- 
stać w obrębie republiki czechosło- 

Rzeszy, 
Stosownie do wyników tego plebis 

cytu, obszary, na których odsetek pra 
gnących byč przyłączonymi do Nie- 
miec byłby bardzo znaczny, wynosząc 
np. więcej, niż 75 procent i graniczą- 
ee z Niemcami, zostałyby przyłączone 
do Niemiee, inne zaś obszary, na któ- 
rych odsetki nie byłyby tak znaczne, 
etrzymałyby samorząd kantonalny w 
obrębie republiki czechosłowackiej, 
Która uległaby przekształceniu na fe- 
derację zneutralizowaną. 

Neutralność miałaby być poręczo- 
na przez wszystkie państwa, sąsiadu- 
jące z Czechosłowacją, których mniej 
szości otrzymałyby również podobny   wackiej. 

Najcięższy 
FRumc ira го 

Powrót 
LONDYN, (Pat). Premier Cham- 

berlain przybył do Heston o godz 17 
m. 29. Runciman wylądował w Cro- 
ydon o godz. 17.29, 

Chamberlain wysiadając z samo- 
„ lotu, oświadczył: Powróciłem prę- 
2 niż przypuszczałem, z podróży, 

ra byłaby jak najprzyjemniejszą, gdyby. ni 
zajęty. nie fakt, iż byłem tak bardzo 

Wczoraj po oł: 
dłuższą rozmowę peudniu odbyłem 

z kancierzem Hitle- 

Wezwanie lor 
LONDYN, (Pat). Premier Cham- 

berlain wezwał lorda Runcimana, a- 
by natychmiast przybył do Londynu 
dla wysłuchania relacji premiera o 
postulatach Hitlera w sprawie sudec- 
kiej. Lord Runciman w towarzystwie 
Ashton Gwatkina odleciał wczoraj ra 
no z Pragi do Londynu. 

PRAGA, (Pat). Sekretariat misji 
lorda Runcimana ogłosił komunikat 
następującej treści: Na zaproszenie 

> mierą Chamberlaina lord Runci- 
BW towarzystwie Ashton Gwatki- 

Narada gabinetu LONDYN, ( 
ra z członkaryj 5 Narada u premie 

„žadu i Iordem Runci- manem zakończy, ы em Rune: 
1 

O godz. 21.30 kraj, 0 80dZ. 20. 
wi pea] i Prie ; 

WCĘZWEEBUJ He AsaczHii. — Chamberlain u króla, — Kiedy żę 

samorząd terytorialny, oraz przez W. 
Brytanię, Francję i Włochy. 

okres w Ž 

FRusmciseecm mie 

premiera 
rem. Była to szczera rozmowa, ale 
przyjazna. Obaj jesteśmy zadowoleni, 
iż mogliśmy nawzajem całkowicie 
zrozumieć nasze myśli. Oczywiście 
nie powinniście oczekiwać ode mnie 
bym roztrząsał teraz, jakie mogą być 
wyniki tej rozmowy. Muszę przede 
wszystkim omówić przebieg rozmowy 
z moimi kolegami i radzę wam, byś- 
cie przedwcześnie nie przyjmowali ża 
zz nieautoryzowanych sprawoz- ań na temat naszej rozmowy. 

da Runc mana 

mów w Berchtesgaden. 
Jednocześnie 

dał odezwę do ws 
działaczy politycznych ich do zaniechani : ności, która mogł: 
cję obecną, 

lord Runciman wy- zystkich Party; oraz 
wzywając 

a wszelkiej działal. 

i relacja królowi 
ham Palaste, w toku które 
złożył królowi relację ze > 
mowy z Hitlerem. 

Posiedzenie gabinetu wyznaczono 
na sobotę o godz. 11.   

  
| 1 dla Niemeó 

  

ę część obszarów zostałaby 
część otrzymałaby samorząd kantonalny 

inne wersje nie zawierają sprzeczności 
BERLIN (Pat). Krótki komunikat 

wydany po spotkaniu premiera Cham 
berlaina z kanclerzem Hitlerem wy- 

wołał natychmiast szereg komentarzy 
i domysłów. Strona niemiecka po od 
bytej rozmowie podzieliła się z nie- 
którymi obserwatorami zagraniczny 

mi niektórymi szczegółami spotkania. 
Spotkanie Chamberlaina z Hitlerem 
trwało 2 i pół godziny i miało miej 
sce w 4 oczy tylko w obecności tłó 
macza. Przypuszczenia niemieckie 
wobee długotrwałej rozmowy idą w 
kierunku, że dotyczyła ona nie tylkó 
zasady, lecz nawet i technicznej stro 
ny ewentualnego plebiscytu. Otwartą 
Pozostaje kwestia, mówią tu, czy ple 
biseyt ten dotyczyć miałby autonomii 

w sudeckich, czy też cał- 

kowitego odłączenia ich od Czecho- 
słowacji. 

LONDYN (Pat). Żądania wysunię 
te przez Hitlera są, jak przypuszczają 
w Londynie, tego rodzaju, że premier 
nie uważał za możliwe kontynuowa- 
nie rozmów, dopóki nie otrzyma sank 

eji gabinetu. Zapowiedź drugiej roz- 
mowy Hitler — Chamberlain wpłynę 
ła uspakajająco na nastroje politycz 
ne. 

Rozmowa telefoniczna z Rzymem 
prowadzona być miała z Berchtesga- 
den na zlecenie Hitlera po jego roz- 

mowie z Chamberlainem, celem udzie   lenia Mussoliniemu sprawozdania z 
odbytej rozmowy. 

yciu lorda Runcimana 
Niaarczej g 7 5Ё .— Premier dzie az gabimetu brytyjskiego 

usiąpi drugie spotkanie z Hitlerem 2? 
uie czy wróci do Pragi 

Następne spotkanie z Hitlerem w Godesbergu 
PARYŻ, (Pat). Korespondent Ha- | den, a nie w Berlinie, aby nie nadawać 

vasa donosi z Berchtesgaden, że przy | tej wizycie 

szłe spotkanie kanclerza Hitlera z 
Chamberlainem - nie odbędzie się w 
Berlinie, jak to przypuszczano: doty- 
chczas, lecz odbędzie się w nieustalo- 

nym dotychczas, jednym z małych 
miasteczek w Nadrenii w pobliżu Ko- 
lonii. Hitler miał prosić o wybaczenie 
Chamberlaina, że narzucił mu tak dłu 
gą podróż z Londynu do Berchiesga- 
den, nadmieniając, że on jako młod- 
szy, winien był udać się na spotkanie. 

Nie mniej jednak Hitler podkreślił, 

iż wolał, aby spotkanie dwuch ludzi 
dobrej woli odbyło się w Berchtesga- 

charakteru oficjalnego. 

Dla zamanifestowania swej dobrej 
woli kanclerz miał zaproponować 

Chamberlainowi odbycie następnego 
spotkania na zachodnich granicach 
Rzeszy. 

LONDYN, (Pat). Miejscem, wyz- 

naezonym na ewentualne drugie spot 
kanie Hitlera z Chamberlainem jest 
miejscowość Godesberg nad Renem. 
Konferencja ich odbyłaby się w 
„Rheinhotel Dreesen*. Właściciel ho- 
telu Dreesen jest bliskim przyjacie- 
lem Hitlera, a kanclerz Rzeszy często 
go odwiedza. 

Czy Runciman wróci ? 
LONDYN, (Pat). O godz. 18.30 pre 

mier Chamberlain z lordem Halifa- 

xem przybyli do Downing Street, do- 

kąd udali się sir John Simon oraz sir 

Samuel Hoare i razem rozpoczęli na- 

radę. ‚ 

Lord Runciman przybył na Dow- 

ning Street w pół godziny później. 

Przybycie jego było bardzo charakte- 

rystyczne. bo nie przyjechał on samo 

chodem, lecz wolnym krokiem, spa- 

cerując, przeszedł z White Hall na   
Downing Street przez nikogo niczau- 
ważony. Dopiero w ostatniej chwili. 
gdy podchodził już pod Nr 10, zgro- 
madzeni przed domem premiera dzien 
nikarze, zauważyli lorda Runcimana 
I oblegli go, ..e lord Runciman od. 
mówił wszelkich wyjaśnień, oświad- 
czając jedynie, że. sześć tygodni poby 
tu w Pradze było najcięższym okre- 
sem w jego życiu. Runciman zazna- 
czył, że na razie nie wie zupełnie, czy 
do Pragi powróci i kiedy. 

(Depesze z Czechosłowacji na str. 2)   

opozycja, która w poprzednich wybo 

rach udziału nie brała, powstaje nastę 
pujące zagadnienie. 

W jaki sposób udział opozycji w 

przyszłym Sejmie może zaistnieć, o 

ile ta opozycja nie zechce chociażby 

ten jeden jedyny pierwsży i ostatni 

raz posłużyć się obecną ordynacją wy 

borczą. Przecież normalną drogą bez 

zamachu stanu i zmiany Konstytucji 

nie ma innego sposobu zmiany ordy- 

nacji wyborczej, jak przez ustawę, 

przez Izby Ustawodawcze. 

Istnieje tu niewątpliwy paradoks, 

że chcąc zmienić ordynację wyborczą, 

którą się uważa za złą, trzeba się naj 

przód jej podporządkować mimo, że 

się przeciwko niej protestowało. 

Z drugiej strony jednak jest oczy- 

wiste chyba, że jeżeli ktoś pragnie 

zmiany ordynacji wyborczej i dąży 

do niej czynnie, a uchyla się jedno- 

cześnie od wzięcia udziału w pracy 

nad tą zmianą w drodze legalnej mo- 

że być posądzony o knucie czegoś na 

drodze nielegalnej. 

W życiu zdarza się na każdym kro 

ku, że dla osiągnięcia celu, osiągnię- 

cia dobrych wyników trzeba się po- 

sługiwać złym narzędziem. Dopiero 

osiągnięcie dobrego wyniku przy po- 

mocy złego, niedoskonałego narzędzia 

pozwala na udoskonalenie techniki w 

przyszłości. 

Jeżeli chodzi o udział dotychczaso 

wej biernej opozycji w wyborach do 

ciał ustawodawczych powinien on 

mieć miejsce właśnie pod hasłem prze 

zwyciężenia niechęci do złego narzę: 

dzia. Niedoskonałe narzędzie trzeba 

wziąć do ręki i przy pomocy jego 

osiągnąć dobry wynik, to jest jedyna 

droga do „ulepszenia techniki". 

W tej chwili mimo różnych pogło- 

sek na ten temat stosunek różnych 

partyj opozycyjnych do wyborów nie 

jest wyjaśniony. Prawdopodobnie roz. 

ważania, jakie się tam toczą, obracają 

się dookoła przedstawionego przez 

nas zagadnienia: celu do osiągnięcia 

i niedoskonałego narzędzia. 

Sprawa przy tym o tyle nie jest pro 
sta, że właściwe, odpowiadające istot- 
nemu celowi, użycie tego niedoskona- 

łego narzędzia jakim jest obecna or- 

dynacja wyborcza wymaga  dżentel- 

meńskiego współdziałania stron bio- 

rących udział w konkurencji w kie- 

runku zachowania i uszanowania jej 
warunków. 

Myśl została wyrażona w tej prze- 
nośni może zbyt zawile. Znaczenie jed 
nak jest nieskomplikowane. Chodzi o 
to, żeby przy stosowaniu obowiązują- 
cej ordynacji takiej jak ona jest. 
wszyscy, a przede wszystkim władze 
administracyjne, które tak często po- 
siadają przemożne wpływy w samo- 
rządzie powstrzymały się od jakich- 
kolwiek presyj, a nawet sugestyj. Te 
presje i sugestie w daleko większym 
stopniu mogą zniekształcić rzeczywi- 
stą wolę obywateli niż najgorsza de- 
magogia. 

Czym większe będą gwarancje czy 

stości nadchodzących wyborów, tym 

wyżej skoczy ich frekwencja. A o rze 

czywiste rozszerzenie podstawy morał 

nego zaufania w społeczeństwie po- 

słów przyszłego Sejmu chodzi jak naj 

bardziej. 
Piotr Lemiesz.
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Najwyższy protektorót nad kom:- 
teteim matejkowstm 

WARSZAWA, (Pat). Pan Prezy- 
dent R. P. prof. I. Mościcki j Marsza- 
łek Śmigły Rydz objęli protektorat 
nad Ogólnopolskim Komitetem ob- | 
chodu setenej rocznicy urodzin Jana 
Matejki. 

Dzpesta P. Prozydenta 
w ónu śwęta Meksyku 

WARSZAWA, (Pat). Z okazji świę | 
ta narodowego Meksyku Pan Prezy- 
dent R. P. przesłał na ręce prezydenta 
Lazaro Cardeansa telegram treści na- 
stępującej: 

„Proszę Waszą Ekseełeneję o przy 
jęcie moich oraz całej Polski hardzo 
gorących życzeń szczęścia osobistego 
Waszej Ekscelencji oraz pomyślności 
Meksyku. (—) FGNACY MOŚCICKI". 

U min. Becka 
WARSZAWA, (Pat). Minister spr. 

zagran. Józef Beck przyjął wczoraj 
charge d'affaires niemieckiego i am- 
basadora St. Zjedn. p. Drekel Biddle. 

Odprawa wojewódów 
WARSZAWA, (Pat). W dn. 16 bm. 

odbyła się u prezesa Rady Ministrów 
i ministra spraw wewuętrznych gen. 

Sławoj Składkowskiego odprawa wo- 
jewodów. Tematem odprawy były ak- 
tualne sprawy polityczne i admini- 
stracyjne. 

Przewodniczący Sejmu estcńskiego 
w Warszawie 

- WARSZAWA, (Pat). Wczoraj rano przy 
był z Tallina do Warszawy prof. Uluots, 
przewodniczący sejmu estońskiego. 

Na dworcu powitali gošcia cztonka- 
wie poselstwa estońskiego z posłem Mar 
kusem, przedstawiciele MSZ, miinsterst- 
wa sprawiedliwości, grupy porozumienia 
prawniczego polsko-esłońskiego i towa- 
rzystwa polsko-estońskiego. 

Spółdzielnia Kinowa 
dla wsi 

WARSZAWA, (Pat. Z iniejatywy 
Centr. Związku Młodej Wsi powsłała i 
uruchomiła swą działalność wiejska spół 
dzielnia kinemafograficzna w Warszawie, 
mająca za zadanie szerzenie oświaty ogól 
nej i rolniczej oraz dostarczenie godziwej 
rozrywki głównie młodzieży wiejskiej. 
Spółdzielnia posiada 16 ruchomych apa- 
rałów kinematograficznych, przy pomocy 
których rozwija swą działalność. W sierp- 
niu odbył się pierwszy kurs operałorów 
kinemałograficznych, mający za zadanie 
przygołowania ich do pracy w tym zakre 

sie. 
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Henlein šcigany listami gonczymi 

PRAGA, (Pat). Rząd wydał zarzą- 
dzenie o rezwiązaniu partii sudecko- 
niemieckiej. 

BERLIN, (Pat). Niemieckie biuro 
informacyjne donosi z Pragi, że uka- 
zał się tam urzędowy komunikat, 
stwierdzający, wbrew poprzednim do- 
niesieniom, iż stronnictwo Niemeów 
sudeckich nie zostało rozwiązane, a 
tylke jego działalność uległa zawie- 
szeniu, 

LISTY GOŃCZE. 

BERLIN, (Pat). Niemieckie biuro 
informacyjne donosi z Pragi: Urząd 
prokuratorski wszczął na podstawie 
ustawy o ochronie czechosłowackiej 
republiki postępowanie sądowe prze- 
eiwko Kenradowi Henleinewi. Listy 
gończe nie zestały jeszcze rozesłane. 

Niemieckie biuro informacyjne 
donesi z Pragi: W ofiejalnych kołach 
potwierdzają, że urząd prokuratorski 
'w Cheb rozesłał listy gończe za Kon- 
radem Henleinem. Polieji państwo- 
wej polecono zlikwidować milicję 
partyjną stronnietwa Niemeów su- 
Geckich. 

TRUDNO DOSIĘGNĄĆ. 

PRAGA. (Pał). Kenrad Herleżn 
znajduje się na terytorium Niemice. 
Również na obszarze niemieckim znaj 

dują sie najbliżsi współpracownicy 
Henleina. z 

W OBOZACH W RZESZY DLA UCfE 
KINIERÓW ZNAJDUJE SIĘ 23 TYS. 

NIEMCÓW. 

BERLIN, (Pat). Wskutek rozru- 

chów na ohszarze Sudetów dało się za 
uważyć w estatnich dniach masowe 
przechodzenie Niemców z Czechesło- 
wacji przez granicę na ohszar Rzeszy. 
Niemieekie biura informacyjne obli- 
cza liezbę uchodźców niemieckich na 

15 tysięcy. Znajdują oni schronienie 
w oddzielnych obozach. 
BERLIN, (Pat). Niemieckie biuro 

informacyjne oblicza, że w piątek 
wieezorem liczha uchodźców naredo- 
wości niemieckiej, którzy przeszli z 
Czechosłowacji na okszar Rzeszy, wy 
nosiła 23% tysiace. Podczas nrzekracza 

nia granicy w jednym miejscu zosta- 
ło zsbitych 6 Niemców. . 

CZESI UCIEKAJĄ Z SUDETÓW 
DO PRAG. 

PRAGA, (Pat). Wskutek  rozru- 
chów na pograniczu ezesko-niemiee- 
kim, dał się zauważyć w Pradze na- 

Rejestracja wyborców do Senatu 
W związku z zarządzeniem Pre- 

zydenta RP o wyborach do Sejmu i 
Senatu z dniem 16 bm. starostwo 
grodzkie wileńskie przystąpiło do re- 
jestracji wyborców do Senatu. 

Rejestracja odbywa się w staro- 
stwie grodzkim przy uł. Żeligowskie- 
go 4, pokój nr 18, codziennie od godz. 
8 do 15 i trwać będzie do dnia 26 
wrżeśnia rb. Osoby, które w tym ter- 
minie nie zgłoszą się do rejestracji z 
właściwymi dokumentami, nie będą 
„weiągnięte do spisu wyborców do Se- 
natu. 

W myśl przepisów ordynacji wy- 
borczej do Senatu prawo wyborcze 
mają osoby, które ukończyły lat 30, 
mają obywatelstwo polskie i odpowia   

dają jednemu z niżej podanych wa- 
runków: 

1) obywatele odznaczeni orderem 
Orła Białego, orderem virtuti militari, 
krzyżem lub medalem niepodległości, 
krzyżem walecznych, orderem odro- 
dzenia Polski lub krzyżem zasługi. 

2) obywatele, którzy ukończyli 
szkołę wyższą lub zawodową stopnia 

licealnego, liceum pedagogiczne, szko 
łę podchorążych lub inną ze szkół 
równorzędną wyżej podanym, albo 

mają stopień oficerski, 
3) czynni nauczyciele, którzy uzy 

skali dyplom (świadectwo), uprawnia 
jące do nauczania w publicznych szko 
łach powszechnych, szkołach  śŚred- 
nich ogólno-kształeących lub zakła- 
dach kształcenia nauczycieli. 

  

  

„Zawieszenie działaluości partii Niemców Sudeckich. — 
ludności z Sudetów 

pływ uchodźców z tych terenów. Oh- 
liczają, że w ostatnich dwuch dniach 
przybyło do Pragi około 2000 ludzi. 

NIEMCY WEZMĄ ZAKŁADNIKÓW 

CZESKICH. 

LONDYN, (Pat). Speejalny spra- 
wozdawca „Daily Mail* z Berchtes- 
gaden — Ward Priee donosi: Dowia- 
duję się że rząd Rzeszy wystosuje nie 
bawem notę do rządu praskiego, gro- 
żąc aresztowaniem Czechów zamiesz- 
kałych w Rzeszy jako zakładników, 
jeśli nie ustaną napaści na Niemeów 
sudeckich. 

ODBIERANIE BRONI. 

PRAGA, (Pat). Urzędy powiatowe 
wydały w 63 miejscowościach pegra- 
nicznych rezkaz, aby ludność cywilna 
  

  

Ucieczka 

oddała władzem breń i amunieję i zło 
żyła je w wyznaczonych miejscach. 

\ 
WALKA ZE SPEKULACJĄ. 

PRAGA, (Pat). Magistrat m. Pragi 
wydał surowy zakaz wszelkiej speku- 
laeji i podnoszenia cen, grožąe kara- 
mi pienięžnymi do 50.000 koron oraz 
karą więzienia do 6 miesięcy i odeb- 
raniem koneesji handlowej. 

PROTEST WĘGIER. 
BUDAPESZT, (Pat). Węgierska 

agencja telegraficzna komunikuje: 
Rząd węgierski założył u rządu czes- 
kiego protest przeciwko niczym nieu- 
zasadnionym  zarządzeniom natury 
wojskowej nad granieą węgierską. 
jak również przeciwko naruszeniu 
granicy węgierskiej przez czeskie sa- 

moloty wojskowe. 

    

Kronika telegraficzną 
— 4 zamaskowanych bandytów doko 

nało niezwykle śmiałego napadu na bank 
w miieście Parral (Meksyk). Bandyci pa 
związaniu trzech osób z pośród personelu 
bankowego zrabowali 350 tysięcy peso w 
gotówce i zbiegli. 

— Po nawalnicy sztormowej na Morzu 
Polskim, która trwała trzy dni, nastąpiły 
ułewne deszcze na wybrzeżu, wskutek 

czego stan wód w kanałach odwadniają= 
cych łąki nadmorskie i w rzekach Kaszub 
znacznie się podniósł. Silnie wezbrały 
rzeki Płufnica, Piasnica, Radunia i Czar< 

nawoda. 
— W miejscowości Severin zmarł naj 

sfarszy człowiek tej części Rumnuii Vasili- 
ca Mihu, liczący |. 105. Do ostatnich chwil 
swego życia pracował on osobiście w 
swym: gospodarstwie. 

— W Wiedniu zniesiono wszystkie że- 
lazne słupy oznaczające przystanki tram- 
wajowe, zastępując je słupami z drzewa. 
Wobec fego, że w Wiedniu jest około 
2.000 przystanków, zaoszczędzono tym sa 
mym wielką ilość żelaza.   

  

Bitwa Arabów z wojskami brytyjskimi 
zasłała pole półtora setką zabitych 

LONDYN, (Pa). Wczoraj po poł. nie 

daleko miejscowości Ramałlah w Pałesty- 

nie stoczona została regułorna największa 

‚ ® dotychczasowych bitwa między zgroma- 

dzonymi w tym 

OBCE    

miejscu oddziałami pow- 

= KAR BE] 

Marszałek Rydz Śmigły i gen. Kasprzycki 

słańców, liczącymi przeszło tysiąc ludzi, 

a wojskami brytyjskimi. Bitwa trwała do 

zachodu słońca, kiedy powstańcy zostałi 

rozproszenl. 

W walce największy udział brały sa- 

  

na terenie manewrów wołyńskich 
ŁUCK, (Pat). P. Marszałek Śmigły 

Rydz przebywa na terenie manewrów 
wojskowych, odbywających się na ob 
szarze województwa wołyńskiego. 

Jednocześnie obecni są: pp. minister 
spraw wojskowych gen. Kasprzycki i 
pierwszy wiceminister spraw wojsko- 
wych gen. Głuchowski. 

„3 1I* lądował również w Bułgarii 
0 Polonii wciąż nie ma wiadomości 

SOFIA, (Pat). W powiecie Vidim, między 
Rakitnicą i Kosowem lądował dnia 13 hm. o 

godz. 3 rano balon helgijski „S 11%, piloto- 

wany przez kpt. Thonnarda i inż. Vander 

schućrena. Miejscowość ta znajduje się 0 

kilkadziesiąt kilometrów na wschód ed miej 

sea lądowania balonu „Lopp“. 

SOFIA, (Pat). Kpt. Janusz i inż. Janik 
wczoraj wieczorem przybyli do Sofii. Lud- 

ność wsi, położonych w pobliżu miejsca lą- 

dowania balonu „Lopp“, urządziła naszym 

Nieesweg imcuy 

letnikom serdeczną manifestację, obsypująe 
leh kwiatami 1 obdarowując upominkami 

Komitet kulturalny miasta Trojan podejmo- 

wał ich obiadem, w którym poza przedstawi 

ciełami władz miejscowych wzielt udział: 

przedstawiciel letniectwa bułgarskiego, szef 

sekcji sztabu wojsk lotniczych kpt. Dzigalow 

oraz przedstawieiel poselstwa R. P. w Sofii 

Kiełczyński. Lotnicy połsey czują słę bardzo 

dobrze oczekują z niepokejem wiadomości 

o innych zawednikach. 

cdemć 
na granicy mandżursko-sawieckiej 

HSINKING, (Pat). Mandżurskie mini- | śursko-sowieckiej przez czterech kadaie- 
sterstwo spraw zagranicznych złożyło pro . 
fest na ręce konsul» generalnego sowiec- | 

klego Fedłowa w mAandźurii przeciwko 

ponownemu pogwałceniu granicy mand- 

rzystów sowieckich, którzy przekroczył 
granicę w pobliżu Afpole. Graniczne pa- 
trole mandżurskie wyparły kawalerzystów 
sowieckich z terytorium mandżurskiego. 

Aresztowania wśród reksistów w Belgii 
BRUKSELA, (Pat). Policja dokonała re 

wizji u senafora emeryfowanego pułkow 
nika Vigneron | skonfiskowała obciążają. 

ce dokumenty, wskazujące na istnienie or 
ganizacjł o charakterze wojskowym wśród 

rexistów. 
Analogiczną organizację odkryto rów 

nież w środowisku nacjonalistów flamandz 
kich, będących w porozumieniu z rexista 
mi. 3 

Jesienna sesia Sejmu litewskiego 
KOWNO,. (PAT). Wczoraj o godz. 12 

premier litewski Mironas otworzył ma то- 

cy aktu prezydenta Smetony zwyczajną 
jesienną sesję litewskiego sejmu. W prze- 

mówieniu swym premier podkreślił wagę 

| Tajernicze siły 
usiłowały zorganizować dywersję 

w hiszpańskim Marokko 
CASABLANCA, (Pat). Z Tangeru donoszą: 

międzynarodowa policja w Tangerze otrzy- 

miała poufne informacje o mającym nastą- 

pić przekroczeniu granicy w kierunku Arzi- 

la (hiszpaūski Marok) w narazie nieustalo- 

uym bliżej celu silnej grupy uzbrojonych 
Hiszpanów i tuziemców, chwiłowych miesz- 

kańców międzynarodowej strefy Tangeru. 

Natychmiast przedsięwzięto Środki zapo- 

biegawcze. 
Koło godz. 19 ukazał się samochód eso- 

bowy z 6 mężczyznami, kierującymi się do 

hiszpańskiego Maroka. Po bliższym zbada- 

  

niu. zawartości samochodu wykryto w skryt- 

ce pod siedzeniem 6 pistoletów automatycs- 

nych typu kulomiotowego oraz większą ileść 

naboi. Wkrótce nadjechały dwa półciężkie 

szyhkobieżne samochody, których obsadę 

stanowiło 24 Hiszpanów i 12 ' tuziemeów. 

Wszyscy byli uzbrojeni w rewolwery, poza 
tym posiadali 4 pistolety automatyczne typu 

kulomiotowego i odpowiednią ilość maboi. 

Wszystkich w liczbie 42 osób zatrzymano 

i przewieziono do Tangeru, poddając drobia- 

zgowemu śledztwu. Aresztowani odmawiają 

złożenia jakichkolwiek informacyj, jedynie 

cd tuziemców zdołano zebrać wiadomości 
dość mętne o zamiarze wywołania powstania 
zbrojnego w mieście garnizonowym Arzila, 

Jednocześnie natrafiono na Ślad poważ- 

nego składu broni w byłych kamieniołomach 

w pohliżu tejże-granicy hiszpańskiej, Żandar 
meria i policja z Tangeru udała się do wspo 

mnianych kamieniołomów i wykryła dużą 

ilość broni automatycznej z zapasem amuni- 

cji, oraz kilka skrzyń granatów ręcznych. 

Cała ta broń była dobrze zakonserwowana. 

W kamieniołomach nikogo nie  zastano. 

Warožono natychmiast surowe śledztwo.   

prac sejmu i stwierdził, że w dzisiejszej 
trudnej sytuacji międzynarodowej zgoda 
narodowa jest rzeczą niezwykle potrze- 
bną. Rząd będzie popierał sejm przy speł 

nianiu jego trudnych zadań. Po podzię- 
kowaniu premierowi, przewodniczący sej- 
mu poseł Szakenis zamknął posiedzenie, 

„Liefuvas Aidas” w związku z otwar- 
ciem sejmu pisze, że na obecnej sesji 
sejmowej oprócz budżetu na rok przyszły 
żostaną rozpatrzone m. in. sprawy refor- 
my administracyjnej, zasadniczej reorga- 
nizacji uposażenia urzędników 

550-lecie chrztu Litwy 
KOWNO, (Pat). Dnia 21 bm. w parafii 

Daugi odbędzie się obchód  550-lecia 
chrztu Litwy. 

Parafia Daugi jesł najstarszą parafią w 
Litwie, gdyż liczy lat 545. 

Eksport drzewa litewskiego 
KOWNO, (PAT). Delegacja niemiecka, 

która bawiła w Kownie dła zakupu drze- 
wa, wyjechała do Niemiec,  ustaliwszy 

kontyngent drzewa, które Niemcy zaku- 
pią w Litwie na 5 milionów litów. "8 % ziemska dol. kupon 

moloty brytyjskie, które w liczbie 13 ata- 

kowały powstańców i wystrzeliły przeszło 

5 tys. naboi z karabinów maszynowych. 

Na placu boju powstańcy pozostawili 

140 zabitych. Samołoty brytyjskie, gęsto 

podziurawione kulami powróciły do swe- 

łch baz. Żaden z łofników nie został za- 

bity. ' 

Rėwniež w pobližu Latrun samolot 

brytyjski, patrolujący zaatakował oddział 

18 powstańców, zabijając 11 z nich. 

Wczorajsza noc w  Pałestynie była 

wzgłędnie spokojna. Uszkodzono jedynie 

pod Beizan rurociąg naffowy | podpało- 

no. wypływającą z niego ropę. Poza: tym 
lerozolima była przez całą noc odcięta 

od świata z powodu przecięcia przewo- 

dów telefonicznych. Dziś zabity został w 

Haifie detektyw Arab. 

Według ogłoszonej statystyki, w prze 
clągu ostatnich dwóch tygodni zabitych 

zostało w Palestynie 88 Arabów, 35 Žy- 

dów I 5 Anglików. Raniono zaś 49 Ara- 

bów, 42 Żydów i 13 Anglików. 

LONDYN, (Pat). Oficjalnie komunikują, 

że do Palestyny wysłano z Anglii dwa puł 

ki kawalerii i 3 bataliony piechoty z Indii. 

Ofezywa na Hankou 
TOKIO, (Pat). Wczoraj w nocy wojska 

japońskie rozpoczęły generałne natarcie 
na południowym odcinku kolei Pekin — 
Hankou pod Kwangczau, na połowie dro 
gi pomiędzy Kuszin I Siniang. 

Jędrzejowska wyeliminowana 
NOWY Jork, (Pat). w piątek w Po- 

res: Hilis odbyły się dałsze  ćwierfinały 
mistrzostw tenisowych Ameryki. ladwiga 
lędrzejowska walczyła z Fasyan, przegry 
wając niespodziewanie łatwo 1:6.-4:6. 
Należy zaznaczyć, że korty po deszczu 

odpawiedniego obuwia, a drugiego seta 
nawet w samych skarpetkach. Polka w ten 
sposób zosłała wyeliminowana z dal 
szych rozgrywek. 

Giełóa warszawska 
z dnia 16 września 1938 r. 

  
| Belgi belgijskie 90,22 
Dolary amerykańskie 581.50 
Dolary kanadyjskie 528.50 
Floreny holenderskie 287,14 
Franki francuskie 14,40 
Franki szwajcarskie 120.40 

Funty angielskie: 25,63 
Guldeny gdańskie 100,25 

Korony czeskie 14,30 

Korony duńskie 11435 
Korony norweskie 128.68 
Koromy szwedzkie 131,99 

|| Liry włoskie 20,10 

Marki fińskie 11,30 
Marki wiemieckie = 
Marki niemieckie srebrne 86,00 

Tel Aviv 25,30 
| * Akcje: 
Bank Polski 123,50 

Papiery procentowe: 

Pożyczka wewnętrzna 65,25 
Pożyczka inwestycyjna pierwsza 82.50 
Pożyczka inwestycyjna druga 83,50 
Požyczka konwersyjna 67.00 
Požyczka konsolidacyjna 65,75 

55,88 

  
były oślizgłe, a Jędrzejowska grała bez_ 

  
    



Start balonów — 
6 puhar Gordon-Bennetta 

(Korespondencja własna) 
Litge, 11 września 1938 r. 

„Nie maly to zaszczyt spotkal Leo- 
dium, czy, jak się tu zwykle i w pol 
skich rozmowach mówi, Liege. Nie 
stolica, ale inne mniejsze miasto or- 
ganizuje start zawodów międzynaro 
dowych. Dlaczego? Oto start odbę- 
dzie się na terenach przyszłej między 
narodowej wystawy wodnej. Cały 
świat będzie czytał o balonach, niech 
się przy okazji dowie, że w roku przy 
szłym 1939 wystawa w Liege ma do pomóc wszystkim, komu to się może 
Przydać, w pisaniu wypracowań na temat „Woda i jej znaczenie w życiu człowieka, 

; Teren przyszlej wystawy jeszcze nie jest gotów, balony jednak mog ły się na nim umieścić wygodnie. Tłu my ludzi też, Trybuny zbudowano dla kilkunastu tysięcy ludzi, ale zna cznie więcej ich mogło się pomieś- cić na rozległym placu, zakreślonym 
parawanem z workowego płótna. Pub liczność „płatną* obliczono (optymi- stycznie) na 75 tysięcy. Blisko drugie 
tyle stanowili ci, którzy wykorzysty 
wali okna piętra i dachy otaczają- cych domów, tworzyli mur ludzki o 
20 m. od parawanu, wreszcie zalegli sąsiednie wzgórza. Liege leży w wą. skiej dolinie rzeki Mozy. Start balo nów odbywał się w dolinie tuż na brzegu rzeki. Czyž można się dziwić że zbocza gór pokryły się jakby zwar tym, ciemnym lasem postaci. 

W urządzeniu placu — zwłaszcza w porównaniu ze startem zeszłorocz nym na stadionie Heysel w Brukseli — brak tak wyraźnego znaku między 
narodowości zawodów, jak chorąg- 
wie państw biorących udział. Wszę- dzie chorągwie czarno-żóko-czerwo- 
ne — belgijskie, podobne połączenie 
barw leodyjskich. Przyjemnie było w 
roku zeszłym w Brukseli widzieć po 
wiewające polskie chorągwie, tu są 
one tylko na trzech polskich  balo- 
nach. To samo oczywiście dotyczy i 
innych państw. 

Udział biorą tylko — Belgia, Fran 
cja, Polska i Szwajcaria. Niemcy się 
wycofały po oburzającym postępku, Czechosłowacji w roku ubiegłym, kie 
dy to samoloty czeskie zmusiły balo 
ny niemieckie do lądowania. Może 
to dlatego każdy balon teraz ma na 
sobie ogromną wstęgę — transparent 
z czarnym "napisem  „Gordon-Ben- 
nett“. A 

Znudzone długim czekaniem iłu. 
my radośnie oklaskami powitały o g. 
15.30 start małego balonu, pilotowa 
nego przez jedyną belgijską lotniczkę 
p. Scuxenaire. Kwadrans później za 
częły startować małe balony do za- 
wodów o dokładność w * określeniu 
miejsca wylądowania. W zawodach 
tych brały udział 4 balony belgijskie 
i 2 francuskie. Pierwszym balonom 
towarzyszyły oklaski i okrzyki pożeg 
palne, które malały w miarę .zbliża- 

nia SIĘ godziny startu wielkich balo 
nów. Zdawało się mawet, że na ostat 
nie z nich nikt już nie zwraca uwagi. 

Tymczasem dokoła nowego żółte go balonu „Belgica“, ofiarowanego 
w roku. ubiegłym zwycięzcy E. De- 
SUNIAK owi, ścisk  nieprawdopodob- 

У. 

    

Ze świata kobiete 
RI Ran > 

Wed $Świtezia 
W tym roku uparłam się, 

dzić część lała nad Świtezią, 
mianowicie nad Świtezią? Były 
nętniejsze propozycje. A ja chodziłam 
jak zaczarowana | powłarzam: „Świteź 
tam jasne rozprzestrzenia łona w wiel. 
kiego ksztacie obwodu, gęsią po bokach 
puszczą ocieniona, a gładka jak szyba 
lodu", 

— Ale ime jeziora też mają „obwo- 
dy” i są gładkie — przekonywano, A tam 
tak trudno dojechać... 

Jakiż to strzelec piękny i młody, 
jaka to obok dziewica 

mi jasnej Świtezi wody 
(dzą Przy świetle księżyca?... 

ska 
ndowałam w natchnieniu ballady, 

— A. sk x 
to trudno e chodzi o strzelca — 
nego grona. 181 ku mnie z rodzin- 

No i pojechałam " 
wiście trudno dojacha jakże, Rzeczy- 
Nowojelni, tam Przesiadą i zie się do 

žeby spę- 
Dlaczego 
inne, po- 

slowa 

wogródka, stamtąd e IĘ — i do No- 
oczekiwaniu do Walówki, ną godzinnym 

nareszcie 

  
  

Belgowie są pewni, że ich rodak 
sześciokrotny zwycięzca i tym razem 
zdobędzie pierwsze miejsce. W pew 
nej chwili „Belgica* zakołysała się 
mocniej. Nastąpiło żywe poruszenie 
— może to już Demmyter wsiada. — 
Nie jeszcze. To zaledwie żołnierze za 
czynają nieść balon na miejsce star- 
tu. 

Po paru minutach Demmyter uka 
zał się na wysokości gondoli. Co za 
ożywienie, oklaski, okrzyki! 

Pięć minut przed piątą „Belgica* 
oderwała się od ziemi. Orkiestra gra 
hymn belgijski, ale oklaski i okrzyki 

zagłuszają dźwięki „Brabanconne'y'*. 
Widząc, że Demmyter wychyla się z 

gondeli i macha ręką tłum przycicha. 
Z wysoka dolatuje okrzyk: „Vive le | 
Roi*! Zaraz potem pilot zabiera się 
do rozwinięcia flag. Obok chorągwi 
państwowej zwisa ogromnej długości 
flaga o barwach miasta Liege z napi 
sem: „Liėge 1939“. Ano, pewniej bę 
dziemy o wystawie wodnej pamięta- 
li, 

Kiedy „Belgica“ zachwycala oczy 
widz6w swą zlocistą barwą, wspania 
le odbijającą się od tła obłoków i 
jaśniała refleksem promieni słonecz- 
nych, wystartowała brudno - żółta 
„Flandre* francuska. Oczy wszyst- 
kich nagle zawisły na fladze, rozwija 
jacej się ślicznym zwinnym ruchem. 
Kiedy się kilkunastometrowa wstęga 
zupełnie wydłużyła, wzrok nasz się 

podnosi. Drugie wrażenie: — Że też 
ci Francuzi nie umieli porządnie ró 
wno zawiesić worków z balastem 

Z kolei startuje „Warszawa II*. 
Gdy żołnierze niosą balon na miej- 
sce startu towarzyszy im i lotnikom 
długi wąż polskich czołowych osobi 
stości w Belgii. Na przedzie idą p. po 
set R. P. M. Mościcki i p. o. konsul 
J. Marczewski. "Towarzyszy im trzy 

czwarte urzędników poselstwa i kon 
sulatu, dalej przedstawiciele b. woj 
skowych, „Strzelca“, harcerstwa, 
związków górniczych itd. 

Po ostatnich słowach pożegnania   

    

Moment startu w Liege balonu „Polonia“ 

BL Andrzejkowa, gdzie miałam za- a! O, Boże! Do Krynicy, tylko raz kiss Przesiada, a tutaj.. Ta roz ito ae, + > 
g 

ak wrażeń sprawiła, że zgubiłam pa- 

W Nowogródku z 
wego widok naprawd. 
— zielony 
Te szerokie 

e wzgórza zamko- 
ę ładny — szeroki — z woalem błękitnej mgły. 

/ewškich Mickiewiczów”, 
ię Nowogródzką — 

ięskniłam za Šwitezią, 
No i nareszcie. Dojechałam 

drzejkowa, uroczej osady, 
sjonat i miła gospodyni o twarzy szcze. 
rego dziecka. Nie chciałam ani jeść ani pić, tylko żądałam Świłezi, której tu wi 
dać nie było. 

A więc dobrze. „Ma pani iść tą oto 
„Ścieżką Maryli" i wyjdzie pani na je- 
zioro“ — pofolgowano mojej niecierpli- 
wości. 

do An. 
gdzie był pen-   

„KURJER” [4573]. > — 

— francuska komenda:  „lachez - 
tout* i przy dźwiękach Mazurka Dąb 
rowskiego „Warszawa II* pionowo 
wzbija się w górę, a potem zwraca się 
w kierunku bardziej południowym 
niż balony poprzednie. Polacy nie 
rozwijali dużej flagi państwowej, a 
tylko na siatce, pokrywającej powło 
kę balonu, dwie małe flagi świadczy 
ły o przynależności balonów. 

. Wyróżnili się Polacy systemem 
umocowania worków z balastem: —- 
równo, gładko, jednostajnie — jakby 
szeregi polskiej piechoty. 

Piloci następnego balonu szwaj- 
carskiego „Ziirich III* odrazu jakiś 

tam kłopot mieli z długą liną zwisają 
cą z gondoli. Pogrozili nią części pub 

liczności, gdyż odrazu z miejsca ru- 
szyli na róg trybun. 

Po odegraniu hymnu  szwajcar- 
skiego orkiestra wzięła się do wygry 
wania marszów i różnych melodyj 
lekkich. Megafony wyjaśniły, że hym 

ny grane są tylko przy starcie pierw 
szych balonów każdego państwa. © 

Następne balony wznosiły się je- 
den po drugim jednostajnie i stale 
płynęły w tym samym kierunku. — 
Francuzi z „Maurice Mallet“ i Bel- 
gaure Z „S. 11“ bardzo długo i serde 

cznie żegnali się ze znajomymi, a o- 
statni z wysoka już powoli zrzucali 
kwiaty. Przy starcie ostatniego balo- 
nu „LOPP“ którym leciał Janusz, 
szezególnie silnie swój entuzjazm wy 
rażali Polacy. Janusz! właśnie w nim 
pokładała belgijska Polonia najwięk 

szą nadzieję. 
A Polonia ta lubi swoich balonia- 

rzy i pamięta o nich. Jak i w roku 
ubiegłym, zjechali się Polacy autobu 
sami ze wszystkich okręgów Belgii i 
godzinami wyczekiwali chwili, kiedy 
to polskie balony się wzniosą. Na żad 
nej polskiej uroczystości nie było w 
ostatnich latach tylu Polaków, co na 
starcie balonów. Przyjechali oni nie 

dla zawodów, lecz dla tych balonów 
polskich, które im o odległej ojczyź- 

nie więcej mówią, niż wszelkie słowa 
czy pisma. SSS 

Dar konduktorów polskich dla armii 

  

Podczas uroczystego powiłania, wracającego z manewrów do koszar wojska gar= 
nizonu wileńskiego, konduktorzy okręgu wileńskiego PKP wręczyli przedstawicieś 
lom armii tyłułem daru 1 c. k. m. i granatniki. Na zdjęciu — defilada powraca+ 
jących do Wilna oddziałów. Na pierwszym planie dary korfduktorów wileńskich. 

  

(ij Nasz prAwO głosOWAĆ? 
Przygotowania do wyborów w pełni — 

WARSZAWA (Pat). W biurze ge | 

neralnego komisarza wyborczego wre 

ożywiona praca przygotowawcza do 
wyborów do Sejmu i Senatu. 

W myśl art. 11 ordynacji wybor- 

czej, przełożony gminy w przeciągu 
20 dni po zarządzeniu wyborów do 

Sejmu sporządza w 3-ch egzempla- 
rzach spisy wyborców do Sejmu od- 
dzielnie dla każdego obwodu głosowa 

nia. 
Prawo wybierania do Sejmu ma— 

jak wiadomo — każdy obywatel bez 
różnicy płci, który przed dniem za- 
rządzenia wyborów ukończył lat 24. 
Art. 3 ordynacji wyborczej mówi © 
osobach, które nie posiadają prawa 
wybierania. 

Każdy obywatel, mający prawo 
wybierania, będzie wciągnięty do spi 
su wyborców w obwodzie, w którym 

zamieszkał w przededniu zarządze- 
nia wyborów. 

Spisy wyborców będą nie później 
niż 21-go dnia po zarządzeniu wybo- 
rów do Sejmu przesłane przewodni- 

czącym obwodowych komisji wybor   czych oraz przewodniczącemu właś 

ciwej komisji okręgowej. : 
Spisy wyborców będą wyłożone w 

biurze obwodowej komisji wyborczej 
codziennie 5 godzin, począwszy od 
dnia 23 do 30 po zarządzeniu wybo- 
rów do Sejmu. 

Podczas wyłożenia spisów każdy 
obywatel, mający prawo wybierania 
do Sejmu, może je przeglądać, robić z 
nich wyciągi oraz wnosić reklama- 
cje. 

Do dnia 23 września minister spraw 
wewnętrznych powołuje okręgowych 
komisarzy wyborczych. 

Komisarzowi wyborczemu służy 
prawo przeglądania aktów  okręgo- 
wej komisji wyborczej oraz komisji 
obwodowych, tudzież prawo obecnoś 
ci na posiedzeniach tych komisyj. 

Do dnia 23 bm generalny komi- 
sarz wyborczy powołuje przewodui- 
czących okręgowych komisyj wybor- 
czych oraz ich zastępeów. 

Wydziały wojewódzkie (w War 
szawie komisarz rządu i prezydent 
miasta) powołują członków okręgo- 
wych komisyj wyborczych oraz ich 
zastępców. 

Wilno podzielone będzie na dwa okręgi 
i około 90 obwodów —- 

Wezoraj późnym wieczorem na uli | i 46. 
cach miasta rozplakatowano obwie- 
szezenia Starostwa Grodzkiego doty. 
czące osób uprawnionych do głosowa 
nia do Senatu. 

Osoby uprawnione do głosowania 

będą musiały zarejestrować się w prze 
pisowym terminie w Starostwie Grodz 
kim. 

Akcja przygotowawcza do wybo- 
rów do Sejmu jest już w pełnym to 
ku. Miejskie Biuro Ewidencji Ludnoś 
ti kontroluje obeenie i uzupełnia kar 
toteki. 

Wilno podzielone będzie na dwa 
okręgi. Tak jak przy wyborach po 
przednich. Będą to okręgi Nr Nr 45 
EEBEESZEZECE) 

Przyjdźcie z pomocą niewidomym. 

Do okręgu 45 zaliczone zostały ko 
misariaty: I, II i VI oraz N. Wilejka. 

'Teren okręgu Nr 46 stanowić bę 
dą: komisariaty: III, IV, V i VII. 

W myśl obowiązującej ordynacji 
wyborczej okręgi dzielić się będą na 
obwody, przyczym obwód nie może 
liczyć więcej niż 3000 mieszkańców. 

Władze administracyjne dokona 

ły już prowizorycznego podziału mia 

sta na obwody. Ma ich być około 90. 
Nie jest to jednak liczba ostateczna, 
Zarząd Miejski przeprowadza obec- 
nie ściślejsze badania, dostosowujące 
poszczególne obwody do wymaga- 
nych przez ordynacię przepisów. 

Popierajcie 
zbiórkę, urządzoną przez Towarzystwo Opieki nad   „na tle innych startujących balonów. 

  

Ścieżka Maryli o schyłku dnia był to 
cienisty wąwóz, wydrążony w grabowych 
i leszczowych zaroślach i aż ciemny od 
liściastego nadmiaru. Od czasu do czasu 
ścieżka się rozszerzała i włedy ukazywa- 

ły się w całej krasie potężne, ciemne dę- 
by w hełmach ze słońca. Znowu nurka w 
zarośla — ścieżka jest długa — aż nie- 

cierpliwość podrywa nogi. No, już blask 
dnia idzie na spotkanie. Wynurzam się 
z cienia na słońce. 

Oto jezioro! Narazie lekkie rozczaro- 

wanie. Jezioro nieduże — gdzie tej wo- 

dzie do Naroczy: 
A potem zachwył. Jak tu jednak ina- 

czeji Oko przyzwyczajone do sosen 

i świerków Wileńszczyzny dziwi się: gra- 

bom, leszczynom, jesionom i dębom. 

Jezioro otacza potężna aleja i tylko 

jedna jego część, Za schroniskiem ma 

iglastą puszczę. Poza tym drzewa liścia- 

ste. Na ścieżkę u stóp tej alei wpełzły 

korzenie, wygięte, chropawe i czarne. 

Brzeg najczęściej dostępny, podatny do 

<ąpieli, mało kamieni, przewaga jasnego 

piasku na dnie. 

Oto słońce zachodzi — obłoki nad 

jeziorem zagrały kolorami — gromadę 
powiewnych trzcin przepasala różowa 

wstążka... Wzdycham głęboko, głęboko. 
To uczucie nazywa się — szczęście.   

Ociemniałymi w dn. 17, 18 i 19 września. 

Nie, nie zawiodłam się na Šwitezi, 
Miękkość i łagodność wody — niewysło- 

wiona; zieloność drzew bujna, przytulna 
i życzliwa; wiatr pachnący, a ziemia dziw 
nie falista a przez to niespodziewanie 
piękna dokoła. 

Ale ta czarodziejska woda była nie- 
gdyś jeszcze piękniejsza, kiedy o jej pięk 
ności nie wiedziano. Teraz zrobiła się 
modna. Z Nowogródka, z Baranowicz — 
zewsząd — wycieczki. 

Trudno. Jestem na ogół życzliwa lu- 
dziom, ale nad Świłezią nabrałam obrzy- 
dzenia do rodzaju ludzkiego. Zjeżdżać 
zaczynają od soboty. W niedzielę Šwitež 
wygląda, jak rosół z ludzkim makaronem. 
Najgorzej, że ten „makaron” ryczy sam 
i ma ze sobą pałefony. 

O, Boże, a taka byłam szczęśliwa, że 
się pozbyłam wrzasku radia na kilka ty- 
godni. 
W poniedziałek brzegi Świłezi wyglą 

dają jak jeden wielki śmietnik. 
Zrozpaczona wzięłam gruby papier 

i napisałam na nim: „Hańba śmieciarzom, 
co paskudzą las, oby w nich piorun nad 
Świtezią trzasł!”, 

Ale zostało to zerwane 
a skutku nie miało żadnego. 

Gorzej! Tutaj właśnie ulokowało się 
liczne towarzystwo, które się wyładowało 

z drzewa,   z ciężkiego samochodu i napełniło wrza- 

wą brzeg cały, 

LKS RSS TAI NT TIE ION TAS OTW TPA OPO ZTW OE TOZAAOZ TWE 

Przyszłam później zobaczyć, co po 
nich zostało na trawie. A więc: pudełka 
po sardynkach, inne po „byczkach”, wo- 
reczki papierowe i papiery najrozmaiłsze, 
obierzyny, skorupy od jaj, rozsypane po- 
ziomki i czernice, kilka rzodkwi, pudełka 
od papierosów i zapałek, niedopalki, 
ogryzki, stłuczone i całe butelki. 

Z całego serca życzyłam tym ludziom 
wszystkiego najgorszego za to sponie- 
wieranie cudownej Świłezi. Ci śmieciarze 
zepsuli mi charakter. Nauczyłam się nie 
lubić niektórych ludzi. To nowy nabytek. 

Zreszłą nie wszyscy ludzie byli tacy 
niemożliwi. 

Ślicznie się dopasowały do tej czaro- 
dziejskiej krainy harcerki. Wyraźnie mó- 
wię: harcerki, nie harcerze. Harcerze od- 
znaczali się wrzaskliwością i złym wycho- 
waniem. Harcerki — niektóre przybyłe — 
z tak daleka, jak np. Krzemieniec — speł 
niały tu misję cywilizacyjną polską. 

Zdołały przyciągnąć na swoje „Og- 
niska” młodzież białoruską, a trzeba wie 
dzieć, że męska część tej młodzieży jest 
tutaj zbolszewiczała. 

Gdy pewnego razu harcerki war- 
szawskie śpiewały im 0  najpiękniej- 
szym mieście — Warszawie, z grupy wy- 
rostków kryjących się w mroku wieczor 
nym, padły okrzyki: „Mińsk”, „Moskwał”. 

Ale jednak przychodzili na ogniska. 

I w tej chwili widzę przed sobą ognisko



„KURIER“ [4573]. 

Nie ma takiej ustawy. 
której niesumienni ludzie nie potrafią obejść 

Najbardziej atakowaną usławą w An- | py, ale pod warunkiem, że równocześnie 
glii jest ustawa o odpoczynku niedziel- 
nym i fzw, „Sunday Trading Acf", 

W. ustawie tej w bardzo szczegóło- 
wych postanowieniach określone są wa- | 
runki, jakim musi podporządkować się ca 
łe życie gospodarcze Anglii. 

Jakkolwiek przepisy ustawy usiłują 
być bardzo jasne i starają się osiągnąć 
jaknajdalej posuniętą drobiazgowość, 
sprytni kupcy umieli wynaleźć mnóstwo 
wykrętów, którymi się posługują dla ob- 
chodzenia ustawy. Typowym takim wykrę 
łem jest sposób sprzedawania w niedzie- 
lę nożyków do golenia. Kupiec zapytuje 
klienta chcącego nabyć te nożyki, czy ma 
ją one służyć do golenia, azy do wyci- 
nania odcisków. Rozumiejący o co chodzi 
klient odpowiedzieć musi, że do wyci- 
nania odcisków, bowiem w takim wypadku 
nożyki zyskują stanowisko narzędzi chi- | 
rugicznych, mających znaleźć zastosowa- | 
nie chirurgiczne i wobec tego wolno ni- | 
mi handlować w niedzielę. Gdyby odpo- 
wiedział, że do golenia, kupiec musiałby 
odmówić sprzedania nożyków. 

Sklepy z wyrobami. tytoniowymi mo- 
gą być otwarte dłużej, aniżeli inne skle- 

sprzedają słodycze. Po godzinie 8 wie- 
czorem nie wolno sprzedawać wyrobów 
tytońiowych. Poneważ jednak w ustawie 
nie jest powiedziane, że nie wolno tych 
wyrobów dawać na kredył — znajomi | 

| klienci mogą zaopatrywać się w papie- 
rosy i cygara, aby tylko nie płacili zaraz. 

Ponieważ aparaty automatyczne mogą 
działać w niedzielę i ustawa o odpoczyn- 
ku niedzielnym do mich się nie odnosi, 
każdy kupiec może klientowi sprzedać 
jakikolwiek towar w niedzielę, pod wa- 
runkiem jednak, że klient sam sobie ten 
towar wybierze, sam zapakuje i sam od- 
powiednią sumę należności wrzuci do au- 
łomatycznej kasy. Kasa jest bowiem auło- 
małem i wszystko jest w porządku! 

W niektóre dnie zakazany jest handel 
detaliczny, natomiast wslno dokonywać 
transakcji hurtowej. To też kto na przykład 
chciałby w takim dniu kupić kapelusz, 
musi kupić cały tuzin. Nic nie stoi na prze 
szkodzie, aby 11 kapeluszy z kupionego 
łuzina pozostawił w sklepie. Kupiec pi- 
sze mu rachunek na tuzin kapeluszy i z 
łego rachunku bonifikuje należność za   pozostawione jedenaście. 

RADRTWĘSTNA TORTY TORZE NASA PMS SIENOS TASTE 

M/S „Sobieski“ 

  

Niedawno spuszczony na wodę w dokachangielskich nowy transailaniyk polski mo- 
torowiec M/S „Sobieski”. Wzbogacił on tonaż naszej floty handlowej. 

TRETINTNE: MOWY "TZEPTET TIT STT TURAS SIENOS 

Niemcy protestu'ą przeciwko prawdzie 
Na półkach księgarskich ukazała się kil- 

Ka miegięcy temu wydana przez geografa 

szwajcarskiego Ch. Burky'ego mapa narodo 

wościowa Europy Środkowej. Mapa spotka 
ła się z gwałtownymi atakami ze strony nie 

mieckiej, nie mogącej pogodzić sję z obiek 

tywizmem, z jakim autor przystąpił do opra 

cowania tej mapy, a jaki przekreślił wszel- 

kie kombinacje kartografów niemieckich, u- 
prawianych dotąd przez nich nagminnie w 

odniesieniu do sprawy graficznego przedsta 

wiania układu stosunków narodowościo- 

wych w Europie Środkowej, 

Najboleśniejszym <iosem dla Niemców 

jest przedstawienie stogunków marodowościo 

wych na pograniczu polsko - njemicekim 

tak, jak w istocie stosunki te się przedstawia 

ją. Mapa stwierdza bowiem wyraźnie, że Ma 
zury są polskie i że polskim jest Śląsk Opol 
ski (autor posługiwał się tutaj niemjeckimi 

mapami Langhalga, wydanymi w latach 

1906 - 1911 w Gotha) oraz, że element nie 

miecki w Polsce nie jest znowu tak liczny, 

by w kartograficznym ujęciu sprawiał wra 

żenie elementu, odgrywającego w Polsce do 

minującą rolę. Przecjeż codzienną praktyką 

było w Niemczech, że udział liczebny Niem 

ców w zaludnieniu Polski przedstawiało się 

tam w mapach w sposób, sugerujący właści 

wie, że odsetek ludności polskiej jest rów- 

ny... odsetkowi elementu niemieckiego, że 

np. Warszawa jest bazą polskości w wiel- 

kiej wyspie niemieckiej itd. ita. 

Mapa powyżgza została omówiona na ła 

mach ostatniego numeru kwartalnika niemie 

ckjego „Auslandsdeutsche Volksforschung“, 

który — wskazując między in. uwagę na 

fakt zaliczenia Kaszubów i Mazurów do lud 

ności połskiej — stwierdza patetycznie, że 

przy takim stawianiu sprawy prof. Burky 

nie ma prawa do uważania się za naukow- 

ca. 
Z powyższego stwierdzenja wynika, że na 

miano naukowca zasługuje w oczach nie- 

mieckich tylko ten, kto w pracach swoich 
idzie na rękę niemczyźnie. 

Po godzinie 19 wieczorem w dnie po- 
wszednie, nie wolno sprzedawać mięsa. 
Ponieważ jednak stara, a dołąd nie znie- 
siona ustawa, zezwala na sprzedawanie dro 
ibiu i królików przez całą dobę, jako to 
waru podlegającemu łatwemu zepsuciu, 
i każdy rzeźnik handlujący po 7 mięsem, 
ma przygołowany pakiet z zabiłym kró- 
likiem lub kurczęciem i w razie zjawienia 
się kontrolera, podaje klientowi ten 
pakiet. 

Z powyższego widać, że nie ma na 
świecie ustawy, ktėraby mogła z całko- 
wiłą ścisłością istotnie uregulować wszel- 
kie przejawy życia gospodarczego, a tak- 
że widać, że nawet w kraju o tak wysó- 
kiej kulturze i takim wielkim wyrobieniu 
obywatelskim, jak Anglia, znajdzie się 
zawsze dosyć ludzi, którzy dla korzyści 
osobistych potrafią obchodzić nawet naj- 
ściślejsze przepisy, 

REEF OTOES ST TIETNTA 

Przed obchodem 100 roczn'cy 
urodzia Matejki 

Przygołowawcze prace komiłełu pod 
przewodnictwem prezydenta m. Krakowa 
dr M. Kaplickiego są w pełnym toku. Os- 
fatnio na posiedzeniu ściślejszym pod 
przewodnictwem dziekana prof. U. J. dr F. 
Wlłera omówiono program uroczystości 
krakowskich, które odbędą się z końcem 
października br. 

Program obchodu przewiduje:  uro- 
czyste nabożeństwo, hołd przy grobowcu 
Jana Matejki na cmentarzu Rakowickim: 
uroczystość w Muzeum Narodowym, połą 
czoną z otwarciem wystawy. Główny ob- 
chód poprzedzą „Dni  Matejkowskie“, 
podczas których odbędą się cykle prelek 
cyj o Małejce, organizowane dla szerokich 
sfer publiczności i młodzieży szkolnej, po 
wszęchne zwiedzanie „Domu Matejki”, 

obchody lokalne w związkach i organizac 
jach. Niezwykłą uroczystość ku czci Jana 
Matejki organizuje rzemiosło krakowskie 
z inicjatywy chrześcijańskiego cechu mała 
rzy i lakierników, który w swoim czasie na 
dał Janowi Małejce godność członka ho- 
norowego cechu, co stwierdza dyplom, 
znajdujący się w zbiorach „Domu Małej- 

ki”. 
Naczelnym jednak zadaniem komitetu 

obywatelskiego jest trwałe uczczenie pa 

mięci Jana Małejki i w tym kierunku ko- 
miłet prowadzi prace w poszczególnych 
komisjach, mające m. in. na celu odnowie 
nie i utrwalenie polichromii Jana Matejki | 

w kościele Mariackim oraz 
pomnika w Krakowie. 

wzniesienie 

MOoTEL 

„ST. GEORGES" 
w WILNIE 

Pierwszorzędny == Ceny przystępne 
Telefony w pokojach 

  

Gy wystawa modeli ł ob'ecych 
nóżek jest niesoram ? 

Ciekawą gprawę rozpatrywał przed paru 
dniami sąd Htewski w Szawlach. Oto grupa 
tamtejszych pań, oburzona wystawą, urzą- 

dzoną w witrynie skłepu „Batóa, gdzie wy 
stawieno dła demonstracji pończoch i pan 
tofelków, modcie nóg kobiecych, witrynę tę 
zdemolowała, a ponadto zaskarżyła firmę 
Bat'a o szerzenie niemoralności. Sąd firmę 

uniewinnił, skazując jednocześnie zhyt gor 

liwe obrończynie moralności na zapłacenie 

odszkodowania za zniszczoną witrynę, 
POTEWOEZREPEZPR OWCY POZO TE PIT TTT ASSR SAS ESRT WYD ZZO TOY O RODYZ ODAOOYTTTO CE 

„krzemienieckie“ i tych wiejskich chłopa- 
ków, byle jak przyodzianych. Niewyraźni 
w migołliwej poświacie ognia tańczyli 
1 śpiewali ze swymi dziewczętami, Widzę 
oblaną łuną twarz młodziutkiego ober- 
wańca... Namięinym tenorem śpiewał on 
gwiazdom — sobie — i tym, którzy słu- 
chać zechcieli, o doli i niedoli, o miłości 
1 © tęsknocie. Zapamięłał się w łym śpie 
wie — szczupły — blady — o jasnych 
włosach i oczach, z dwiema brózdami 
cierpienia koło młodych ust. Widziałam, 
jak harcerki wzięły do tańca parobczaków 
i jak to się tamtym podobało. Było to 
pożegnalne ognisko. 

Gdy już mowa o ogniskach, ło w noc 
uKupały” (wg słarego słyłu) cała ziemia 
Nowogródka stanęła w czerwonej koro- 
nie słosów. Widziałam te stosy. Olbrzy- 
mie. Przy nich całą noc łańczy młodzież 
| śpiewają tęskliwie dziewczęta przy włó- 
rze wiejskiej muzyki, 

Najwięcej ciekawych pieśni i obycza- 
jów, najokazalsze ognisko kupalne bywa 
we wsi Radohoszczy pod wzgórzem Ho- 

rodyszcze koło Czombrowa. Na tym 
wzgórzu słała widocznie świątynia pogań 
sk i zapach słarych ognisk wróżebnych 
czuć łu jeszcze aż dotąd. 

Czombrów odwiedzają wszyscy wy- 

cieczkowicze, przyjmowani, aošcinnie 

przez gospodarzy. 

Czombrów, pierwowzów Soplicowa, 
pociąga marzycieli wspomnieniami o Ta- 

deuszu i Zosi i ma w swoim pięknym par 
ku czarodziejską ławeczkę dla zakocha- 
nych. 

Dokoła leżą okolice, znane z ballad 
| z „Pana Tadeusza”, więc wszyscy przyby 
sze mówią do siebie wierszami, z których 
uśmiecha się nieśmiertelna młodość za- 
kochanego Mickiewicza. W  Tuhanowi- 
czach nad rzeczką Serwecz rozkwiiła je- 
go sielanka z Marylą. 

Ostatnia wojna zniszczyła dwór Tu- 
hanowicki, z dawnych zabudowań pozo- 
stały tylko fundamenty, Pozostał też roz- 
legły park po Wereszczakach. Ocalone 

drzewa pamiętają westchnienia ' młodej 

pary. 
Ale park w Worończy wydał mi się 

jeszcze piękniejszy. 

Czytelnicy mili — naprawdę pięknie 
jest w tej ziemi Nowogródzkiej i nad je- 
ziorem, gdzie księżyc przeświefla wiofkie 
ciała Świłezianek. Nie pozwólcie jezior- 
nych brzegów zamieniać w  ordynarny 
śmietnik. Teraz są na czasie „Dni Mickie- 
wiczowskie”. Zobaczymy, jak po nich bę- 
dzie wyglądał las nad Świłezią. Już z gó- 
ry dreszcz przerażenia mię ogarnia.   Chciałoby się iść i otoczyć tę ziemią   

ochronnym ramieniem, aby nikt jej pięk- 
na nie skaził. 

Tam jest inaczej pięknie, niż u nas. 
Falistość tej ziemi daje wspaniałe niespo 
dzianki krajobrazu, Lasy, poszyłe niezgłę 
bioną zielenią — są pląłaniną dębów, je- 
sionów, wziązów i brzóz. Urocze drogi 
suną wśród światłocieni i pragnęło by się 
nauczyć ich na pamięć, jak wierszy zło- 
cistego poemału. Ścieżki wiją się niespo- 
dziewanymi skrętami, chłodne od cienia, 
a duszne od zielonego zapachu, Od tego 

zapachu głowa się kręci i cały świat do- 
koła staje się kolorową balladą. 

Oto słońce zaszło, a zboże świeci 

jeszcze swoją własną, ukrytą w sobie sło- 
necznością... ły drzew nabierają 
kształtów zjawiskowych... Nad łąkami za- 
czynają wstawać duchy — wspomnienia 
rozzwłóczone jak mgły.- Ta przedziwnie 
złota latarnia, zwisająca nisko nad ziemią 
— to księżyc. Ogromny i nieprawdopo- 
dobny. 

Szczęście słaje się nie do zniesienia 
| zmusza nas do dziękczynnej modlitwy: 

— O, Boże... Boże... dziękujemy Ci za 
Mickiewicza i za Polskę i za to, że w tym 

wszystkim możemy kochać Ciebie. 
E. K. M. 

—обо—   

0 drzewo polskie 
«а tartaków kłajpedzkich 
„Liet. Żinios* pisze: Już od kilku lat tar 

taki kłajpedzkie otrzymują większe ilości 

materiału leśnego z ZSSR. W roku bież. jed 

nakże Rosja Sowiecka zmniejszyła dostawę 

drzewa, zaś w roku przyszłym możliwe, że 

zupełnie nie będzie dostawiała. Wówczas tar 

taki kłajpedzkie zostałyby bez pracy. W 

związku z tym litewscy kupcy leśni postano 

wili nawiązać stosunki z polskimi kupcami 

leśnymi i w najbliższym czasie konkretnie 
wyjaśnić tę sprawę. Zrozumiale, że sprawy 

te zostaną ostatecznie przesadzone po pol- 

sko - litewskich rokowaniach handlowych, 

które przewidziane są w październiku, 

Specjalee f'rmy dla handlu z Polską 
powstają w Litwie 

Polskie instytucje i zrzeszenia gospodar- 

cze otrzymały ostatnio zawiadomienia o pow 

sianiu w Litwie dwóch firm handlowych 

które zamierzają pracować wyłącznie w dzie 

dzinje wymiany towarowej z Polską. a więc 

zarówno w zakresje importu jak i ekspostu. 

Firmy te oczekują tylko zakończenia per 

traktacji o umowę handłową pomiędzy Pol 

ską i Litwą, by natychmiast przystąpić do 

normalnej pracy. 

Jak wiadomo rokowania handlowe pol- 

sko - litewskie mają być wznowione przy 

końcu września, lub ma początku paździer 

nika. 

Spedsk prodakeji psfty w Rumuni! 
W ostatnich czasach produkcja nafty 

w Rumunii wykazuje słaby spadek. 1 tak, 
w pierwszych 7 miesiącach rb. produkcja 
ta wyniosła 3,9 miln ton wobec 4,2 miln 
ton w analogicznym okresie r. ub. Ozna- 
cza to spadek o 8,129/0, co jest spowo- 
downe zmniejszeniem się wydajności szy 
bów naftowych. 3 
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Nawy tyza? naukowy 
Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświe 

cenia Publicznego wprowadziło nowy tytuł 

nankowy, który nadawany będzie na Akade 

mii Stomatologicznej w Warszawie. Jak wja 
domo w r. ub. skasowane zostało na tej u- 

czelni automatyczne przyznawanie  absol- 

wentom tytułu lekarza gtomatołoga, co sta 

ło się przedmiotem głośnych zatargów i pro 
oesów przed NTA Ministerstwo ustanowiło 

na Akademii Stomatologicznej tytuł „dokto 

ra medycyny 4 ' dentystycznej”, co jest prak 

tykowane w szeregu państw  zagranicz- 

nych. Tytuł doktorskj nzyskiwać będą tylko 

ci absolwenci, którzy przedstawią prace nau 

kowe zatwierdzone przez senat uczelni, lub 

dyplomy wydziałów lekarskich.   

  

Nowinki radiewe 

Nudy staroangielskie 
O ile lot Charńberlaina, ratujący pokój 

europejski został przyjęty przez całą Euro 

ре z zadowoleniem o tyle nie można tego sa 

mego powiedzieć o nieudanym łocie w głąb 

starej Anglii p. t. Z pamiętników Pepysa; 

Dla fachowców i młodzieży studiującej hi- 

storię Wielkiej Brytanii była to może audy 

cja i potrzebna i pouczająca, ale dla reszty 

powiedzmy otwarcie nudna. Kraje słoneczne 

widecznie lepiej nadają sję do audycji słow 

no muzycznych, niż mglisty Albion. Muzyka 

staro angielska z punktu widzenia wymagań 

przeciętnego konsumenta radiowego, rów- 

nież zbyt wielkich wałorów nie posiada. 

Słowem na przysziość, wobec coraz wjęk 

szego popułaryzowania się mikrofonu nale 

żałoby takich tematów raczej umikać. A po 

nieważ ilość krajów jest ograniczona należy 

powtarzać co parę lat audycje dawne. W 

jakimś 1939 r. Prowansja mogła by się np. 

zbyt przypomnieć P. T. publiczności, 

* * * 

Wiszniew również gię nje bardzo udał. 

Monografia małego miasteczka jest rzeczą 

bardzo trudną, właśnie dla tego, że wyobraź 

nis nieraz niema się czego uchwycić. Jest to 

okoliczność niewątpliwie łagodząca... Alle dla 

recenzenta... słuchacz zwrusza ramionami. 

i zamyka radio. 

Takie informacje jak autobusy, szkoła i 

plotki może o Wiszniewie dośpiewać sobie 

w duszy każdy. Autorowie tej rubryki powin 

ni się wystrzegać podawamja rzeczy pów- 

szecłmie znanych. Ustępy tkie jak np. o Boh 

danowskim omentarzyku, o dawnych kopal- 

niach rudy żelaznej itd. należą do liczby po- 

żądanych. Trzeba dawać w „naszym kraju" 

to czego o nim nie wiemy, a nie to со # 

góry jest wiadome. 

REDY LS) 

w Danii szukają 
naf'w 

Dania do tej pory, jak wiadomo nie po 

siadała kopalń nafty. Przeprowadzone w 

reszłym roku badania geologiczne wykaza- 

ły możliwość istnienia złóż ropy. 

Obeenie kencern amerykańske - duński 

uzyskał od rządu długnieinią koncesję na 

eksploatację tych terenów. 

Jaka obrona przystunuie sublokatorowi 
w wypadku zmowy właściciela domu z lokatorem 

na szkodę praw sublokatora ? 
W myšl art. 13 ustawy o ochronie юКа 

torów obowiązki i prawa gublokatora wo- 

bec lokatora regulowane są w zasadzie wed 

ług tych samych prawideł co i obowiązki lo 

katora wobec właściciela domu. Może jed- 

nak w stosunku lokatora do sublokatora 

zajść taka specyficzna sytuacja, iż lokator 

chcąc pozbyć się niewygodnego sublokatora, 

wejdzie w zmowę z gospodarzem i dopuści 

do wyroku eksmisyjnego w sądzie nie pła- 

cąc np. umyślnie komornego właścicielowi 

przez 3 miesiące. Właściciel uzyska wtedy 
wyrok nakazujący eksmisję zarówno lokato 

ra jak i sublokatora i sublokator mógłby 

wbrew swej woli i najżywotnie jszym rę 

Czy dopuszczalna jest odszkodowanie 
za krzywdę maralną 

wolności lub obrazy czci? w wypadku pozkawienia 
W myśl ogólnych postanowień o odszko 

dowaniu (art. 157 K. Zobow) można żądać 

niezależnie od naprawienia szkody majątko 
wej zadośćuczynienia za krzywdę moralną. 
W konkretnym wypadku uszkodzenia ciała 
lub wywołania rozstroju zdrowia, pozbawie 
mia życia, pozbawienia wolności lub obrazy 

czci, sąd, w myśl art. 165 Kod. Zob., może 

przyznać poszkodowanemu lub instytucji 

przezeń wskazanej stosowną sumę pieniężną 

W ciągu miesiąca s» zadają w Niemczech _ 
tyle samachodów, ile wynosi cały polski 

tabor mechaniczny 
W ciągu sierpnia sprzedano w Niem- 

czech 53.088 pojazdów mechanicznych, co 

cznacza pewien spadek w porównaniu ze 

sprzedażą w lipcu. Na samochody ogobowe 
przypadło 17.840, ciężarowe — 5.840 j moto 

cykle — 27.328. 
Z cyfr tych wynika że w ciągu jedneg> 

resom swym znaleźć się na bruku. Tej sytum 

cji zapobiega przepis wspomnianego wyżej 

art. 13, który zarządza, iż w razie udowcd 

nionej zmowy właściciela z lokatorem na 
szkodę praw sublokatora, ten ostatni wstępu | 
je z mocy samego prawa w stosunku do | 

przedmiotu najmu w prawa lokatora. A za — 

tem sytuacja w wypadku zmowy zwraca się 

przeciw lokatorowi, gdyż lokator zostanie” 

wyeksmitowany, a w lokalu pozostanie sub 

lokator uznany za lokatora, ra którego po 

przedni lokator będzie musiał opłacać ko- 

morne, gdyż z jego winy subiokator zajinu 

je dałej wynajęty poprzednio przez lokatora > 
lokal. : 

jako zadoščuczynienie za cierpienia fizycz- 

ne i krzywdę moralną. W ten sposób w wy 

padku np. pozbawienia wolności osoba jej 
pozbawiona może żądać od sprawcy pozba 

wienia wolności przede wszystkim zwrotu 

szkód materialnych, jakie poniosła» np. utra 

cony zarobek za eły okres pozbawionia wol 3 

ności, a także zwrotu szkód moralnych do 

znanych wskutek despektu i dolegliwości 
połączonych z przebywaniem w zamknięciu: 

tylko niepomyślnego miesiąca, można 

sprzedać w Niemczech cały polski tabor po 

jazdów mechanicznych, oczywiście gdyPf. 

był zupełnie nowy. Jak bowiem wiaądon% 

tabor ten obejmuje w chwili obecnej okołó ) 

55 tysjęcy jednostek. 2 

        
   

    

                

   

   
    

      

    

    
   

    

   



ZE SWIATA KOBIECEGO 

Now kkomqres 
Jeszcze nie przebrzmiały echa „Kongresu Kobiet", a już świadomą opinię w Polsce zajmuje nowy zbli- 

+ejący się kongres, którego pełny ty tuł brzmi: „Pierwszy Ogólnopolski Koigres Dziecka“, 
Sprawa tego Kongresu, bliska wszystkim czującym ludziom w Pol- 

sce, najbardziej jednak obchodzi ko- 
biety, które niewątpliwe wezmą žy- wy udział w całej tej akcji. 

Wspaniała to akcja. W dniach 2, 
Bi 4 października w Warszawie zgro madzą się wszystkie czynniki, intere sujące się sprawą dziecka, w celu skoordynowania wysiłków, mających na celu „dobro młodego pokolenia. 

szenie Uczestników. Walki oazy i alki o Szkołę Polską. W doniosłej tej akcji nie = że być żadnych partii ani obozów. Dziecko Jest bezpartyjne, jednako wszystkim miłe, a jako przyszłość na ма — ważne i bezcenne. 
Do akcji więc Przystąpiło około setki: organizacyj społecznych, nie mówiąc już o tym, że Sprawa ma peł ną życzliwość rządu naszego. Pray- da „že czasy są niepewne i twarze na sze stroskane. Nie wiadomo, co gotu jemy dzieciom naszym. Dorośli źle się bawią, gdy w ciszy gabinetów che micznych szukają formułki gazów tru jących i wznoszą olbrzymie fabryki amunicji po to, żeby wyprać krew z żył tego © pokolenia. 
„Jednak chwilami ten obłąkan: świat miewa przebłyski sumienia I odpowiedzialności, wtedy : 

gdy sobi przypomni o dzieciach. Wiadomo przecie, że kongresy międzynarodo- we na temat dziecka i Paryżu, Rzymie i Pokłon, ać przecież ludzie na świecie. Tacy ślą o dzieciach. Ach, nie w ten spo- sób, żeby z dzieci utworzyć przyszłe kadry sprawne do zabijania i przemy ślne w nienawiści, wychowane na ety ce pogańskiej. Ci inni, prawdziwi lu dzie, myślą o szczęściu dzieci. 
г Polska najmniej ma na sumienių obłudy i grzechów międzynarodo- wych. Żyje wśród takich sąsiadów, że mimo słowiańskiej łagodności, mu 

si zaciskać pięści i gotować się do 
ofiary z krwi, kiedy będze do tego 

my 

zmuszona. Musi dła tego młodego po. 
kolenia wzmagać swą obronność. 

Jednak w psychice Polaka brak 
okrucieństwa, które z góry przezna 
cza dzieci na żer ambicyj dyktatorów, 
odwrotnie, miłość do młodego pokole 
nia, może nieudolna w przejawach, 
jest o wiele szczersza, niż gdzie in- 
dziej. 

Jeżeli sprawa dziecka jest w Pol- sce źle dotychczas postawiona, to nie przez brak dobrych chęci, ale przez ten narodowy brak organizacji. 
: Zresztą ilež mamy w Polsce czyn ników „Przeszkadzających w pracy, ze indziej iłe warunków ułatwia 

„Bo świadomości ółu nie d dzi wszystko, co da dzióżka + Polsce robi, wiemy tylko, że to jest zbyt mało, bo nie zdołało wybitnie zmniejszyć śmiertelności wśród naj- mniejszych i nędzy wśród najliczniej 
szych. A chcemy, żeby dzieci nasze były zdrowe i radosne, hodowane rac 
Jonalnie, zdolne, uczciwe i pracowite. 

Komunikaty 
1. P к 

nizacje, żę wę wany, wszystkie orga 

również niezbędna, 
Z powodu zbliżającego si 

nu Zjazdu Kiagreosaas paw 
legatów „organizacyj mających w pro gramie I w działalności opiekę nad 
dziećmi i młodzieżą o stawienie się 
punktualnie na zebranie. 

2. Zebranie Referatu Prasowego 
ZPOK odbędzie się we Środę 21 bm. 
2 18 w lekału Związku — Ja- 

35— 3, 

Konkurs Hallo! 
telniezkom, żę = Przypominamy czy 
(pierwszej po y, acy E 
ogłoszony został к, przer 
wakacyjny. Termin 8 па felieton 
nika. Prosimy 0 nadsyłan 
uów do redakcji (Jągiejj gnie telieto- 
3. ZPOK — Referat P 

Uwaga: Kolumna Koni 1): 
wychodziła co drugą sobotę, będzie   

Chcemy wyhodować piękną rasę, a 
zachowując jej entuzjazm i zapal- 
ność, dać jej twardy hamulec w po 
staci. obowiązku. 

Ale przede wszystkim musimy do- 
lę dziecka uczynić jaśniejszą. 

Więc chociaż grzmoty przewalają 
się po niebie, przez radio grzmią wy 

buchowe przemówienia, zapalają się 
i gasną słupy graniczne między na- 
rodami, w Polsce na pierwsze dni 
października zwołany będzie najbar 
dziej pokojowy z kongresów — „„Kon 
gres Dziecka”. Na te dni powinni 
do Warszawy pośpieszyć wszyscy, 
kto może. Rodzice, duchowni, nau- 
czyciele, lekarze, pisarze, publicyści, 
działacze społeczni. 

Wszyscy muszą się zjednoczyć w 
akcji, mającej na celu dobro pokole 
nia młodego. : 

Naprawdę chodzi wszystkim o jed 
no. O najtrudniejsze — dzieci w Pol 
sce muszą być szczęśliwe. Powinny 
umieć śmiać się beztrosko. Jesteśmy 
cząstką w całości Świata. Kiedy świat 
drży i nami wstrząsa dygotanie, ale 
zrobimy, co każe nam obowiązek, dla 
szczęścia dzieci. 

I kiedy tak w duszy przysięgamy, 
jawią się nam przed oczyma dalekie 
brwi krzaczaste i oczy siwe nieza- 
pomnmiane i cała twarz chmurna a u 
kochana. 

Niski głos, który utonął w wiecz 
ności, woła do nas: 

„Żywiołem szczęścia jest śmiech. 
  

„KURIER“ (4573). = 

A im bardziej jest pustym i szczerym, 
im bardziej nazywamy go  dziecin- 
nym, tym więcej jest w nim szczęś- 
cia, tym więcej jest w nim nieba na 
ziemi... : я 

Niech się śmieją polskie dzieci 
śmiechem odrodzenia, gdy wy tego 
nie umiecie“. 

„Kongres Dziecka“ zwolany zostal 

po to, aby przepracować w całości 
zagadnienie doli dziecka, przyjść z 
pomocą tym, których szezęście tylko 
od nas zależy. 

Niewątpliwe, że gdyby żył Marsza 
łe Piłsudski, Jego siwą głowę ujrze- 
libyśmy na tle wypełnionej sali w 
pierwszym dniu obrad kongresu. 

Nie wiem, czy w tej mierze byłby 
się zainteresował Kongresem Kobiet 
— ale nie podobna sobie wyobrazić 
Kongresu Dziecka bez Niego... gdyby 
żył — gdyby żył. Więc wyobrażam 
sobie, że należałoby przed pierwszym 
rzędem krzeseł zostawić pusty fotel, 
pokryty amarantem — dla Niego. 

Wtedy wysiłki obeenych na kon- 
gresie zestokrotnią się, bo stamtąd aż 
z tego pustego miejsca. rozłegną się 
przebrzmiałe a pamiętne słowa: 

„Jeszcze jest jedna, może najbar 
dziej jaskrawa prawda „miiego“. — 
Jest nią dziecko. 

Tak, dziecko to najmilsza prawda 
świata i I Ogólnopolski Kongres Dzie 
cka chce się temu zagadnieniu poświę 
cić. 

Redakcja. 

Program kongrasu 
Tematy referatów, które zostaną wygło- 

szone ma Kongresie, dotyczą dwóch zasad- 

niczych zagadnień: a) stosunku społeczeńst 
wa do dziecka i b) podstawowych praw 

dziecka. 
Pierwsze zagadnienie zostało ujęte w 3 

generalnych referatach: dziecko i człowiek 

dorosły, dziecko w rodzinie i dziecko w pol- 

skim prawie rodzinnym; drugie — również 

w trzech: prawo dziecka do szkoły, zdrowie 

dziecka i wczasy dziecka. 

Referaty generałne będą wygłoszone na 

dwóch plenarnych posiedzeniach bez dysku 

sji, poczym na komisjach odbędzie się dy- 

skusja, poprzedzona szczegółowymi refera- 
tami. ы 

Referat prof. dr St Gołąba „Dziecko w 
polskim prawie rodzinnym" będzie dyskuto 
wany w godzinach, gdy inne komisje nie bę 

dą obradowały, w tym celu, aby udział w 
dyskusji mogli wziąć wszyscy uczestnicy, in 

teresujący się tym tematem. 
Pięć pozostałych komisyj będzie obrado 

Z okazli IV Targów 
Północnych 

W dniach od 17 bm. do 2.X rb. na 
lerenie Targów Północnych w Wilnie, w 
związku z obchodem 10-lecia prac przy” - 
sposobienia rolniczego młodzieży wiej- 
skiej zostanie urządzona. wystawa woje- 
wódzka. 

W dniu 25 bm. z okazji obchodu 10 
lecia akcji Przysp. roln. odbędą się wo- 
ae dożynki młodzieży wiejskiej. 

Sa wach się na terenach Targów 

„Na święto młodzieży rolniczej spo- dziewany jest przyjazd około 6 łys de- 
legatów ze wszystkich powiatów Wileń- 
szczyzny i Nowogródczyzny w strojach 
ludowych z własnymi orkiestrami. 

Program dożynkowy składać się bę- 
dzie z trzech części: 

1) pieśni obrzędowe dożynkowe, 2) 
obecne życie wiejskie i 3) ku czemu idzie 
młoda wieś wileńska. 

Uroczystości dożynkowe organizuje 
Wileńska Izba Rolnicza. : 

- Biura Magistratu 
w Sali Mielskiej 

й Wobec rozszerzenia agend zarządu 
miejskiego, prezydium miasta zadecydo- wało umieścić w budynku Sali Miejskiej 
(Ostrobramska 5) biura magistratu, 

Sala Miejska będzie przerobiona na Początku przyszłego roku. Obecnie, jak wiadomo, w lokalu fym mieści się kino „Mars“, 

3 S 

Nasza stołownia 
Zimno się robi, humory się psują 

— zbliża się jesień szybkimi krokami. 
Cheąe sobie humor Poprawić, na 

leży wstąpić do „Naszej Stotowni* na 
obiad. 

Nie drogi i smaczny, z uśmiechem gościom podany potrafi hamor je- sienny rozjaśnić. : 
Pamiętajcie! Adres: Jagiellońska 

35 — 3.   

wało równocześnie, co wymaga ой uczest- 
ników uprzedniego zdecydowania się, do któ 

rej komisji pragną należeć. Trzeba to zazna 

czyć w deklaracji. 

Dla orientacji podajemy wykaz tych pię 
ciu komisyj i referatów, jakie na nich będą 

wygłoszone. 

Komisja I: „Dziecko i człowiek dorosły” 
— St. Dobrowolski. 

Komigja I: „Dziecko w rodzinie" — J. 

Cz. Babicki i W. Szumanówna. 

Komisja II: „Prawo dziecka do szkoły 

— prof. H. Radlińska. 

Komisja IV: „Zdrowie dziecka” — prof. 
dr E. Godlewski. 

Komisja V: „Wczasy dziecka“ — A. Mali 

cka - Chmielewska. 
Konferencja: „Dziecko polskie za grani 

cą", { 
Na zakończenie Kongresu, na ostatnim ze 

braniu plenarnym przewidziany jest odczyt: 
„Dziecko jako przedmiot troski świata" — 
Wanda Wójtkiewicz - Grabińską, 

Lombard miejski 
dorobił się gmachu 
Zarząd Miejski jeszcze w roku bieżą- 

cym zamierza rozpocząć budowę gmachu 
lombardu na jednym z placów, položo- 
nym przy ul. Portowej u wylotu na ul. 
Styczniową, 

Roboły wstępne na lym placu zostaly 
już rozpoczęte. W końcu bieżącego mie- 
siąca względnie w początkach paździer- 
nika mają być założone fundamenty. No- 
wobudujący się gmach ma mieć cztery 
kondygnacje. 

Zakończenie budowy ma nastąpić la- 
łem roku przyszłego. Kosztorys robót ob- 
liczony jest na sumę 350.000 74, 

+ * * 

W lombardzie miejskim na poniedzia- 
tek wyznaczona zosłała licytacją, W zwią- 
zku z łym w biurze lombardu przepeł- 
nienie. Codziennie lombard załatwia po - 
500—600 interesantów, wczoraj liczba in- 
teresantów osiągnęła rekordową cyfrę 
około 1000 osób. Przeważnie prolongo- 
wane są zasławy, którym grozi licytacja. 

Wilno na IV miejscu 
gzdulstwą 

W ciągu pierwszych siedmiu mjesięcy 
r. b. przeprowadzono w ważniejszych mia- 
stach Polski ogółem 252-556 tys. miejscowych 
rozmów telefonicznych, podczas gdy w analo 
gicznym okresie poprzedniego roku liczba 
miejscowych rozmów telefonicznych wynio 
sła 233.661 tys. 

Wzrost wykazuje gone liczba rozmėw 
Pozamiejscowych, + i- międzymiastowych i 

międzynarodowych. W okresie bowiem od 
stycznia do sierpnia rb. przeprowadzone = 

większych miasta Polski 12.177 tys, rozmów 
telefonicznych pozamiejscowych wobec 

10.984 tys. w tym samym czasie ubjegłego 

roku. 

Najbardziej „rozmowna“ okazała się sto 
lica, na którą przypada blisko dwie trzecie 
ogólnej liczby miejscowych rozmów telsfo- 

nicznych. Na drugim miejscu znajduje się 
Łódź, na trzecim Lwów, dalej Wilno, Kato 
wice, Kraków, Poznań, Gdynja itd, 
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Dziś otwarcie IV Targów Północnych 
Ofwarcie Targów Północnych w Wil- 

nie nasłąpi w sobotę, dnia 17 bm. o 
godz. 11. Zaproszeni goście i publicz- 
ność proszona jest o gromadzenie się 
przed tą godziną przy bramie od ul. Wi- 
wulskiego. Po uroczystym otwarciu Tar- 
gów będzie otwarta również brama przy 
ul. Legionów. W dniu otwarcia i następ- 
nego dnia przyjedzie do Wilna na targi 
kilka pociągów specjalnych z różnych 

siron Polski. 

Ф * 98 
Dział pracy w więzieniy na Łukiszkach 

wysławia oryginalny domex z królikami 

rasy angorskiej. Domek podzielony jest 
na 5 pięterek. Królikarnia ta została dwu- 
krotnie nagrodzona złołym medalem na 
wystawach.   

* 

Teatr Muzyczny „Lutnia” udziela zni- 

żek wszystkim zwiedzającym targi za oka- 
zaniem biletu wstępu na targi. 

Przyjazd delegatów min. przem. 
i hsndla na otwarcie IV Targów 

-_ Północnych 
Dziś pociągiem z Warszawy o godz. ? 

min. 45 rano przybywają wiceminister 
przemysłu i handlu Sokołowski, dyrektor 
departameniu Geppert oraz trzech naczel 
ników wydziałów tegoż ministerstwa. 

Delegaci ministerstwa przemysłu i han 
dlu wezmą udział w uroczystym otwarciu 
IV Targów Północnych o godz. 11 rano 

przy ul. Legionowej. 

Zboże tanieje — mąka drożeje 
konsument miejski płaci za wszystkich 

Na zagranicznych rynkach zbożowych | tego, że pośrednicy I młyny usiłują prze- 
w tygodniu sprawozdawczym nastąpiła 
niewielka poprawa, która wszakże nie po 

rzucić opłaty od mąki | kaszy — z jednej 
strony — na producenfa rolnika, z drugiej 

siada cech trwałości. Na podkreślenie za- | — na konsumenta miejskiego. 
sługuje, że eksport zbóż w tegorocznej 
kampanii jest o jakieś 200/9 większy, niż | 
w tym samym czasie przed rokiem. Wo- 
bec dużego urodzaju jest to zupełnie zro 
zumiałe, na uwagę wszakże zasługuje, że 

cała ilość eksporiowana, zosłaje przez 
rynki odbiorcze wchłonięta. Ten moment 
podsyca nadzieje na wzrost zapotrzebo- 
wania, a sytuacja polityczna sprzyja tym 
rachubom. | to zapewne jest przyczyną 
zwyżki. | 

Na rynkach krajowych zboża tanieją 
I jednocześnie mąka drożeje. Wynika z 

Jak kształtować się będą ceny w naj- 
bliższej przyszłości przewidzieć trudno, 
zależy to bowiem od tego, czy nadwyżki 
będą dość szybko usiwane z rynków, aby 
nie tworzyły się zatory. Na eksport liczyć 
frudno wobec jego nieopłacalności, na- 
tomiast rynek powinien zareagować na 
takie posunięcia, jax przerób 100 tys ton 
żyła na spirytus lub większe zakupy woj- 
ska. W chwili obecnej wszakże syfuacja 
na naszych rynkach zbożowych nie ukia- 
da się pomyślnie. 

Napad handlarzy na samochód 
straży pożarnej 

Władze śledcze prowadzą obecnie 
dochodzenie w sprawie napadu kilku 
handlarzy na samochód straży pożarnej. 

Wypadek wydarzył się na Rynku 
Drzewnym przy ulicy Zawalnej. Zgodnie 
z obowiązującym obecnie regulaminem 
rynkowym, po godzinie 3 wszyscy handla 
rze powinni spakować swoje towary I oczy 
ścić plac rynkowy. Nie wszyscy jednak 
stosują się do tych przepisów. W wielu 
wypadkach handlarze nie sprzątają stra- 
ganów po g. 3, sądząc, że uda im się jesz 
cze cokolwiek sprzedać. Zarząd Miejski 
reaguje w takich wypadkach dość ostro. 
Na rynek przybywa samochód cfrażacki 

I strażacy „eksmiłują" opieszałych handła 
rzy, wywożąc Ich fowary na podwórko 

magistrackie. 

Onegdaj zaszedł taki wypadek. Handla 
rze tym razem przybrali wobec strażaków 
groźną postawę I stawili opór. Z chwilą 
ukazania się samochodu strażackiego na 
terenie rynku, grupa handlarzy, do której 
przyłączyła się również łobuzeria, obrzu- 
ciła samochód gradem kamieni, 
czym Jeden ze strażaków |został ranny. 

Kres awaniurze położyła policja, za- 
trzymując kilku osobników. Ponieważ w 
większości wypadków byli to nieletni 
chłopcy, zwolniono Ich z komisariatu. Jed 
nego z załrzymanych handlarza Wirszu- 
ba, co do którego są dowody, że zra- 
nił strażaka kamieniem, osadzono w wie- 
zleniu na Łukiszkach. (GA 

ATARI OREW TOOTORECZOERED JI NRZMEEYTOZOTWORETYTE R TYRUCZYCKĄ 

Afera inwalidzka 
w Głębnkiem 

Jak donoszą z Głębokiego władze 
śledcze wszczęły dochodzenie w sprawie 
afery, polegającej na „wyrabianiu* oso- 

bom do tego nieuprawnionym rent in- 
| walidzkich, 

Aresztowano pewnego osobnika, któ- 
ry sam pobierał nieprawnie rentę inwa- 

lidzką od roku 1935. 

Szczegóły tej sprawy trzymane są na 
razie w tajemnicy. te]. 

Uę eezka trzech chłopców 
z zakładu im. Zabowic'a 

Do policji wpłynęło wczoraj zameldowa- 
nie o ucieczce trzech wychowanków z zakła 
du im. Zubowieza, mieszczącego się przy ul. 
J. Jasińskiego 2. 

Zbiegli 13 letni Feliks Gasperowicz, 10 
letni Wiktor Królikowski oraz 1$ letni Bru 
non Rzeczkowski. 

Policja wszczęła poszukiwania. (e) 

Zaginięcie wychowanka 
bursy Zw. Osadników 

Zaginął 15 letni wychowanek ogniska 
Związku Osadników (ul. Zygmuniowska 16) 
Edward Fedorowicz. 

Kierownictwo ogniska powiadomiło poli 

cję o zagadkowym zaginięciu wychowanka. 

\ 

Pokaz istniczy 
w Porubanku 

W dniu 18 września 1938 roku o godzi 
nie 13 odbędzie się propagandowy pokaz lot 
niczy na lotnisku w Porubanku. 

Dojazd do lotniska w Porubanku miej- 
skimi autobusami od godz. 12 z przed gma 
chu ratusza lub pociągami o godz. 12 m. 05 
112 m. 40. Powrót z Porubanku pociągami 
o godz. 15 m. 52 i 18 m. 17. 

Ceny biletów na przejazd koleją do Po- 
rubanka: zniżkowy 20 gr., normalny 30 gr, 
w jedną stronę. 

Hotel EUROPEJSKI | 
w WILNIE 

Pierwszorzędny — Ceny przystępne 
Telefony w pokojach, Winda osobowa 
SEO 

„Uradzsį“ na podrzutki 
Wezoraj w Wilnje podrzucono až ezwo- 

re dzieci. Na zaniku Jezuiekim pewna nie- 

wiasta podrzuciła troje dzieci. 
Podrzutków skierowano do Izby Zatrzy- 

man, 

Tegož dnia w koryatrzu Wydzialu Opieki 

Spolecznejį Zarsądu Miejskįego  znaleziono 

Jednorocznego chłopczyka narodowości ży- 
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Tabela loterii 
10 dzień ciągnienia 4-ej klasy 42 Loterii Państwowel 

li II ciągnienie 

Główne wygrane 
Stała dzienna wgyrana 5,000 

zł. padła na nr. 111832 
-175.000 zł.: 60371 
15.000 zł.: 73449 

10.000 zł.: 3026 4672 41429 
48844 

5.000 zł: 28449 38315 43199 
93669 

2.000 zł.: 22964 23460 82022 
44833 45002 64324 80096 133428 
133780 144209 145642 146166 
149273 149919 157442 * 

1.000 zł.: 10138 14567 
16953 21824 23493 24771 31653 
33112 37094 50628 76067 79876 
(75845 87380 92007 103607 102536 

16250 

106668 108416 107695 107478 
119717 121196 124831 133215 
136498 139031 139031 142069 
141108 144623 151220 155339 
156888 

Wygrane po 250 zł. 
21 105 90 98 291 444 66 501 719 

63 732 42 830 962 581 181 465 525 
97 98 625 704 827 2022 36 68 254 
37 74 336 42 62 72 449 539 35 642 46 
3101 56 57 444 96 19 694 774 589 
4339 441 52 637 38 79 700 72 92 

„ 853 84 989 5006 50 63 123 656 754 92 
824 959 6167 232 350 59 402 11 69 
580 642 58 746 48 69 57 93 847 946 
1038 321 47 60 65 490 57 58 513 70 
605 638 42 59 8166 271 454 578 782 
965 %062 115 246 68 395 619 583 756 
775 75 832 950 10044 386 527 717 29 
877 981 11152 312 421 911 30 973 
12052 62 64 55 97 212 22 379 438 88 
504 37 609 740 90 802 79 906 13051 
137 316 589 842 94 14189 99 219 302 
2995 517 57 702 18 23 63 823 98 911 

15103 630 408 780 839 16036 245 
809 14 438 54 58 655 609 11 74 82 
713 32 54 821 31 41 17060 219 306 
406 14 804 11 23 24 916 28 18079 
90 127 212 50 56 76 92 436 93 94 
685 19081 100 30 43 54 210 526 65 
808 11 40 79 936 2009 23 32 62 132 
63 908 68 649 769 89 824 984 21006 
233 52 79 416 519 620 905 59 66 53 
22094 229 57 74 302 455 573 88 631 
743 837 911 51 23018 39 114 239 608 
93 706 29 949 24248 392 441 92 535 

. 57 97 575 25127 50 223 412 58 605 
31 736 864 944 93 26080 97 104 231 
420 575 838 74 900 27119 54 64 67 
73 320 603 63 65 78 430 41 73 583 
84 901 28066 109 203 338 435 98 515 
562 715 98 29008 17 68 194 20 360 
74 420 752 817 64 30061 71 190 348 
573 603 8 9 708 838 919 31156 73 228 
402 9 82 676 781 834 66 32001 120 
32 509 14 40 649 722 880 33145 215 
47 365 409 80 594 681 90 781 833 41 
53 70 935 44 34262. 380 404 50 502 
6606 57 85 752 873 
35094 219 96 379 477 520 911 

86037 139 225 65 77 418 82 502 53 
668 37079 193 247 70 809 58 58 
91 785 819 84 87 38141 78 83 210 
45 57 381 447 592 612 98 767 877 
92 39108 208 23 454 648 82 85 93 
765 Ti 897 926 40070 71 403 40 
521 94 604 703 814 928 41016 178 
217 88 326 461 537 49 757 858 
42033 112 225 37 395 445 774 805 

353 498 509 630 784 813 83 910 67 45164 288 394 524 9 4650 86 98 762 69 93 825 55 46087 91 169 91 306 90 439 40 690 716 75 822 80 999 47014 194 410 542 698 841 957 48001 205 88 454 56 57 75 607 808 46 918 49067 122 351 81 692 917 50027 366 870 917 54 52048 92 269 509 32 62 87 773 973 58076 107 351 483 527 60 608 14 87 726 79 835 90 54007 23 180 220 423 81 516 716 932 60 55162 63 226 330 38 89 459 784 79 854 985 56010 49 59 73 122 29 205 834 454 609 75 781 904 51017 165 83 341 463 620 85 704 40 51 85 978 58152 91 515 66 76 660 783 917 59050 92 143 307 80 466 572 664 770 95 876 74 948 60030 88 272 325 401 26 548 684 87 789 800 44 943 53 72 61011 17 114 408 650 51 91 706 839 971 62005 78 87 324 477 555 643 784 916 632226 386 448 589 696 813 958 82 64006 505 52 66 669 710 21 824 55 922 65 Gua A AO ‹ 66185 232 332 439 682 730 A 
67067 73 214 48 320 46 418 39 603 788 90 68035 61 233 95 317 TT 423 510 67 72 930 69159 225 429 516 76 96 774 82 855 82 70071 297 329 52 598 614 53 769 88 814 994 71282 536 85 628 72026 198 379 81 85 990 73055 57 584 656 718 77 570 638 728 829 956 93 95331 530 904 33 92 96146 208 40 88 376 521 

45 806 50 928 86 97107 82 311 78 82 582 60 664 65 706 830 915 57 
83 98047 104 85 460 90 667 719 60 828 39 919 99177 223 336 84 463 
536 740 893 926 68 96. 

100095 137 365 579 518 29 918 
101101 197 240 545 647 867 93 102126 
848 640 700 46 74 926 38 103060 262 
324 413 658 719 49 881 945 104071 
84 250 56 339 35 401 536 666 898 
994 105116 265 459 583 808 12 938 
106048 584 640 841 67 922 107038 97 
266 342 43 462 522 48 610 33 63 815 
933 46 108202 379 562 67 70 660 868 
908 23 104025 109 282 527 743 820 
110013 437 622 782 809 20 43 65 80 
932 111000 56 135 244 412 52 504 14 
639 43 53 717 37 914 54 112247 53 
84 533 50 812 42 59 113031 94 160 211 
402 598 669 771 945 114093 545 667 
765 115135 67 211 59 318 572 643 70 
716 49 90 964 116004 73 113 17 89 93 
241 469 611 17 777 82 97 901 117109 
212 473 737 118142 216 30 583 95 605 
82 782 46 119006 62 117 401 50 70 534 
651 716 52 66 857 120081 96 353 93 
403 508 11 121106 94 202 77 374 97 
418 560 93 859 919 122035 43 110 207 
586 605 761 84 810 41 932 123209 
820 908 24 46 74043 686 89 791 
930 75125 290 812 93 688 97 717 
824 88 99 76191 660 76 800 32 
77125 204 316 446 519 95 741 70 
823 74 78028 80 217 508 505 20 
684 79081 109 215 68 82 546 713 
93 835 91 94 73 91. 

80023 44 11 328 477 522 57 712 
97 898 24 513 53 81093 202 360 
406 27 612 744 852 82071 148 75 
445 559 71 660 716 38 892 925 
83070 11 231 40 53 90 355 491 683 
787 84170 207 45 421 85 520 77 
658 795 807 50 975 80 85004 16 24 
272 519 71 72 613 62 86058 638 122 
349 90 439 642 66 724 935 89 
87269 363 403 61 508 86 699 787 
849 75 90 955 70 88044 51 99 120   43088 176 210 306 523 26 44225 87 
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73 292 332 67 58 531 691 767 82   

„KURIER“ (45731. 

851 924 83082 90 131 2355 54 67 
106 660 828. 

90051 114 230 382 445 51 505 60 
14 62 71 812 43 86 955 91009 91 
129 64 361 565 612 763 821 81 917 
27 78 92027 113 40 79 84 407 28 
559 68 604 16 17 67 715 93048 409 
28 663 68 718 34 862 94016 203 84 
346 584 627 29 937 124048 109 362 
684 85 926 125185 274 824 86 524 82 
39 82 972 85 126403 76 717 54 127104 
54 99 204 66 607 128002 41 107 91 
274 318 654 717 96 894 129029 61 217 
67 481 570 651 71 740 884 941 130018 
110 24 372 442 99 555 75 698 761 
984 131002 40 143 335 423 26 93 594 
99 682 702 13 54 78 840 132038 60 
243 312 453 582 725 96 830 939 66 77 

133077 129 69 83 475 664 834 79 
134054 212 210 73 357 65 81 479 618 
23 775 78 135041 116 313 417 571 
610 91 928 36 12 206 543 72 96 646 
792 805 137060 74 112 55 412 37 71 
73 76 521 95 754 802 138038 110 18 
47 87 383 412 36 92 624 56 719 75 
920 139281 308 520 935 140029 209 82 
329 38 587 798 141021 41 202 35 86 
392 638 39 46 784 95 887 912 31 
142310 99 427 507 143119 80 207 56 
333 47 669 89 734 806 56 62 966 90 
94 144007 124 77 273 361 416 795 
886 907 68 145229 333 418 639 992 
146012 270 484 599 637 762 831 
147150 256 312 65 450 550 653 90 
148046 242 302 13 535 50 765 881 
149059 390 08 698 73 964 76 150016 
60 121 99 270 346 485 890 962 151050 
103 5 6 69 228 36 339 728 39 40 
152001 190 222 322 454 55 525 614 
878 906 57 153151 99 294 305 576 826 
966 154073 147 98 308 29 436 514 42 
75 82 961 155047 56 59 230.208 31 89 
306 22 26 412 46 546 48 715 800 979 
99 156221 32 46 87 325 484 157099 
34 79 451 92 520 74 724 158019 282 
357 71 677 701 2 865 982 159227 352 
429 503 43 871, 

Ii ciągnienie 

Główne wygrane 
Stała dzienna wygrana 20 tys, — 

131300 

25 tys. — 85444 
10 tysięcy — 29224 26450 48307 

125399 139440 

5 tysięcy — 

100327 148774 

2 tysiące zł. — 10514 23559 37335 
38306 58434 63202 73721 78479 85229 
98266 111909 118117 123773 124678 
139983 142485 153558 

1 tysiąc zł.: — 923 5911 7545 18644 
28446 29519 33642 47140 49516 50017 
54861 57352 64692 74181 82739 89137 
93082 100380 106707 107255 108401 
108690 115247 120720 126737 136074 
139753 157092 

Wygrane po 250 zł. 
262 300 783 804 909 34 1594 645 

765 20 27 376 409 620 770 891 3137 
379 599 847 79 934 4096 162 69 561 82 
661 841 5480 565 670 978 6176 367 
461 680 813 919 70 7111 28 253 350 976 
8159 554 675 9024 350 500 26 668 
10306 485 11117 65 98 744 12189 99 
748 99 821 57 95 13072 76 835 610 
793 835 14292 94 541 15047 89 248 
399 513 78 781 818 67 16261 306 28 
35 496 619 76 91 862 938 17178 227 
94 682-901 34 19034 307 11 760 866 
908 20426 790 816 928 40 52 21105 
84 453 609 69 706 34 22123 389 91 
462 507 645 91 820 950 58 23284 553 
629 96 24016 33 233 776 911 25098 

6393 81404 85350 

'51 516 154272 492 98 545   

  

479 81 548 611 39 757 72 809 86 26123 
244 969 27065 443 791 28208 321 91 
416 518 62 898 941 52 64 29059 61 111 
296 373 521 90 601 771 

30853 31245 361 516 645 874 32051 
410 619 845 66 33041 299 452 75 531 
34011 28 71 453 509 96 714 35059 196 
309 17 461 895 945 84 36034 798 
899 929 37141 348 413 92 38333 422 
93 507 811 981 39102 257 79 341 569 
839 908 40267 697 41087 205 775 898 
42170 327 808 24 43016 56 82 346 581 
741 985 44189 223 331 777 930 48 49 
45134 254 827 46107 441 703 51 887 
954 47409 784 48007 97 181 308 28 51 
84 512 632 98 781 990 49132 300 421 
708 805 950 50085 431 51043 64 262 
387 525 787 6 843 942 52055 245 62 
369 409 797 908 53 298 479 595 650 
884 922 81 54388 930 55462 85 581 941 
56158'478 95 544 56 791 57421 532 706 
34 64 837 78 58340 592 833 37 59074 
294 604 

60075 571 61068 80 336 464 867 
62141 42 389 542 99 642 931 56 63536 
737 55 935 64562 6509 17 283 497 
508 66251 91 304 9 428 67012 503 624 
868 68140 299 728 832 69279 302 97 
763 885 70022 71063 235 84 539 90 
72019 86 90 665 911 79 99 73152 294 
365 428 774 992 74398 457 731 75175 
243 88 346 70 90 444 747 822 76379 
724 71068 459 599 765 76 78119 261 
543 428 79031 188 337 64 69 94 447 
85 504 603 8057 564 508 846 81205 
307 662 796 998 82036 218 320 508 996 
93398 570 623 30 80 84103 475 657 974 
85178 712 970 86136 261 328 87 566 
663 831 87054 78 100 251 65 92 383 
441 517 62 834 941 88270 334 634 
89242 61 469 702 

90077 473 705 36 91091 509 71 78 
780 92128 230 807 20 93222 379 481 
618 94303 97 557 675 995 95074 260 
878 471 841 44 96004 110 467 605 59 
884 823 68 964 98101 25 499 840 974 
99408 750 100391 546 101353 475 554 
705 40 102271 859 464 69 103214 509 
623 104001 83 25 77 377 91 830 905 
105167 357 940 16047 632 107371 863 
108347 779 97 817 109497 591 934 81 
110200 27 111187 221 380 590 638 
112374 489 508 816 113081 299 423 
596 114320 89 77 79 848 115305 32 34 
679 712 918 116029 38 825 710 838 
117251 399 118306 578 627 119051 
77 593 

120108 803 628 949 — 121176 357 
122187 439 123048 900 124062 769 992 
125271 552 901 126847 529 600 721 
127111-451 688 128073 50 236 703 24 
71 869 93 92 129362 528 130918 92 
131110 220 357 827 95 917 — 132342 
557 138088 164 529 756 919 67 134255 
470 605 745 70 881 135138 277 684 
136174 456 555 137817 459 616 751 
188106 261 434 510 699 139084 426 
964 

140086 352 915 55 73 141028 564 
611 12 727 976 142278 608 91 945 96 
148050 140 328 580 144005 103 258 
896 98 527 77 684 810 145598 912 656 
146263 85 689 818 75 147228 867 90 
474 85 590 676 870 148058 196 309 70 
409 149082 144 217 755 150245 453 
166 151010 339 462 700 836 

152139 635 56 780 851 61 153316 
85 817 

155088 196 297 601 957 156051 188 

400 817 157045 824 994 158326 159215 
59 398 714 854 995 

IV ciągnienie 

Wygrane po 250 zł. 
78 119 61 288 519 696 1806 18 77 

2011 84 141 372 401 777 3230 303 
405 532 711 864 65 956 4196 208 9 
434 508 601 750 988 5154 327 95 
701 921 6081 42 153 277 360 654 
7282 368 423 545 755 815 63 911 78 
8068 108 512 9216 657 10063 491 502 
98 99 951 11194 290 311 21 560 631 

  

   

730 88 856 70 926 60 12843 46 13628 
T74 14138 203 450 611 786 15127 30 
80 218 384 428 44 560 622 744 881 
88-911 16044 346 76 418 64 84 519 
639 62 17262 85 319 437 718.874 18340 
89 600 826 19747 957 20266 648 968 
21080 333 963 22037 66 105 60 413 
789 23006 323 484 24040 45 376 442 
589 619 44 81 25217 697 732 60 94 
887 938 26198 615 329 80 477 576 
825 27237 318 444 83 517 617 702 
872 28371 18 456 545 701 891 29075 
326 65 444 70 73 83 617 54 30008 
31492 636 819 43 32140 995 33058 61 
130 50 55 414 76 34376 456 614 902 
35190 524 956 36234 349 80 899 
37218 55 39078 109 69 386 
40112 13 429 85 519 631 945 72 41433 
557 42102 21 23 51 602 713 97 917 
43060 169 486 529 44443 671 829 956 
45270 588 92 812 99 44042 92 132 83 
96 348 777 929 47517 98 678 743 812 
908 48663 707 49044 321 62 80 525 
998 5063 251356 93 403 39 66 898 
52252 221 28 80 39 668 98 776 989 
53772 54065 194 549 975 93 55101 
240 518 69 56148 73 516 29 673 836 
67 930 95 57010 128 203 555 771 
58055 94 95 303 919 75 99010 387 
656 705 60266 885 61226 63 514 646 
52103 379 589 696 63263 64 717 40 
812 64165 303 492 940 61 72 76 65623 
738 79 835 66002 67392 447 580 
68002 211 47 436 55 579 69713 70052 
344 688 771 980 71353 414 595 638 
12075 443 525 637 846 73327 795 984 
74080 133 616 911 25 54 75122 307. 
713 76285 705 941 77000 281 461 623 
= 78029 177 259 368 562 914 79250 

80029 295 463 549 622 745 877 
81701 855 940 82129 82 380 467 
83441 548 855 57 84191 362 571 888 
969 85067 190 206 17 57 67 313 446 
713 891 86295 87074 98 396 88073 
408 89054 477 749 826 983 90013 136 
811 720 942 74 91006 122 362 430 
154 48 778 92621 761 93191 284 506 
949 94070 554 933 52 95237 330 96484, 
934 97041 106 366 573 695 971 79 
88 98126 237 98 330 538 79 818 963 
99148 57 783 1000151 227 30 361! 
839 65 101066 238 613 821 102020 
400 504 648 82 103463 505 82 844 
104634 49 715 870 105018 113 224 31 
45 941 106072 94 116 394 477 875 
955 107041 370 488 914 108067 215 
992 109051 224 312 421 607 796 809 
110851 551 57 877 111243 670 999 
112081 251 541 113613 760 989 

114091 396 490 557 813 115073 75 
116059 214 570 625 909 117047 169 
428 671 741 19023 59 254 447 700 9 
75 119118 50 242 328 510 605 77 839 
945 120486 851 121014 203 95 468 500 
662 122307 50 95 123016 45 188 241 
571 99 124029 280 347 420 52 830 85 
125216 90 496 531 70 79 600 931 
126020 133 596 767 902 127057 346 709 
78 128064 491 511 68 828 906 129073 

130352 493 711 922 29 131795 
182099 351 475 634 751 133078 288 
515 885 134064 252 76 448 135069 267, 
828 136207 562 63 137310 407 617 51' 
75 869 138091 139393 456 798 

140083 114 92 380 578 658 141473 
515 752 841 923 142371 663 800 917 
143070 151 210 405 564 627 43 80 
174 82 818 996 144045 759 145011 143 
206 43 426 54 565 146361 524 51 741 
801 972 147172 828 986 92 148603 
901 149618 

150039 69 507 606 151092 102 244 
399 152359 469 153429 575 154107, 
246 371 452 656 709 823 938 155371 
454 56 532 84 605 7986 818 966 
156140 67 85 792 800 79 157102 51 
323 485 629 38 858 92 158052 118 237, 
446 597 904 159206 782 35 810   ——— 

Wiadomości radlowo | 
POŁUDNIOWY KONCERT 

RADIOWY. 

Koncerł Orkiestry Rozgłoś= | 

ni Wileńskiej pod dyrekcją: 

Władysława Szczepańskiego, 

poświęcony wyłącznie utwo- 

rom Mikołaja Rimski-Korsa- 

kowa, wykaże w pełni mie 

strzostwo kompozytora, a 

szczególnie godny podziwu. 

talent instrumenłatorski, boga | 

ty w nieznane przedtym efek" 

ty kolorystyki dźwiękowej. 

Różnorodność pomysłów wy 

stępuje w tak rozmaitych i na 

der charakterystycznych dzie. 

łach, jak: uwertura do op. 

„Noc majowa”, suiła „Car 

Sałłan”, a szczególnie w ol- 

śniewającym „Kaprysie hisze 

pańskim”, w pięciu różnią* 

cych się charakterem, a beż 

pośrednio połączonych :zę4 

ściach. Niewątpliwie wielu 

zainteresuje fakt, że jedem 

z  przedsławicieli starego 

| bardzo rozgałęzionego rot 

du polskiego Korsaków nie: 

gdyś osiadł w Rosji i stał się 

założycielem zrusyfikowanej 

potem linii, która przyjęła го) 

syjskie nazwisko Korsakowa 

W KAŻDY PONIEDZIAŁEK 
AUDYCJE | 

dla kupców I rzemieślników 

Polskie Radio wprowadza 
w bieżącym sezonie nowy/ 

typ audycyj radiowych. Bi 
to pogadanki dla <upcó' 
| rzemieślników, nadawan 

w każdy poniedziałek 
godz. 13.00. l 

Pierwsza audycja zapowie* 
dziana została na początek 
października, w czasie której, 
usłyszą radiosłuchacze dwie 
pogadanki: „Każdy z nas kum 
puje, każdy z nas sprzedaje 

    

     

  

    

I „Kło jest w myśl prawd 
kupcem, а КЮ  rzemieślni 
kiem". 

Akcja ta ma na celu 4 
lepszenie metod obsługiwa* 
nia klientów, podniesienia 
poziomu przedsiębiorstw haf 
dlowych i warsztatów rze 
mieślniczych oraz radiofoni* 
zację warsztatów pracy. i 

  

    

        

     
     PRACOWNIA 

OBUWIA 
M. DRZEWIŃSKI 

ul. Wileńska 25 
(wejście od PI. Orzeszkowej) 

Przyjmuje obstałunki i reporacjo 

          

        

       

        
          

   

  

  

    

         

            
   

  

  

    

   

Teatr muzyczny „LUTNIA* E OCYNKOWANĄ Ksiażka kształci. bawi, rozw, e! 
Występy JANINY KULCZYCKIEJ "TAŚMOWĄ Czyte n a Nowości 

Dziś 0 godz. 8,15 
„S Ę DZIMIR“ Wlino, Šw. Jerzego 3 

: OSTATNIE NOWOŚCI KWIAT HAVAY U E A х Wilno, 16 Lektura szkolna — Beletrystyka — Jutro E B ; POLECA Końska Naukowe — Wysyłka na prowincję, 

: : 2 E a Telefon 2-91 Czynna od 11 do 18-ej. BAL w SAVOY U wszędnie В L . | Kaucja 3 zł. Abonament 1.50 zł. | ТТ mydla, : : WROTE 
UTI 

się i jestem trochę zmęczony. Wilhelm przysunął sobie szklaną cukiernicę, 2? Jerzy Mariusz Taylor 64) S Hilda w milczeniu odstawiła z ognia buchający sypał kryształu do kubka, zamieszał powoli, metodyt 

Czciciele Wotana 
„ Ale Wilhalm nie potrzebował ostatecznie uciekać 

się do ryzykownego zaglądania do okien samotnego 
domku leśnego. I tak już sądzone było, aby jeszcze 
tego samego wieczora dowiedział się dalszych szcze- 
gółów upadku swego wodza. ` 

Doświadczeni sportowcy — lekkoatleci, wiośla- 
rze czy narciarze stwierdzają zawsze, że nic tak nie 
potęguje uczucia znużenia jak przegrana. Bracia Er- 
ninowie, nie napracowawszy się nad podkopem, pow- 
rócili jednak ze swej nieudanej wyprawy do Teresin- 
ka tak zdrożeni, jakby odbyli marsz wielomilowy. Ani 
Alfred, ani Otto nie myśleli o żadnej kolacji i natych- 
miast po powrocie poszli spać do stodoły na świeże 
siano. Wilhelm miał zamiar pójść w ich ślady, ale po- 
ciągnęło go światło w oknie kuchennym, otworzył 
więc po cichu drzwi i wszedł do środka. 

W piecu paliło się. Siedziała przy nim Hilda, za- 
patrzona w rozżażone do czerwoności fajerki. 

— Chciałeś czego? — spytała obracając ku nie- 
mu twarz. — Pewnie jesteś głodny — dodała. — Mo- 
gę ci dać gorącej kawy i chleba z serem. 

— Ojciec śpi? — rzucił półgłosem siadając na 
ławce. 

— No, pewnie — wzruszyła ramionami. — A cóż 
by robił o tej porze? Ja też spałabym już od dawna, 
gdyby nie to, że musiałam jeszcze napisać parę listów 
w szkole i sama tylko co wróciłam. No, czy dać ci 
tej kawy? . 

— Daj — westchnął Wilhelm, — Przegłodziłem   

parą żelazny garnek, zdjęła z półki wielką aluminio- 
wą warząchew, zamieszała starannie mlecznobrązo- 
wy płyn i, napełniwszy nim dwa zielone fajansowe 
kubki, postawiła jeden przed bratem na stole. Sięgnę- 
ła potem do podręcznej spiżarni, ukrytej w ścianie pod 
oknem, po talerz z białym serem i bochen czarnega 
chleba. 

— No, nakraj sobie i jedz — powiedziała siada- 
jąc przy drugim końcu stołu. : 

— Usłuż mi dzisiaj — poprosił. — Mam pobru- 
dzone ręce i nie chciało mi się myć. 

— Jak się nie ożenisz, to będziesz musiał całe 
życie usługiwać sobie sam — zażartowała krając 
sprawnie olbrzymią pajdę razowca. 

— E, przedtem jeszcze muszę jechać do Nie- 
miec — machnął ręką. — Trzeba odbyć służbę tam, 
a potem tu. Mam to czas myśleć o żeniaczce? 

Hilda wydęła szerokie wargi. 
— Będziesz się tak namyślał, a tymczasem twoją 

dziewczynę sprzątnie * ci sprzed nosa ktoś inny — za- 
śmiała się krótko. 

Wilhelm odłożył chleb, który zaczął już gryźć 
1 spojrzał badawczo na siostrę. 

— 0 kim mówisz? O Ance Gołąbkównie? Uwzię- 
liście się chyba na mnie, czy jak? Tylko co gadał mi 
o tym Oskar Knopf. A teraz ty? Skądże tobie przyszło 
to do głowy? Ona przecież ucieka ode mnie jak od 
diabła. 

— Wielkie rzeczy — Śmiała się sarkastycznie 
Hilda. — Każda dziewczyna ucieka od chłopaka. Ca: 
ła tajemnica w tym, że by ją umieć przytrzymać i nie 
pozwolić, aby to zrobił ktoś inny, jak na przykład... 
pan doktór Johnke.   

  

   

    

nie i upił. Łyk słodkiego, gorącego napoju orzeźwił 8) 
i złagodził gniew, który w tej chwili podniósł się £ 
jego piersi głuchą, złowrogą falą. Nie kochał AnP 
Nie znał w ogóle uczucia miłości. Ta czy inna dzie 
czyna — było mu wszystko jedno. Nie jednej ia 
trzem przyobiecywał wierność dozgonną, mało so 
ważąc ich łzy i rozpacze. Nie inaczej byłoby i z Ank 
I nie o to chodziło mu nawet, że wzgardziła nim ja 
pierwszym lepszym parobkiem, oddając swe względ 
innemu. Nie! Gniew i oburzenie wzniecał w nim t 
ko fakt, że rywalem był człowiek, którego wczo 
jeszcze uważał za półboga, za doskonałość, która ” 
może się skalać żadną słabością ludzką. | 

— Słuchaj, Hilda — mruknął. — Ciebie coś 28 
nadto obchodzą te sprawy. Czy ty... czy czasem © 
zawracałaś sobie głowy... tym... Johnkem? 

   
   

    

    
   

   
    
   
    

   
    
    

   

  

Powiedział to i zdziwił się sam. Obco i wro8 
zabrzmiały mu w uszach własne słowa. Po raz pier” 
szy wymówił to nazwisko bez żadnego tytułu, któ B 
przyzwyczaił się od dawna dodawač z szacunkiet“ 
graniczącym nieomal z nabożeństwem. Wėdz? JA“ 
wódz? Zwyczajny nauczyciel wiejski, którego grom 
da może odprawić, jeżeli się jej będzie tak podoba 

Hilda ukryła w dłoniach brzydką piegowatą tw: 
która w tej chwili spłonęła rumieńcem. Ale to nie 
rumieniec wstydu. Kiedy odsłoniła ją znowu, Wilk 
mimo woli odsunął się wraz z krzesłem, patrząc 
siostrę z zabobonną trwogą. Hilda przypomniała Й 
nagle czarownicę ze strasznych bajek, które kiedź 
w latach, gdy wszyscy czworo byli jeszcze m | 
dziećmi, prawiła im czasem matka. Brzydota jej | 
jeszcze większa niż zwykle. (D. йй 
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|WRZESIEŃ | Dzis: Stygm, św. Franciszka 
1 Jutro: Ireny M. 

4 r Wschód słońca — g. 4 m. 55 
t Zachód słońca — g. 5 m. 33 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii USB W Wilnie z dn. 16..1X. 1938. r. 
Ciśnienie 762 
Temperatura średnia + 10 
Temperatura najwyższa + 14 

Temperatura najniższa + 8 

Opad: 23 
Wiatr: północny 
Tendencja: silny wzfost 
Uwagi: pogodnie 

э © 

124 

— Przepowiednia pogody na 17.1X.38 r. | 
Po mglistym i miejscami chmumym ranku, zwłaszcza w dzielnicach wschod- nich i południowych — pogoda słonecz- na o zachmurzeniu umiarkowanym. Dal- sze polepszenie stanu pogody, Noc chłodna (w górach przymrozki), w ciągu dnia wzrosł temperatury do 18 C. Słabe lub umiarkowane wiatry prze- ważnie z północo-zachodu. 

DYŻURY APTEK: 
Dziś w nocy dyżuruj j 
la Ё ją następujące ap- teki: Sokołowskiego (Fyzenhauzowska 1); „homiczewskiego (W. Pohulanka 25 „Miejska (Wileńska 23); Turgiela m 

(Antokolska 42); Szantyra (Legionów | { Zajączkowskiego ak 22). + 

MIEJSKA. 
— Posiedzenie Rady Miejskiej, Magi. strat postanowił zwołać na dzień 22 bm płenarne posiedzenie Rady Miejskiej, Na porządku dziennym znajdzie się róża umowy z Dyrekcją PKP Wilno. Chodzi m. in. o zamianę placów w związku z za- mierzoną przez Magistrat budową Domu Turystycznego przy ul. Gościnnej. 
„Przed posiedzeniem Rady Miejskiej, e z. a zostanie posiedzenie radzieckiej komisji fin sę i aNsowo-gospodar- 

— Gruntowny remont szpitala Sawicz. Po zakończeniu remontu w szpitalu św. Jaku- 
ba, co niebawem nastąpj, rozpocznie się 
gruńłowny remont szpitala Sawicz. 

Budynek szpitałny zostanie gruntownie 
odremontowany zarówno wewnątrz jak i 
zewnątrz. z 

į Jednocześnie szpital zostanie zaopatrzo- ny w dodatkowe niezbędne apar 
dzia medyczne. sy i amo 

WOJSKOWA 
— 30 bm. wcielenie do szkół podcho- 

łążych poborowych z cenzusem. Wciele- 
nie do szeregów poborowych z cenzu- 
sem, którzy w roku bieżącym ukończyli 
średnie zakłady naukowe, odbędzie się 
30 bm. 

— Najbliższa dodatkowa komisja po- 
borowa. Najbliższa dodaikowa komisja 

poborowa wyznaczona została na dzień 8 
listopada. Stawić się nań powinni wszyscy 
mężczyźni, którzy we właściwym czasie 
nie uregulowali swego stosuiku do służ- 
by wojskowej, 

Ч 
Komisja urzędować będzie w lokalu 

Przy ul. Ostrobramskiej 25. 
— Powoływanie do odbycia zastęp- 

zt służby wojskowej. Najbliższy turnus 
o odbycia zastępczej służby wojskowej 

powołany zostanie 26 bm., następny — 
w = 3 października, 

Jak wiadomo do odbycia zasiępczej 
służby wojskowej obowiązani ak 

którzy podczas poboru zakwalifi- 
zostali do pospolitego ruszenia z broni й 

= ią (kał. nC") oraz tzw, nadkontyn- 

czyzn, urodzonych w kozie. R 
Yracia potrwa do 1 grudnia rb, > 

SPRAWY SZKOLNE 
— Koedukacyjne Lieeum Handlowe Ją. 

giellońska 2, tel. 14-14 ogłasza dodatkowe 
zapisy do klasy 1-szej handlowej (równsłeg 
tej). Wolnych miejsc 15. Zgłoszenia do 19 
września b. r. do godz. 14 włącznie. Egzami- 
ny wstępne dnia 19 września br. 

Przeownia Państwowego Žeūskiego Gim- 
| ia Krawieckiego w Wilnie przy ul. Kró 

is (ogród po-Bernardyński) wznowi 
wieczyząy: anie zamówień z zakresu kra 
zytowe, zę, amskiej. Suknie sportowe, wi- 

nanie szybkię į HT it. p. Wyko- Przygotowane wąż gee. Ceny zniżone. 
zimowy i karnasygtg, „AA sezon - jesienny, 

(male francyskie, " PFAŻ najlepsze żur. 
н Kierowniczka WaTSszłą e 

Klientki w poniedziałki į Pzyjmuje P. T. 
12—14, oraz wtorkį od godz. 
17—18. Uprasza się o 
nionych dni i godzin. 

i cz Wariki 

ооа е 

| zebranie posiadaczy książeczek 

Przestrzega, godz. |   
  

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— 5 bm, o godz. 12 odbędzie się 

rosyj- 
skich kas oszczędności w lokalu przy ulicy 
Zamkowej nr 4 m. 6 „Stowarzyszenie 
mieszk. miasta Wilna”. 

RÓŻNE 
— „Wilnianie poznajcie Wilno. W naj 

bliższą niedzielę dnia 18 września b. r. wy- 

cieczka Związku Propagandy Turystycznej 

uda się na pokaz lotniczy do Porubanku. 

W programie są przewidziane: skoki spa 

dochronowe, hol szybowca za samolotem, 

lot zespołowy, strącanie baloników przez sa 

molot i loty propagandowe. 

Zbiórka uczestników wycieczki punktua! 

nie o godz. 12 przed głównym wejście do 

Bazyliki. Pociąg odchodzi o godz. 12 m. 40.. 
Przejazd w obie strony 60 gr. od osoby. 

Udział w wycjeczce 40 gr. od osoby. 

— Wystawa prac niewidomych w dn. 17 

-18 i 19 września w „Bazarze Polskim, Zam 

kowa 8. 

— Zbiórka na niewidomych odbędzie się 
dnia 17, 18 i 19 września. Zapisy kwestarek 

i kwestarzy przyjmuje się nadal w biurze 

zbiórki, ul. Zamkowa 8, od godz. 9 rano do 

9 wiecz. Pp. kwestarki i kwestarze będą ła 

skawi zgłaszać się po legitymacje i puszki 

do godz. 9 wiecz. 

— Właściciele domów! Zarząd Stowarzy 

szenia Właścicieli Nieruchomości m. Wiłna 

apełuje do właścicieli domów by zaopatrzyli 

się w chorągwie o barwach LOPP (żółto - 
białych) i ndekórowali swe domy w dniach 

Gd 24 września od godz. 15 do 26 września 
rb. 

Chorągwie takie są do nabycia w Wileń 

skim Obwodzie Miejskim LOPP, Wilno, ul. 

Żeligowskiego 4 w podwórzu Starostwa Gro- 

dzkiego w cenie po 1 zł 75 gr. 

— Nadzwyczajne Walne Zebranie Cechu 

Krawców. W Wilnie odbyło się nadzwyczaj 

ne zebranie cechu krawców, na którym omó 

wiono sprawy orgnizacyjne i gospodarcze, 

poczym dokonano wyboru nowego starsze- 

80 cechu. 

Na bieżącą kadencję starszym cechu zo- 
stał migtrz krawiecki p. Romuald Sadow- 

ski. 

Siedziba cechu krawców mieści się obec 

nie przy ml. Bakszta 1. 
` 

NOWOGRÓCZKA 

towym. Niespodziewanie przeniesjeni zosta- 
f z Nowogródka dwaj zasłużeni urzędnicy 
urzędu pocztowego, a mianowicie zastępca 
naczelnika p. Wojciechowski, który odcho- 
dzi do Stołpców i p. Gembala przeniesjony 
do Żołudka. 

— O miejsce dla publiczności podczas ob 
rad Rady Miejskiej, Zarząd Miejski w Nowo 

gródku urządzą zebrania Rady Miejskiej w 
gabinecie burmistrza, w którym dla publj 
czności nie ma miejsca, bo pokój jest za 

mały, \ 

Poniewaž bardzo wielu działaczy społecz 
nych i obywateli miasta chciałoby przysłu- 
chiwać się tym zebraniom, należałoby urzą 
dzać zebrania Rady Miejskiej w jakiejś 
większej gali, np. w sali posiedzeń Wydziału 

Powiatowego, 

Coprawda drzwi od gabinetu burmistrza 
podczas zebrania Rady Miejskiej zawsze są 
otwarte, lecz nie wszyscy mogą się zmieś- 

„cić w tych drzwiach, pomijając już to, że 
wyczekiwanie pod drzwiami w ogóle nie na 
leży do przyjemności. 

— Kupcy pomorscy budują hale. Na о- 
statnim (14 bm.) zebraniu Rady Miejskiej w 
Nowogródku rozpatrzona została propozycja 
kupców polskich w Grudziądzu w sprawie 
budowy w Nowogródku hal targowych. Ha 

le te wybudowane zostałyby, a raczej prze 

robione z obecnego dworca autobusowego 
kosztem 36 tys. zł i wydzierżawione Zarzą- 
dowi Miejskiemu za sumę 4500 zł rocznie, 
1 tym, ŻE koszta budowy zwrócone zostaną 
w ciągu 8 lat. Na wniosek burmistrza Rada 
Miejska propozycję tę przyjęła. 

| 1I0ZKA 
= de komunikacja między Li 

em. (Od pewnego czasu nowo- oe spółka autobusowa uruchomiła au wiry S kursujący między Wilnem a "= wiczami przez Lidę i Nowogródek, ab wojewódzkie wydały pozwolenie na г omienie komimikacji pod warunkiem, autobus, kursujący na tej trasie będzie pośpiesznym z określonymi przystankami w 

  
  

„KURIER“ (4573). 

Makabryczne sąsiedztwo 
Nie jest fo sensacyjka, zaczerpnięfa 

1 amerykańskiej prasy, która lubuje się 

w rzeczach niesamowitych, lecz smutny 
wypadek, który wydarzył się w Wilnie. 

Nazwisko bohatera tej historyjki brzmi 

Sienkiewicz. Jest on dozorcą szpitala Sa- 
wicz w Wilnie. Zamieszkał w... trupiarni 

tegoż szpiłala nie dla własnej przyjem- 

ności I nie dla tego, by poszukiwał nie- 
zwykłych emocyj, lecz z zarządzenia in- 

łendenta tegoż szpitala. * 4 

' Złożyły się na to następujące oko- 
ficzności: 

W ciągu 15 lat obowiązki dozorcy 

szpitalnego pełnił niejaki Piotr. Nie- 
dawno Piotra przeniesiono na inne stano- 

wisko, zaś na Jego miejsce przysłano 

Sienkiewicza. Okazało się jednak, że mie 
szkanie przez tyle lat zajmowane przez 
poprzedniego dozorcę a feraz przezna- 

czone na mieszkanie di> Sienkiewicza, 

TEST 

Nowogrėdku, Hucie „Niemen“, Lidzie, Were 

nowie i Bieniakonisch. 

Tymczagem „pośpieszny* autobus zatrzy 
muje się nie tylko w pumktach specjalnie za 
strzeżomych, ale nawet wprost na szosie w 

szczerym polu, jeśli "tylko konduktor stwier 

dzi, że ktoś macha ręką na drodze — zara» 

maszyna staje. W' niektóre dni bywa przy 

tym tak wielka frekwencja, że po drodze 

zbiorą i wiozą zamiast dozwołonej ilości 29 

csób — 36 osób, a niekiedy bywa do 40 o 
sób. Ludzie stoją i giedzą Ściśnięci jak Śle 

dzie w bęczkach. Przyznać trzeba, że stan ta 

k jest nienormalny, gdyż autobus pośpiesz 

ny przychodzi w zasadzie do celu nie zaw 

sze punktualnie. Zwłokę swoją łatwo przy 

tym upsrawiedliwia, nawaleniem kichy itp. 
„przyczynami“. 

— TRAGICZNA ŚMIERĆ MŁODZIEŃCA. 

14 bm. o godz. 9 rano w pracowni tapicer- 
skiej przy ul. Komercyinej 3 w Lidzie, nale 

żącej do braci Rnbinowiczów, wydarzył się 

wstrząsający wypadek. Właściciel tapicerni, 
S. Rubinowicz, po powrocie z podróży, prag 
nąć umyć się odłożył ną chtiłę rewolwer na 

wargztacie, przy którym pracował 18-letni L. 

Sznajder, jako czeładnik tapicerski. Młodzie 

niee, chcąc zaspokoić swoją ciekawość, sko 

rzystał z nieuwagi właściciela | wyjąwszy 

broń z futerału zaczął manipulować. Skntek 

okazał się tragiczny, gdyż broń byla nahita. 

Chlopiee niespodziewanie pociągnął za cyn 

giel i wystrzałem trafił sobie w okolicę ser 

ea. Odwieziony do szpitala państwowego 

zmarł rie odzyskawszy przytomności. 

— Lida ma 26,6 tysięcy mieszkańców. 

Według ostatniego obliczenia stanu ludnoś 

ci w Lidzie na dzień 1 bm. zanotowano 

26.622 mieszkańców. Z tej liczby 12.814 męż 
czyzn i 13.808 kobiet. W porównaniu z iloś 

cią mieszkańców Lidy w r. 1921 przybyło 

15 tys. osób. Wobec tak znacznego przyTo: 

stu ludności. w Lidzie odczuwa się bardzo 
dotkliwie brak mieszkań, mimo, że co roku 

powstaje na terenie miasta ponad 400 no- 
wych mieszkań. 

BMIEŚWIESKA 
— Apieczki PCK. Oddział powiatowy 

Polskiego Czerwonego Krzyża w Nieświe- 
žu prowadzi od dłuższego czasu energicz 

ną akcję, mającą na „celu zaopatrzenie 
urzędów, instytucyj, szkół i świetlic mię- 
dzyorganizacyjnych w kompletne apiecz- 
ki ratowniczo-saniłarne. Dotychczas roz- 
powszechniono już kilkadziesiąt takich 
apłeczek. By uprzysłępnić szerokiemu 
ogółowi nabywanie apłeczek PCK wy- 
puścił specjałne mareczki ofiame na okre 

šloną kwołę wynoszącą równowarłość ap- 
teki. Akcja zaopatrywania w apłeczki cie 
szy się coraz większym zrozumieniem 
| powodzeniem. 

— Przystań LMK w Zaostrowieczu, W 
pogranicznym miasteczku Zaostrowiecze 
w pow. nieświeskim ukończona została 
| oddana do użytku przystań rzeczna 
LMK. Piękny budynek posiada trzy wie- 
życzki, dwie szałnie, przechowalnie ka- 

laków i wreszcie dużą salę do zabaw. 
Należy podkreślić, że duży plac na przy- 
słań i plażę ofiarowała miejscowa lud- 
ność. Przysłań położona jest w malowni- 
czym zakątku Polesia nad rzeką Łań i po 

łączona jest szerokim gościńcem wydzię- 
lonym przy komasacji Z miasteczkiem Za- 
osłrowiecze. Przysłań budowana była z 
ofiar ludności całej gminy przy poparciu 
Ligi Morskiej i Kolenialnej pod kierun- 
kiem i współpracy bezinieresownej miej- 

scowego oddziału Kurpusu Ochrony Po- 

"usa „nakryli”. Posterunek PP 
w Horodzieju wszczął dochodzenie prze- 

EEE REZ 

Aptekarz w roli... ginekologa 
Sąd Apelacyjny w Wilnie rozpoznał wczo 

| raj sprawę mieszkańca miasteczka Motoł, 
pod Pińskiem, Dawida Geredziszcza z zawo 
du aptekarza, oskarżonego o dokonanie za 
kazanego zabiegu ginekolegicznego na ово- 
bje niejakiej Marii K., od której pobrał wy 
uagrodzenie w wysokości 16 zł. 

Przeprowadzone dochodzenie wykazało, 
že Gorodziszez już od dawna uprawiał zaka 

ginekologa, narażając życie 

Re: ais A k na wielkie niebezpieczeń- 

stwo. Sąd Okręgowy W Pińsku skazał go na 

1 rok 1 3 miesiące więzjenia, 
Aptekarz odwołał się do Sądu Apelacyj 

nego w Wilnie, który nie znałazł żadnych 

podstaw do złagodzenia kary i wyrok pier- 
wszej ingtancji zatwierdził w całej rozeiąg- 

łoścj. (e) 
  

! 

znajduje się w fak opłakanym stanie, że 

zachodzi konieczność gruntownego re- 
monfu. W mieszkaniu zawrzała praca. 
Sprowadzono robotników, rozebrano 
piec. Wówczas iniendent szpitala z lek- 
kim sercem kazał Sienkiewiczowi zamie- 
szkać wraz z dwojgiem małych dzieci w 
jednym z pokoików... dwupokojowej tru- 
piarni szpitalnej. 

Onegdaj zmaria pewna chora, przeby- 
wająca na kuracji w szpitalu psychłatrycz- 
nym i zwłoki jej przyniesiono do trupiar- 
ni. Sienkiewicz przez całą noc, wobec ta- 

kiego sąsiedztwa, nie zmrużył oczu, oba- 
wiając się szczególnie, by dzieci nie do- 
wiedziały się o makabrycznym współlo- 
katorze. 

Czyżby intendant szpitala nie mógł 
znaleźć bardziej odpowiedniego locum 
dla nowego dozorcył... (<). 

wi Hirszowi (Słucka 46) za nieprawne ko- 
rzystanie z biletów, kolejowych. W toku 
dochodzenia wyłoniło się podejrzenie, 
że Charłap oszustw tych dokonywał w po 
rozumieniu ze służbą kolejową. 

— PIORUN ZABIŁ PASTUSZKĘ. Na 
pastwisku obok zasieków granicznych 
przy kol. Juszewicze, gm. howeźniańskiej 
w pow. nieświeskim piorun zabił 16-leinią 
pastuszkę Marię Tarczyłównę. 

SZCZUCZYŃSKA 
— Pryszezyča na ierenie powiatu. W 

związku z panującą w powiecje zarazą prysz 

czycy, do której zlokalizowania dąży wszel 
kimi środkami służba weterynaryjna, zosta 
ły zamknięte targowice zwierzęce w Szcznczy 

nie, Ostrynie j Żołudkn. 

Ponieważ przebieg choroby u zwierząt 
ma charakter łagodny, zdarzają się częste wy 

padki ukrywania przed służbą zdrowia po- 
jawiającej gię pryszczycy, co w dużym stop 
niu utrudnia zwalczanie zarazy. 

Epide:nia pryszczycy wpłynęła bardzo u- 
jemnje na wysokość cen bydła i trzody chie 
wnej. 

WILEJSKA 
— »„Hultaj a nie gospodarz, W związku 

z aktualną sprawą zbierania kamieni w loka 

lu zarządu gminnego w Dołhinowie zawieszo 

no następujący napis: „Hultaj a mie gospo 

darz jest ten'rolnik, który nie zbiera kamie 

ni ze swego pola i łąki”. 
"Tekst propagandowy wywieszki -ustaljł 

wójt p. Duchnowski. 

— Zwłoki nieznanego mężczyzny. W miej 
scowości Szklany - Łuh, gm. kurzenieckiej 

znaleziono zwłoki nieznanego mężczyzny. 

Policja wszczęła dochodzenie. 

- DSZMIAŃSKA 
— Wilki grasują. Rolnicy wsi Podro- 

wańce, Dziedziule i Stołgany w powiecie 

oszmiańskim uskarżają się na wyrządza- 
ne im szkody przez wilki, które porywa- 
ją z pastwisk owce i inne zwierzęła do- 
mowe. Rolnicy z tych wsi złożyli prośbę 
do miejscowych władz o zarządzenie ob- 

ławy myśliwskiej. Jak stwierdzono wilki 
gnieżdżą się w obszarach leśnych gminy 
dziewieniskiej. | 

* BZIŚNIEŃSKA 

— Spadek cen zboża zahamowany. 
Zapowiedziana przez rząd akcja, zmie- 

rzająca do ułrzymania cen zboża na po- 

ziomie opłacalności, "w dużym stopniu 
przyczyniła się do wstrzymania się rolni- 
ków od podaży zboża na miejscowe ryn- 
ki. Obecnie ceny ułrzymują się na pozio- 
mie wyższym, aniżeli wynikałoby z kałku- 
lacji przy wywozie poza teren powiatu. 
Cena żyta (zbiorowe włościańskie) wyno- 
sl 13 gr, owsa zaś 12—13 gr za kilogram. 

z 

Przerwa w komun:- 

kacji telefonicznej 
W związku z koniecznością przepro- 

wadzenia robół kablowych będą nieczyn- 
telefony abonentów zamieszkałych przy 
ul. 3-go Maja, Kaszłanowej, Św. Filipa, 
Mickiewicza od Nr 29 do 33a, i od 32 do 
44, Sierakowskiego, Podigórnej, Jakuba 
Jasińskiego, Montwiłłowskiej, Więziennej 
i Bufałłowej Górze od godz. 14 dnia 17, 
września do godz. 18 dnia 18 września, 

WILNO 
I. Wilno w mowach Wielk. Marszałka 
II, Wilno w rzędzie stolic Rzeczpos- 

politei Polskiej 

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

TYYYTYYYYYYTYTYYTYYYYYYTY 

RADIO 
SOBOTA, dnia 17 września 1938 r. 

6.42 Pieśń poranna. 6.45 Gimnastyka. 7.00 

Dziennik. 7.15 Muzyka poranna w wykona 

niu Orkiestry Rozgłośni Wileńskiej pod dyr. 

Władysława Szczepańskiego. 8.00 Audycja 

dla szkół. 8.10 Muzyka popularna. 8.55 Pro 

gram. 9.00 Przerwa. 11.09 Audycja dla szkół: 

Spiewajmy piosenki. 11.25 Wyjątki z oper. 

11.57 Sygnał czasu i hejnał. 12.03 Audycja 

południowa z Mościc. 13.00 Mała skrzynecz 

ka dla dzieci wiejskich — prowadzi Ciocia 

Hala. 13.15 Koncert Orkiestry Rozgłośni Wi 

leńskiej pod dyr. Władysława Szczepańskie 

go. 14.00 Muzyka lekka. 14.15 Przerwa. 15.15 

Teatr Wyobraźni: „Za siedmioma górami" 

JAA. 

    

| Ewy, Zarembiny w wyk. dzieci ociemnia- 

łych z Lasek. 15.45 Wiadomości gospodar- 
cze. 16.00 Koncert rozrywkowy. 16.45 Grote 

ski dawnego prawa — pogadanka. 17.00 Pot 

ska muzyka ludowa. 17.55 Program na nie 

dzielę. 18.00 Nasz program. 18.10 Słynni pia 

niści w roli kompozytorów — koncert. 18.45 

„Nowe wiersze Leopolda Staffa" — kwa- 

drans poetycki. 19.00 Piosenik południa. 19.20 

Pogadanka aktualna. 19.30 „Z pieśnią i tań 

tem przez Ziemię Krakowską”. 20.00 Audy 
cja dla Polaków za granicą. 20.45 Dziennik 

wieczorny. 20.55 Pogadanka aktulna. 21.00 

Czytanki wiejskie: „Złodziej łeśny* — nowe 

la Adolfa Dygasińskiego (dokończenie). 21.10 

Z filmów i operetek. 21.50 Wiadomości spor 

towe. 22.00 Godzina niespodzianek. 23.00 O 

stanie wiadomości dziennika wieczornego i 

komunikaty. 23.05 Zakończenie programu. 

NIEDZIELA. dnia 18 września 1923 r. 

7.15 Pieśń. 7.20 Muzyka poranna pod dyr. 

Władysława Szczepańskiego. 8.00 Dziennik 

815 Audycja dla wgi. 8.35 Program. 8.40 

Regionalna transmisja z Tarnowa. 11.45 Wit 

nianie w Roczniku literackjm — felieten Te 

odora Bujnickiego. 11.57 Sygnał czasu i hei 

nał. 12.03 Poranek symfoniczny. 13.00 „Dwie 

miłości Władysława Syrokomii* — szkic li 
teracki. 13.15 Muzyka obiadowa. 14.40 Trana 

misja z Dożynek i przekazanie sprzętu woj 

skowego pułkowi Ziemi Tarnowskiej. 15.05 
Audycja dla wsi. 15.45 Przerwa. 15.50 Trans 

misja z Kamienicy (Chemnilz) międzynaro 
dowego meczu piłkarskiego „Polska — 
Niemcy”. 16.40 Recital śpiewaczy. 17.10 Mu- 
zyka z płyt. 17.30 Tygodnik dźwiękowy. 18.00 

„Polskie Radio w gościnie u leśników* Kon 

cert rozrywkowy z Siedlec. W przerwie o 

godz. 19.00 Chwila Biura Studiów. 20.00 Wie 

czorynka w opracowaniu i wyk. zespołu. 

młodzieży wiejskiej ze wsi Dajnowa Wjel- 

ka, pow. wołożyńskiego. 20.35  Wiłeńskie 

wiadomości sportowe. 20.40 Przegląd polity 

czny. 20.50 Dziennik wieczorny. 21.0 „War 
ło żyć! — wesoła audycja. 21.40 Wiadomoś 

ci sportowe ze wszystkich Rozgł. P. R. 22.0 

„Od przedmieścia do przedmieścia" — au 
dycja słowno - muzyczna. 23.00 Ostatnie wia 

domości dziennika wieczornego i komunika   ły. 23.15 Zakończenie programu. 

DESI STS ET AST IET SEAT PSI BEST ISI RTN 

Nowa Siedziba Izby Rzemieślniczej w Łodzi 

  
Nowy gmach lzby Rzemieślniczej w Łodzi, wybudowany przez samorząd rze= 
mieślniczy woj. łódzkiego. Uroczyste poświęcenie nowej siedziby rzemiosła od- 
było się przy udziale przedstawicieli władz pańsiwowych z przybyłym z Ware 

szawy wiceministrem Rose na czele. 

Wiadomości rołnicze. 8.50 „Kaskada. 9.15: 
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Kurjer Sportowy 
  

Sm gły contra K. 
„ Jutro, w niedzielę, o godz. 16 na sta- 

dlonie Marszałka Józefa Piłsudskiego 
przy ul. Werkowskiej odbędzie się towa-. 
tzyski mecz piłkarski między drużyną 
KPW-u z Katowic a Śmigłym. 

Do Wilna nadeszła wiadomość, że pra 
woskrzydłowy Śmigłego Biox, który za 
przewinienie na jednym z meczów mię- 
dzymiastowych został zawieszony па 6 
miesięcy, decyzją Wydziału Gier i Dyscy- 
pliny PZPN zosłał „ułaskawiony”, Bioko- 
wi skrócono okres dyskwalifikacji z 6 mie 
sięcy do 2. 

W ten sposób w najbliższym meczu li- 
gowym, który odbędzie się na Śląsku z 
AKS-em w dniu 2 października, Biok bę- 

Drużyna piłkarska 

P. W-u Katowice 
Mecz będzie miał charakter sparin- 

gowy. 
KPW Katowice, niedzielny przeciwnik 

Śmigłego, jest jedną z czołowych drużyn 
klasy A. 3 

zawiesili Zawieję 
dzie mógł wziąć udział. 

Druga wiadomość jest natomiast mniej 
pocieszająca. Za brutalną grę na osłatnim 
meczu z Cracovią zawieszono na przeciąg 
dwóch tygodni podporę obrony Śmigłe- 
go Zawieję. Na szczęście w meczach li- 
gowych do.dnia 2 października następuje 
przerwa. Dzięki temu okres kary Zawiei 
do tego czasu upłynie i będzie on mógł 
również w najbliższym meczu z AKS-em 
w Chorzowie bronić barw Wilna. 

Ogniska wyjechała 
dó Nowogródka 

Na zaproszenie komitetu „Dni Mickie- 
wiczowskich* dziś rano wyjechała do No 
wogródka drużyna piłkarska KPW. Og- 
nisko. 

Ognisko rozegra w sobołę i w nie- 
dzielę dwa spofkania z reprezentacją No- 
wogródka. Mecze te będą miały charak- 
er propagandowy. 

Zawady lekkoatletvczne na Pióromancie 
Jutro, w niedzielę, na stadionie na Pić 

tomoncie odbędą się zawody lekkoafle- 
tyczne z udziałem czołowych zawodni- 

ków wileńskich. Żylewicza, Malinowskie- 
go, Wojtkiewicza, Zieniewicza, Żylińskie- 
go i innych. 

Wioślarska reprezentacja szkół średnich 
wyleżdża na r'gaty do Warszawy 

Dziś rano wyjedzie z Wilna do War- 
szawy osada wioślarska, reprezentująca 
młodzież szkół średnich. 

Osada weźmie udział w niedzielę w 
regałach na Wiśle, gdzie spotka się z bar 
dzo silną konkurencją. Osada wileńska 

startować będzie w składzie: Mieczysław 
Nowicki (sternik), Trojanowski, Kielisz- 
czak, Wojtkiewicz i Markiewicz (załoga). 

Wioślarze wileńscy w roku ubiegłym 
zdobyli na tych regatach nagrodę prze- 
chodnią, której obecnie będą bronić, 

Jędrzejowska w ćwierćfinale mistrzostw 
i tenisowych Ameryki 

W środę wznowione zostały w Forest 
Hills po przerwie spowodowanej desz- 
czem mistrzostwa tenisowe Ameryki, Jad- 

Zmiana w składzie Nie 
Niemieckie biuro informacyjne dono- 

si, że w składzie Niemiec na mecz z Pol- 
ską zaszła jedna zmiana, mianowicie Leh- 
ner na meczu lokalnym dopuścił się rażą- 
cego faulu i został zdyskwalifikowany 
A równocześnie natychmiast usunięty z re- 
prezentacji. Ostateczny skład reprezen- 
łacji Niemiec przedstawia się następująco: 

CH 
      

CASINO | 
Kolosalne powodzenie 
Wspanialy 

historyczny film 

  

wiga Jędrzejewska walczyła z Worłman, 
bijąc ją 6:4, po tym zwycięstwie Polka 
zakwalifikowała się do ćwierćfinałów. 

miec na mecz z Polską 
bramka — Jakob, 
obrona — Janes i Miinzenberg, 

pomoc — Kupfer, Goldbrunner i Kit- 
zinger, 

ałak — Hahnemann, Stroh, Gauchel, 
Schón i Pesser. 

W ataku zatem wysłąpią trzej wiedeń-   

  

   

czycy: Hahnemann, Stroh i Pesser. 

ICAGO 
   

W rolach głównych: Tyrone POWER i Alice FAY 
Ulgi nieważne 

Р 
A 
R 

Nadprodgram: DODATKI. Początek seansów: 2—4—6 —8—10.15 

Początek o 2-ej. N9jwiększy film jaki krdykolwiek i gdziekolwiek wyprodukowano 

zo ROBIN HOODA 
EGREROL IFLENR/ jako nieustraszony boha« 

terski ROBIN HOOD 
  

HELIOS | 
> 

wg powieści Marii Rodziewiczówny. 
Brodniewicz, Zelwerowicz i Junosza-Stęp 

Chrześcijańskie kino 

ŚWIATOWID | 
w kapitalnej 

komedii 

Wznowienie na żądanie publiczności! Złota seria Polskił 

57? 

Rewelacyjna obsada: St. Anyel-Engelówna, Fr. 
owskl. Nadprogram: DODATKI i AKTUALIA 

Adolf Dymsza i Eugeniusz Bodo 
„ROBERT i BERTRAND" 

Oryginalny humor. Wspaniałe tempo. Emocjonująca sensacja, Pocz. s. 5.7.9. W niedz. od 1 
  

KINO 

Rodziny Kolejowej 

ZNICZ 
Wiwulskiego 2 

Dziś. Pierwszy i jedyny 
film, w którym wystapi IGNACY PADEREWSKI 
„Sonata ksieżycowa 
Czarowna opowieść o miłości dwojga serc, zrodzonej pod wpływem 
muzyki. Nadprogram: Угогта!сопе dodatki. Początek o godz. 16 
  

OGNISKO | Chluba Francji. Gigantyczna bariera między dwoma krajami 

„LINIA MAGINOTA 
Wielki film szpiegowski rozgrywający się na terenie słvnnego systemu fortyfikacyjnego 

W rolach qłównych: Vera 
Nadprogram: UROZMAICONE DODATKL 

Korene i Victor Francen 
Pocz. seans. o 4-ej, w niedz. I św, o 2-ej. 

  

Dziś Kiro MARS | 

   

  

REDAKCJA i ADMINISTRACJA 

Konto P.K.O. 700.312. Konto rozrach. 1, Wilno 1 
Wilno, ul. Biskupa Bandurskiego 4 

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

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

Centrala: 

Drukarnia: tel. 3-40. Redakcja rękopisów nie 

Wydawnictwo „Kurier Wileński 

   

  

   
     

    

  

      

Potężny dramat sensacyjno-erotyczny. 
Film ilustrujący walkę pomiędzy bohater. podziemi a arystokracią 

„CIENIE PARYŻA” 
W roli głównej Adolt Wohibruck, Dramat wielkiej damy, zakochanej w apaszu paryskim 

— PIĘKNY NADPROGRĄM 

Lida, ul. Zamkowa 4/7, 

Pińsk, Dominikańska 40. 

zwraca. Wołkowysk — Brzeska 9/1.     
       

* Sp. Z 0. © 

„KURIER“ [4573]. 

TEATR ! MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. 

— Dziś, 17 bm. w Teatrze Mjejskim na 

Pchulance — sztuka Jerzego Kossowskiego 

„Tekla* — poruszając w odważny i ciekawy 

sposób bolączki współczesnej wsi polgkiej, 

a przede wszystkim problem przeludnienia i 

emigracji. Reżyseria” Dra Leopolda Pobóg- 

Kjelanowskiego. Obsadę sztuki tworzą: Wa- 

lentyna Alexandrowicz, (Tekla), Władysława 

Nawrocka, Wanda Szczepańska, Juliusz Ba 

licki, Antoni Czapliński, Władysław Ilcewicz 

Stanisław Jaśkiewicz, Stefan Kępka - Bajer 

ski, Władysław Lasoń, Stefan Martyka, Lud 

wik Tatarski, 

Oprawa dekoracyjna — Jan j Kamila Go 

lusowie. Początek punktualnie o godz. 20. 

— Niedzielna popołudniówka w Teatrze 

na Pohulance! W niedzielę 18 września o 

godz. 16 (4 po poł.) w Teatrze Miejskim na 

Pohulance odbędzie się pierwsza popołud- 

niówka obecnego sezonu. Dana będzje sztu 

ka Jerzego Kossowskeigo „Tekla* po cenach 

normalnych. Widz teatralny znajdzie w tej 

sztuce ciekawy problem społeczny emigracji 

naszego ludu do krajów zamorskich z prze- 

ludnionej wsi, ujrzy ciekawą galerię współ 

czesnych typów wiejskich pokazanych na 

wesoło j smutno, a ciekawa intryga sztuki 

utrzyma go w żywym napięciu aż do ostat 

niej sceny. Obsada premierowa. 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*. 

— Występy J. Kulczyckjej. — Kwiat Ha 

waju. Dziś w dniu otwarcia Targów po raz 

pierwszy w sezonie bjeżącym nastrojowa, eg 

zotyczna operetka Abrahama „Kwiat Hawa 

ju“ — Janina Kulczycka i Xenia Grey po raz 

pierwszy w Wilnie kreować będą postaci 

kobjece, zaś w rolach męskich wystąpią: K 

Dembowski, L. Detkowski, A. Iżykowski, W. 

Szczawiński, K. Chorzewski i K. Wyrw'cz 

Wichrowski. Egzotyczne balety na tle zespo 

łu odtańczą H. Martówna, Józef Ciesielski, 

oraz świeżo pozyskane tancerkj scen stołecz 

nych. В 

— Jutrzejsza popoludniowka w „Lutni“, 

Jutro w niedzielę o godz. 4 m. 15 pp. grana 

będzie po cenach znižonych ciesząca się naj 

większym powodzeniem operetka Abrahama 

„Bal w Savoy*u* J. Kulczycką i Xenią Grey 

na czele całego zespołu artystycznego. 

— „Žmijka“. Dziś, w sobotę 17 bm. w 

sali b. konserwatorium (ul. Końska 1) Rosyj 

skie Koło Muzyczno - Dramatyczne w Wilnie 

wystawia oryginalną komedię W. Ryszkowa 

p. Ł „Żmijka'. Początek o godz. 8.30 wiecz. 

Ceny biletów (łącznie z szatnią) od 40 gr 

do 2 zł 20 gr. 

Ceny nabiału I jaj 
Związek Spółdzielni Mleczarskich i Jaj- 

czarskich Oddział w Wilnie notował w dniu 
15 bm. następujące ceny nabjału i jaj w 

złotych za 1 kg: 

Masło wyborowe hurt 3.10, detal 3.40; ma 

sło stołowe hurt 3.00, detal 3.30; masło solo 

ne hurt 3.10, detal 3.40; ser edamski czerwo- 

ny hurt 2.00, detal 2.40 ser żółty hurt 1.70, 

detal 2.00; ser litewski hurt 1.50, detal 1.80. 

Japa 1.40 — 1.60. 

zest „Wilenkin” MEBLI p 
byty kierownik 

w Ch. Straż bi Karoni 
Wilno, Tatarska 20 

Zakłady stolarskie i tapicerskie. Po- 
siadamy zawsze na składzie ostatnie 

nowości różnych mebli. Wykonujemy 

wszelkie roboty w zakresie meblarstwa 

i tapicerstwa Opakowanie I przewo- 
żenie mebli. 

   

   
   

    
      

Nieświeskie 
Powiatowa Spółdzielnia Rolniczo - Han- 

dlowa z odpow. udziałami w Nieświeżu, tel. 

99. ddziały: w Klecku i Snowie. Zakupuje: 

wszelkie ziemiopłody — trzodę chlewną — 

bydło. Sprzedaje: maszyny i narzędzia rol- 

nicze — nawozy sztuczne — artykuły — bu- 

dowlane. 
(M 

Z powodu wyjazdu okazyjnie do sprze- 

dania od zaraz w centrum powiatowego mia 

sia Nieświeża w woj. nowogródzkim nowy 
murowany dom jednopiętrowy, 20 pokojo- 

wy kryty blachą wraz Z piekarnią, przygo 

towaną do urządzeń mechanicznych, posia- 
dającą stałą i liczną klientelę. Obok domu 

murowany obszerny Śpichrz. Cena przystęp 

na. głaszać się na adres: Ch. Berezin — 

Nieśwież, ul. Wileńska 44. 
Moze EZ PCA A, 

_Komunalna Kasa Oszczędności pow. nie- 

świeskiego w Nieświeżu, przyjmuje wkłady 

od 1 złotego. 
—-—- KC. 

Jan Giedroyć-Juraha — „Warszawian- 

ka“. Nieśwież, ul. Wileńska 34. Sprzedaż   
Oddziały: Nowogródek, ul. Izo ka 35, tel. 169; 

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

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

owoców południowych i delikatesów. 

Baranowicze, 

NK 
Pó    

  
CENA PRENUMERATY * miesięcznie: 
z odnoszeniem do domu w kraju — 

"8 zł., za granicą 6 zł., z odbiorem w 
administracji zł. 2.50, na wsi, w miej- 
scowošciach, gdzie niema urzędu po- 

cztowego ani agencji zł. 2.50. 

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

Towarzystwo 

Kursów Technicznych 
prowadzi następujące kursy: 1) Pomocników 
mierniczych 6 i pół mies., 2) Dozorców drogo 
wych — 6 1 pół mies. 3) Dozorców melio- 
racyjnych — 6 i pół mies., 4) Radio i Ele 

ktrotechniczne 5 i 7 mies., 5) Techniczno - 

Kreślarskie — 6 i pół mies. 6) Sa- 

mochodowe i motocyklowe z warsztatami 2 

mies., 7) Korespondencyjne w dziale budow 

lanym i drogowym o poziomie średnim. In- 

jfermacje udziela i podanie przyjmuje kan- 

celaria kursów w godz. od 17 do 19. Wilno, 

Holendernia 12, gmach Państwowej Szkoły 

Technicznej, tel. 171. 

  

ЕЭЙея ппа ё еу па «Р му 
książki przemiału zboża 

wg wzoru Ministerstwa Skarbu 
na 50, 100 i 150 kart — poleca 

WŁ. BORKOWSKI 
Wilno, Mickiewicza 5, tel, 372 

  

Obwieszczenie 
O LICYTACJI RUCHOMOŚCI 

Komornik Sądu Grodzkiego w Głębokjem 

rewiru Głębokie imż. J. Skowroński, mają- 

cy kancelarię w Błębokiem, ul. Łomżyńska 

Nr 61 na podstawie art. 602 KPC podaje do 

publicznćj wiadomości, że dnia 30 września 

1938 r. o godz. 11 w maj. Mniuta, gm. plis- 

kiej, pow. dzjśnieńskiego odbędzie się 1-sza 

licytacja ruchomości, należących do Włady 

sława Brzostowskiego składających się z ko 

ni wyjazdowych 3-ch, buhaja rasy czerwc- 

no - polskiej lat 4 (Flirt), klaczy wyjazdo- 

wej karej lat 5, oraz klaczy wyjazdowej 

gniadej lat 7; žniwiarki „Dering“ komplet- 

nej, siewnika rzędowego — Cegielskiego osza 

cowanych na łączną sumę zł 2.100 gr. 

Ruchomości można oglądać w dniu licy- 

tacji w miejscu i czasie wyżej oznaczonym. 

Dnia 14 września 1938 r. 

Komornik inż, J. Skowroński. 

MAAAAMAAAAAAAAAAAAAŁAAAŁAKAAAAAAAABAAŁAAAA 

Nauka i Wychowanie 
YvYvYY' vy 

KURSY KREŚLE) TECHNICZNYCH inž. 
H, Gajewskiego, prywatne, roczne, korespon- 
dencyjne. Warszawa 22, Przemyska 11-a. — 
Wydziały: maszynowy, budowlany, mierni- 
czo-drogowy. Opłata 15 zł. miesięcznie. — 

Programy wysyłamy bezpłatnie. 

RÓŻNE 
TYYYYYYYYYYYYYTYYYYYYYYYYYYYYYVYYYYYYYWYY 

TERAZ CZAS zamawiać drzewka i krze- 
wy owocowe. Ogrodniztwo W. Weler — 
Wilno, Sadowa 8, tel. 10—57. Szan. klient. 
zapraszamy odwiedzać nasze szkółki. Cen- 
niki wysyłamy bezpłatnie. : 

    

MAAŁAA: 

      

OWCZARKI ALZACKIE 

szczenięta po rasowych rodzicach do sprze- 

dania. Codziennie od godz. 15. Mostowa 25 

m 18 (od ulicy). 

(„wilezki) — 

ZAGINĄŁ PIES IRLANDZKI SETER 

maści brązowej. Wabi się „Ralf. Odprowa- 

dzić za wynagrodzeniem Garbarska 5 m. 25. 

Numer akt: Km. 347/35. Km. 348/35. 

  

"ua [ERC AA GQ Z E 

"WYYTYYYYYYVYPYYYYYVYVYYYVYVY 

DR MED. JANINA 

Piotrowicz Jurczenkowa 
ordynator szpitala Sawicz. 

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

Przyjmuje od 5 do 7 wiecz. 

    

DOKTOR 

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

9—13 i 3—8. 

  

Dr Cholem 
UROLOG 

POWRÓCIŁ 

  

LKAAAAŁAŁAAK. AAAAAAAŁAAAAAAAAŁANĘ 

YVYYYYYYVYVYYYYVVY 
AKUSZERKA 

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

3-g0 Maja obok Sądu. 

    

AKUSZERKA 

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

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem 75 gr., w. tekście 60g m' 

za tekstem 30 gr, drobne 10 gr. za wyraz, kronika redakc, i komunikaty 60 ge 

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

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

treść ogłoszeń i rubrykę „nadesłane redakcja nie odpowiada. Administracja 

zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje -zastze” 

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

Wychowanie dzieci u molów. 
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— Jeśli nie przestaniesz zagryzać pu“ 
loweru nie otrzymasz nic z futra karakuło+ 
wego! 

NAUCZYCIEL TAŃCÓW + 

M. FROST, Mickiewicza 22—30- 
powrócił 

Uwaga amatorzy tańca! Wyuczam najpopue 
larniejszego tańca „SWING*, który swym 

czarem i wdziękiem podbił cały świat. 

BARANOWICKIE 
RADIOODBIORNIKI detektorowe n£ 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 firmić 

chrześcijańskiej S. Gierasimowicz, Barano« 
wicze, ul. Miekiewieza 5, tel. 281. 

  

RADIOODBIORNIKI — detektorowe na 

głośnik i słuchawki, oraz lampowe superhe* 

terodyny poleca Zakład Radio-Techniczuy 

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

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

montaż, naprawa i ładowanie akomulato- 

rów samochodowych, motocyklowych i 

diowych. 

ras 

  

SALON FRYZJERSKI „PROGRES“ po- 

szukuje majstra do damskiego działu i wy- 

daje zakład do równomiernej spółki bez 

pieniędzy. Oferty: Baranowicze, Mizkiewicza 

25 (vis a vis Ogniska Polskiego). ) 

  

Kupujemy każdą ilość tegorocznego р 
MIODU, dojrzałych SERÓW @° 
litewskich i GRZYBÓW suszon. 

Płacimy najwyższe ceny 

Spółka Chrześcijańska 

„EKONOMIA“ 
Baranowicze, ul. Szeptyckiego 50 

telefon 97 
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   Kino „APOLLO“ 
w Baranowiczach 

Dziś wspaniały dramat mężczyzny, 
rzuconego przez los i jego nadzwy-- 

czajne przeżycia p. t. 

ZBŁĄDZIŁEM 
W roli głównej Charles BOYER 

YYTYYYYYYYYYTYVYVYTYYYVYYYYYYYYVYTYYYYYYYĆ 
   

MAAAAARAŁAAAAŁŁDŁAAADAAAAŁADAGADAŁAAABABAŃ | 

iKino-Teatr „PAN"ĘE 
w Baranowiczach 

Dziś najaktualniejszy film doby obec- 
nej tragedia 4 osób, które łos rzucił : 
w Odmęt walki na Dalekim Wschodzie ; 

Przygoda w Szaughaju 
W rol. głównych: Dolores Del Rio, > : 

George Sanders i inni 

TYYYYYYYTYYYYYVYTYYVYVYVYVYVYYVYYVYVYYYVYYVYT 

Od Administracji | 
Administracja nie przyjmuje odpowie* 

dzialności za termin ogłoszenia oraz za zgu 

bę lub zniszczenie matryc i klisz. Zastrzeżo 

ne miejsce obowiązuje Administracj; tylko 

wówczas, gdy za takie zastrzeżenie zostanie 

zapłacone 25%/ drożej. Omyłki, które zasad 
niczo nie zmieniają treści ogłoszenia, nie W+ 

poważniają do żądania zwrotu gotówki, ani > 

też nie obowiązują Administracji do bezpłat 
nego powtórzenia ogłoszenia. — Uzasadnio* 

„ne reklamacje będą uwzględniane o ile zosta 

ną wniesione do dni 8-miu od daty ukazś 

niu się ogłoszenia. — Wydawnictwo zastrze 

ga sobie prawo nieumieszczenia całego ogło 

szenia, względnie jego części bez podania po 

wodów. Kon.unikatów bezpłatnyci nie u4 

mieszcza się. 

  

    
    

         

Redaktor odp, Józet Onusajtia


