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Mfoskwa mie przyjdzie z pomocą Czechom 
LONDYN. (Pat.) „Ewening Standard* donosi, że Czechosłowacja 

zwróciła się z apelem o pomoe do Moskwy, ale Sowiety odmówiły, oświad- 

cezająe, że nie mogą przyjść Czechosłowacji z pomocą, gdyż Rumunia od- 

mawia nie tylko przemarszu wojsk sowieckich, lecz również transportu 

materiałów wojennych. 

W tej samej sprawie „Star* ogłasza informacje „United Press* z Ge- 

newy, która dowiaduje się z autorytatywnych źródeł sowieckich w Ge- 
newie: „Sowiety co do litery pozostaną wierne paktowi czesko-sowicc- 

kiemu, który zobowiązuje Rosję do interwencji wówczas tyłko, o ile Fran- 

tja na podstawie traktatu czesko-francuskiego przyjdzie Czechosłowacji 

z pomocą”. 

Ambasador Lipski u kancl. Hitlera 
WARSZAWA. (Pat.) W dniu wczo- 

rajszym ambasador R. P. w Berlinie 

p. Lipski udał się samolotem na za- 

proszenie kanclerza Hitlera do Berch 

tesgaden i został przezeń przyjęty w 
obeeności ministra spraw zagranicz- 
nych Rzeszy von Ribbentropa. 

2-ga rozmowa kanclerza Hitlera 

z Chamberlainem we czwartek 
BERLIN. (Pat.) Oficjalnie komu- 

nikują: Kanclerz Hitler i premier 

Chamberlain porozumieli się eo do 

łego, aby rozmowę, rozpoczętą w 

Mussolini odmówi gwarancji 

Obersalzberg, podjąć na nowo w Go- 
desberg we czwartek dnia 22 wrześ- 
nia o godz. 3 po południu 

praga odrzuca postulaty 

LONDYN. (Pat.) W brytyjskich kołach rządowych zapanowała wczoraj 

wieczorem po otrzymaniu informacyj od rządu czeskiego całkowita kon- 

sternacja. Nota czechosłowacka stanowi w istocie swej odrzucenie propo- 

zycyj brytyjsko-franeuskich. 

Nota stwierdza, że propozycje te ze względów konstytucyjnych nie 

mogą być przyjęte w tej postaci, w jakiej zostały ene przedstawione. 

Konstytucja czechosłowacka — oświadczać ma nota — nie udziela żad- 

nemu rządowi czechosłowackiemu zezwolenia na podjęcie rokowań na tego 

rodzaju płaszczyźnie. Ž 

Rząd czechosłowacki domagać się ma ponadto wyjaśnienia szeregu 
punktów, które, jego zdaniem, w przedstawionych propozycjach są zu- 

pełnie niejasne, lub nawet, zdaniem rządu czechosłowackiego, niewy- 

konalne. : 

Rząd czechosłowacki wyrażać ma w nocie na zakończenie swoją g0- 

towość podjęcia rokowań na jakiejkolwiek innej podstawie, możliwej do 

przyjęcia w ramach konstytucji czechosłowackiej. 

Rząd czechosłowacki proponować ma zastosowanie układu arbitra- 

żowego niemieckę-czechosłowackiego, obowiązującego — jego zdaniem —.   jeżeli nie będą rozwiązane zagadnienia wszystkich 
mnieiszošci 

LONDYN. (Pat.) Korespondent dy 

plomatyczny Reutera stwierdza, że 

na podstawie wiadomości nadeszłych 

wczoraj wieczorem do Londynu — 

Mussolini odmawia jakichkolwiek 

    

gwarancyj dla Czechosłowacji, jeżeli 
zagadnienia wszystkich mniejszości 
narodowych wchodzących w skład 
obecnego państwa czechosłowackiego 

lokarneńskich. 

W brytyjskich kołach rządowych nie zdają sobie jeszcze sprawy 

z konsekwencyj, jakie nota ta może wywołać, przyznawane jest jednak, 

że odpowiedź rządu czechosłowackiego czyni możliwość rozwiązania kry-   nie będą rozwiązane. 
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zysu drogą takich rokowań mało prawdopodobną. 
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w Łucku przyjął 7-godzinną defiladę wojska wracającego z ćwiczeń 
ŁUCK (Pat) Społeczeństwo ' Wołynia 

przeżywało wczoraj  SWój ie 

dzień, goszcząc Marszałka Śmigłego Ку- 

dza oraz wiłając w murach Łucka armię 

polską powracającą Z ćwiczeń. U granic 

miasta stanęły pięknie przybrane bramy 

triumfalne z napisami powiłalnymi. Na u 

licy Bolesława Chrobrego stanął szereg 

trybun dla przedstawicieli władz i publicz 

ności. Przybyli wieśniacy nawet z najodle 
glejszych zakątków Wołynia. Trybuny już 

od 8 godziny wypełnione zostały szczel- 

nie publicznością. Wszędzie widać morze 

kołyszących się głów oraz poczty szłanda 

rowe. Widać dziatwę szkolną, która trzy- 

ma narącza kwiatów. 
Tuż po godz. 9 wśród gromkich okrzy 

ków „Niech żyje"! nadjeżdża otwartym 

samochodem Marszałek Śmigły Rydz. — 

Gdy samochód Naczelnego Wodza zatrzy: 

muje się przed trybuną odkrywają się gło 

wy, a zgromadzone fłumy manifestują na 

cześć Wodza. Marszałek Śmigły Rydz wy 

siada z samochodu i salułując wchodzi na 

trybunę. Obok staje minister spraw wojs- 

Zamach bombowy 
na lokal Zw. Nsucz. Polskiego w Łodzi 

ŁÓDŹ (Pat). W dniu 20 września w go 

dzinach wieczornych na klatce schodowej 

domu nr. 72 przy ul. Zachodniej miała 

miejsce eksplozja materiału wybuchowe- 

‹90, na skutek czego została zniszczona 

sklatka schodowa oraz drzwi wejściowe, 

prowadzące do siedziby Związku Nauczy 

'clelstwa Polskiego w Łodzi ora zdo miesz 

Katastrofalna burza w Buenos Aires 
BUENOS AIRES (Pat). Stolica Argentyny 

i cała prowincja Buenos Aires w poniedzia 

łek została nawiedziona katastrofalną bu- ; 

rzą. 14 osób w czasie snu zginęło pod gru 
zami walących się murów. Liczba ofiar ka : 

GRA NA ZWŁOKĘ 
londyńskie 

i proponuje rozpoczęcie nowych rokowań 
PRAGA. (Pat.) Sytuacja, która 

przez cały dzień wczorajszy stała pod 
znakiem oczekiwania na odpowiedź 
rządu, nie uległa wyjaśnieniu po ogło 
szeniu komunikatu oficjalnego o 
przebiegu narad. Komunikat ten nie 
daje jasnej odpowiedzi czy Praga od- 
rzuca lub przyjmuje propozycje bry- 
tyjsko-franeuskie, lecz stwierdza 0- 
gólnie, że rząd czeski sformułował 
swój punkt widzenia na propozycje 
nie podając szczegółów stanowiska 
czeskiego. 

Kraj na stopie 
wejennej 

MOR. OSTRAWA. (Pat.) W zwiaz 
ku z dekretem rządowym 0 zawiesze- 
niu na terenie całej republiki szeregu 

praw obywatelskich na całym Siąsku 

Opawskim, Cieszyńskim i w Zagłębiu 
Ostrawsko-Karwińskim, żandarmeria   wciąż jeszcze zarówno Niemcy, jak i Czechosłowację z tytułu traktatów. 

kowych gen. Kasprzycki. Wkrótce potem | kami, poczym szybko mijają samochody polskiego. 

rewizje osobiste i domowe. Wszyst- 
kie przesyłki listowe i dzienniki za- 
graniczne są bardzo Ściśle cenzuro- 
wane. Poczta przyjmuje koresptu- 
dencję zagraniczną jedynie w jeęzy- 
kach powszechnie używanych na te- 
renie republiki. Listy musi się odda- 
wać do ekspedycji pocztowej nieza- 
klejone. Urzędy pocztowe i dworce 
w wielu miejscowościach obsadzone 

są przez patrole wojskowe. W Mor. 
Ostrawie w dniu wczorajszym załcd- 
dwie kilka stacyj benzynowych mo- 
gło sprzedawać benzynę dla użytku 
prywatnego. Zapasy wszystkich in- 

i policja przeprowadza szezegółowe 

słychać warkot bębnów i zaczyna się defi 
lada. 

Defiladę prowadzi gen. Fabrycy, któ- 
ry przed trybuną składa Marsz. Śmigłemu 
Rydzowi krótki, żołnierski raport. 

Zmieniają się orkiestry, suną pułki za 
pułkami. W dalszym ciągu padają okrzy 
ki na cześć defilujących oddziałów. Szcze 
gólny entuzjazm budzi przemarsz miejsco 
wego pułku piech. Sypie się prawdziwy 
deszcz kwiatów na defilujących. 

Mijają godziny. Na trybunie widnieje 

posłać Naczelnego Wodza Marszałka 

Śmigłego-Rydza, który salutuje każdy po- 

szczególny oddział wojska, przeciągający | 

przed trybuną. W południe zarządzono 

krótką przerwę, po której rozpoczął się 

długi przemarsz dywizjonów artylerii lek- 

Minęło już pięć godzin nieustannej 
defilady. Rozpoczyna się przemarsz od- 
działów zmotoryzowan. Trójkami przeje-   ždžają z warkolem motocykle z przyczep 

EEEENRIBRCTEZA 

kania prywatnego niejakiego Joskowicza. 
Siłą wybuchu odłamki strzaskanych szyb 
i tynków poraniły lekko 5 osób znajdują 
cych się w lokalu ZNP oraz w klatce scho 
dowej. Jedna osoba nieustalonego dotych 
czas nazwiska, znajdująca się w czasie 
wybuchu na klatce schodowej poniosła 

i śmierć. : 

tastrofy niewątpliwie jest znacznie wyższa, 

z oddziałami zmotoryzowanej piechoty, 
zmotoryzowane oddziały łączności, od- 
działy saperów i tabory. 

W blisko 7-godzinnej defiladzie przed 
Naczelnym Wodzem przeszły oddziały 
wojskowe, dając wyraz potędze oręża 

Obywatelstwo honorowe Ziemi Wołyńskiej 
Po wielkiej defiladzie wojskowej 

w godzinach wieczorowych odbył się 
w gmachu urzędu wojewódzkiego w 
Łucku uroczysty akt wręczenia Mar- 
szałkowi Śmigłemu-Rydzowi dyplo- 
mów obywatelstwa honorowego wszys 
tkich miast i gmin województwa wo- 
łyńskiego. Na ten historyczny dla 
Ziemi Wołyńskiej akt zebrali się w 
salonach reprezentacyjnych urzędu 
wojewódzkiego przedstwiciele miejs- 
cowych władz cywilnych, wojska, du 

chowieństwa i miejscowego społeczeń 

stwa. ! 

Wśród obecnych znajdowali się 
wojewoda Hauke-Nowak, dowódca 
O. K. Lublin gen. Smorawiński, szef 
OZN gen. Skwarczyński, przedstawi- 

ciele duchowieństwa katolickiego z 

biskupem sufraganem Walczykiewi- 

czem, prawosławny arcybiskup wołyń 

skiej diecezji Aleksy i przedstawicie- 
le innych wyznań, prezydent m. Łuc- 

ka Parniewski, generalicja .i. wyżsi 
wojskowi i wielu innych. : 

Po przybyciu P. Marszałka Šmig- 
łego-Rydza zabrał „głos wojewoda 

Hauke-Nowak, mówiąc m. in.: 

„Mam honor w imieniu 103 gmin 

i 22 miast wołyńskich prosić Pana 
Marszałka posłusznie, abyś zechciał 

z rąk tu zebranych przedstawicieli spo   dotychczas jednak brak wiadomości oficjal 

nych, gdyż linie telefeniczne w większości :0 

stały zniszczone. Nadchodzą wiadomości, że 

straty są bardzo duże. 

łeczeństwa przyjąć obywatelstwo ho- 

norowe wszystkich gmin i miast Wo- 
łynia. Zechciej Panie Marszałku wraz 

' z honorowym obywatelstwem naszych 

nych są zarekwirowane. W miastach 
daje się wyczuwać nastrój podnicce- 
nia i wyczekiwania. . 

Najwyžsi przedstawiciele 
Węgier w Niemczech 
BERLIN. (Pat.) Premier węgierski 

Imredy i minister spr. zagr. Kanya, 
jak informują z kół politycznych, od- 
byli w środę z kanclerzem Hitlerem 
w Berchiesgaden rozmowę, w kiórej 
wziął również udział minister spraw 
zagr. von Ribbentrop. ‚ 

BERLIN. (Pat.) Oficjalnie komu- 
nikują, że J. W. Regent Węgier ad- 
mirał Horthy bawi na polowaniu na 
terenach myśliwskich Sternterg, jako 
gość feldmarszałka Goeringa. Wczo- 
raj premier feldmarszałek Goering, 

który powrócił do zdrowia, spotkał 
się z regentem Horthy m w m. Alt- 

Sternebrg i odbył z nim dłuższą roz. 
mowę. 

Demarche angielska 
doradza wycofanie noty czechosłowackiej 

LONDYN. (Pat.) Rząd brytyjski przez swego posła w Pradze 
domił wczoraj późnym wieczorem rząd czechosłowacki, że doradza aby 
wycofana została nota, złożona wczoraj rządem brytyjskiemu i franeu skiemu w odpowiedzi na propozycje obu tych rządów. Rząd brytyjski szc, z założenia, że ustęp w nocie czechosłowackiej, dotyczący. = wołania się na układ arbitrażowy czeskosłowacko-niemiecki z tytułu trak- 
tatu w Locarno i propozycja odesłania sporu czechoslowacko-niemieckiego 
do międzynarodowego trybunału sprawiedliwości w Hadze nie nadają się 
do konkretnego rozpatrzenia. 

Defilada ta była jedną z największych 
defilad wojskowych, jakie kiedykolwiek 

odbyły się na ziemiach polskich. Stała się 
ona wspaniałą manifestację siły zbrojnej 
państwa i wywarła ogromne, niezatarte 

wrażenie na olbrzymich rzeszach widzów. 

wsi i miast przyjąć także oddane Ci 
serca nasze. Ziemia Wołyńska nie za- 
pomni, że wiodłeś jej synów w ofie- 

rze obrony życia, mienia i krwi do 
wolności i wyzwolenia*, 

W odpowiedzi Pan Marszałek 
Śmigły-Rydz wygłosił przemówienie, 
dziękując za obdarzenie obywatelst- 
wem honorowyjn. 

Po tej uroczystości odbył się w 
salonach urzędu wojewódzkiego raut, 
wydany przez wojewodę wołyńskiego 
na cześć Pana Marszałka.   

powia: 

czorem w Pradze ministrowie, tworzący t. zw. komitet polityczny son" 
czechosłowackiego. 

i ho+ 
Rząd brytyjski oczekuje dziś rano ewentualnej odpowiedzi czech   słowackiej na. demarche. 

W związku z powyższą demarche brytyjską zebrali się wczoraj wie- Ši 
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Mowa gen. Skwarczyńskiego 
mae Zjeździe OZN w Łuckua 

Bratnie współżycie obywatelskie 
z mwiejszościami narodowymi 

Wasza Ekscelencjo, Panie Woje- 
wodo, Obywatelki i Obywatele. 

Gdy staję wobec obywateli Woły- 
nia, tak licznie tułaj zebranych, gdy 
stoję wobec członków Obozu Zjedno 
czenia Narodowego, którego jestem 
szefem, zastanawiam się nad tym, jak 
silnie i nierozłącznie ziemie te zarów 

no w dawnych czasach, jak i dzisiaj 
związane są z Rzeczpospolitą Polską. 
Różne złożyły się na to przyczyny. A 
do jednej z najważniejszych należy 
ta, że ziemie te leżały na ważnych 
szych podczas wojny światowej. Szla 
kach, którymi przeciągały zawsze 
"wszelkie pochody wojenne, zarówno 
w dawnych czasach, jak i w później 
szych podczas wojny światowej szia 
kami tymi szły ofenzywy Marsz. Pił 
sudskiego. Ciągnęły nimi wraże huf- 
ce Budiennego i nasze doskonałe ar- 
mie. Oto przyczyny, dla których zie 
mie te dla Rzeczypospolitej Polskiej 
są ważnym szlakiem obrony. Na nich 
toczyły się odwieczne walki rycerst 
wa polskiego w obronie Rzeczypospo 
litej. Na ziemiach Wołynia w dobie 
powstań toczyły się walki, w których 
brało udział wielu bohaterów, jak ge 
nerał Dwernicki, Różycki i wielu in- 
nych. Zrosła się ta ziemia na zawsze 

z historią naszą w czasach, gdy Jegio 
ny polskie krew swoją przelewały i | 
oddawały życie dla Ojczyzny. Poła 
Rafałówki i Koštiuchnėwki i wszyst- 
kie drogie naszemu sercu wspomnie- 
nia, wszystko to znalazło swój sym 
boliczny wyraz w naszej pamiątce— 
kopcu usypanym w Kośtinchnówce. 

Ostatnia wojna polsko - bołszewi 
cka posuwała się wielokrotnie tymi 
szłakami i wiele krwi naszej w obro 
nie granic Rzeczypospolitej i w imię 
niepodległości — zostało przelane. Są 
to węzły nierozerwalne naszej wiecz- 
nej polskiej misji kultnrałnej dążnoś 

ci, by nieść myśł kultury i religii 
chrześcijańskiej zawsze tak granice 
nasze wzmacniać, by były granieami 
kultury zachodnio-europejskiej. 

Pomnikiem tego jest muzeum za-   łożone w Krzemieńcu przez Tadensza 

Wobec wyborów 
Kto się uchyła cd cbowięzsu obywatelskiego 

ten działa na szkodę Rzpl'tej 

Szanowni Obywatele. Mówiąc dziś | 

do was muszę się zająć sytuacją poli- 

tyczną, w jakiej obecnie znajduje się 

nasze państwo. Oto P. Prezydent Rze 

czypospolitej powziął decyzję rozwią- 

zania Izb Ustawodawczych i zarządze 

nia nowych wyborów. Myśl tę powziął 

Pan Prezydent R. P. w tym przeświad 

czeniu, któremu dał wyraz w swoim 

orędziu. Zmieniło się dużo w stosun- 

kach wewnętrznych od ostatnich wy- 
borów, narastają nowe siły wewnątrz 

kraju, które chcą wziąć udział w pra- 
cy dla Rzeczypospolitej. Międzynaro- 

dowa sytuacja w całym świecie nie za 
pewnia długotrwałego pokoju i żąda 
od nas pogotowia. Oto zamieszki 
i walki, które toczyły się dotychczas 

na krańcach Europy i Azji, dziś zbłi- 
żają się do centrum Europy, a wypad 

ki i rozgrywki polityczne przenoszą 

się coraz bliżej granie Rzeczypospoli- 
tej. W takim momencie zew P. Prezy- 
denta do społeczeństwa, by wzięło 
udział w wyborach i odpowiedzialno- 
ści za rządy państwem, musi się spot- 
kać z naszym oddźwiękiem. Nikogo 
z nas nie zabraknie przy urnach wy- 
borczych. Jest to obowiązek obywa- 

telski, który nakłada na nas Konsty: 
tucja. Nie może być mowy o uchyle- 
niu się od obowiązku z takich, czy in- 
nych przyczyn. Ktoby się natomiast 

uchylał, ten działa na szkodę Rzeczy- 

pospolitej. Ta świadomość musi być 

Program OZN w sprawie mniejszości 
ŁUCK (Pat). W dniu 19 bm. w Łucku 

na zjeździe okręgowym Obozu Zjedno- 
czenia Narod. Zdzisław Stahl wygłosił re 

ferat programowy o zadaniach i działal- 
ności O. Z. N. 

Przechodząc do omówienia spraw 
mniejszościowych mówca zatrzymał się 

nad zagadnieniem żydowskim i odrębną 

sprawą mniejszości słowiańskich na kre- 

sach wschodnich, szczególnie podkreśla- 

jąc odrębność żywiołu żydowskiego w 

Polsce i wynikające stąd konieczności szu 

xania rozwiązania problemu żydowskiego   w drodze emigracji iłd., jak też do wzmo 
cnienia żywiołu polskiego w dziedzinie 

Czackiego, które będzie trwało jako 
symbol kultury polskiej. 

Oto fragmenty tych silnych węz- 
łów, które kulturą i sentymentem 
związały ziemie Wołynia w nierozer- 
walną całość z resztą ziem polskich. 
Te węzły łączności Ziemi Wołyńskiej 
z Rzeczpospolitą Polską wkładają 
trudny, lecz zaszczytny, lecz odpo- 
wiedzialny obowiązek na nas, na całą 
Polskę, a przede wszystkim na spo- 
łeczeństwo połskie na Wołyniu w sto- 
sunku do tej ziemi. Żyjecie tutaj Oby 
watele z innymi narodowościami, Uk 
raińcami, Rusinami. 

Wytyczną naszą w stosunku do 
mniejszości narodowych jest chęć 
bratniego współżycia obywatelskiego 
na tej ziemi, na której od wieków 
przelewaliśmy krew.. Po latach nie- 
woli znaleźliśmy się znów w grani- 
cach jednej Rzeczypospolitej, Znamy 
różnice i odrębności między nimi a 
nami i cenimy je, jak długo nie go- 
dzą w interesy państwa i nie odgra- 
niczają się murem chińskim niena- 
wiści. Tak pewnie i jasno jest ujęty 
nasz stosunek do ludności ukraińs- 
kiej i ruskiej, że nie potrzebuję da- 
wać dużo komentarzy. Faktem jest, 
że zarówno dawniej, jak i obecnie cią 
Ży na nas obowiązek niesienia kultu- 
ry zachodniej na te ziemie, podno- 
szenia kultury ludności tutejszej. Nie 
chcemy wynaradawiać, tylko zwia- 
zać z kultura polską, by z sobą wsnół- 
działały. Misją naszą powinno być 
byśmy bvli pionierami wzbogacania 
gospodarki tutejszej, podnoszenia kul 
tury rolnej. gospodarczej i przemysło 
wej tych ziem. Oto ważne czynniki. 
które społeczeństwo polskie jako swo 

je zadanie wziąć musi. Wiem. że zda- 
jecie sobie sprawę z tej misji i ułat- 
wicie w ten spósób działalność Rze- 

czypospolitej na tei ziemi. I tak prze- 
de wszystkim tutaj na kresach wy- 
powiadamy wałkę wszelkim zakusom 
idei komunistycznej. Ta idea wystę- 
pując pod przykrywką rzekomego 

dobra ludu pracuiącego jest tu sztucz 
nym zaszczenianiem idei rozkładu 
narodowego Państwa Polskiego. 

przez was, członkowie Obezu Zjedno- 

czenia Narodowego, szerzona wśród 

społeczeństwa. Marszałek Piłsudski 
uczył nas całym swoim życiem i czy- 

nem tej umiejętności brania odpowie- 
dzialności na swoje barki. Patrzało na   to społeczeństwo z niedowierzaniem. 
Po tym coraz liczniejsze rzesze współ- 
  

działały z nim, szliśmy za tym co on 
postanowił, Bo ten tytan dziejowy był 
dość silny, by brać odpowiedzalność 
za siebie i za nas. Bądźmy więc sukce 
sorami odpowiedzialnymi i bierzmy 
na swoje barki to, co w naszej Rzeczy- 
pospolitej Polskiej się dzieje, musimy 
bowiem być narodem pełnym poczu- 
cia odpowiedzialności za nasze państ- 
wo. Żąda Pan Prezydent, by nasze 
Izby Usławodawcze wypowiedziały 
się w sprawie ordynacji wyborczej. 
Nie rzucamy obietnic ani frazesów, 
będzie wypracowana ustawa, wymaga 
jąca długiej pracy. Niech więc przy- 
szłe Izby pracę tę wykonają. Wybie- 
rajmy takich ludzi, by dobro państwa 
i całego narodu mieli na uwadze, a nie 
korzyści osobiste. Każda czynność 
państwowa, zarówno podstawowa ob- 
ronność, jak i inne jej pochodne, wy- 
magają by za poczynaniami najważ- 
niejszych czynników rządowych i go- 
spodarczych stały zwarte szeregi spo- 
łeczeństwa, jednolicie dążące do celu 
jakim jest siła i potęga Rzeczypospo- 
litej Polskiej. Wybrane więc przez 
nas Izby muszą mieć za sobą zwarte 
szeregi społeczeństwa i dać siłę będą- 
cą nie hamulcem, lecz impulsem dla 
rządu. Gdy idzie o obronność Rzeczy- 
pospolitej, to wiemy dobrze, że mamy 
armię silną, o wspaniałej postawie i 
doskonałym nowoczesnym uzbrojeniu 
Ale w dzisiejszej wojnie nie tylko ar- 
mie walczą. Walczy również całe spo 
łeczeństwo. Nie tylko uzbrojenie armii 
decyduje o zwycięstwie, aie i jej duch 
a więc wysoki poziom moralny, zwią 
zany nierozłącznie z wartościami du- 
chowymi, jakie wynosi przywiązanie 
do religii katolickiej oraz patriotyzm. 
Brak nam jednak jeszcze zwartości i 
solidarności w wystąpieniach społecz 
nych. Wzywamy więc wszystkich bvś 
my stanęli w jednym zwartym szere- 
gu i dali siłę, która stokrotnie wzmoże 
siły naszej armii i uczyni ją niezwy- 
ciężoną w Świecie, wobec takich czy 
innych niebezpieczeństw. Cechy te są 
również właściwością naszego narodu. 

Szanowni obywatele. Przebywamy 
tutaj w momencie szczegółnie podnio 
słym, bo armia nasza i jej Wódz Na- 
czelny, Marszałek Śmigłv-Rydz są go 

śćmi Wołynia (oklaski). Wyrazy ofiar | 
ności i entuzjazmu na rzecz armii ob 
jawiły się w darze obywateli Wołv- 
nia, mającym służyć obronie granic 
Rzeczypospolitej Polskiei. Za tym da 
rem stoją gorące serca Wołynia i całej 
Rzeczypospolitej. Wiem, że entuzjazm 
ten jest entuzjazmem całego Wołynia 
dla armii i jej Wodza. 

Wzniesiony na zakończenie prze- 
mówienia okrzyk „Niech żyje Armia!" 
został podchwycony przez zebranych, 
którzy powstali z miejsc i powtórzyli 
go wielokrotnie. Orkiesra odegrała 
hymn narodowy. Zebrani urządziłi en 
tuzjastyczną owację gen. Skwarczyń 
skiemu. 

  

związek rezerwistów z 0ZN 
WARSZAWA (Pat). Pod przewodnici- 

wem wiceprezesa płk. Stefana Dąbkows- 
kiego odbyło się nadzwyczajne posiedze- 
nie Zarządu Głównego Związku Rezerwi- 
stów w sprawie akcji wyborczej do izb u- 
stawodawczych. 

W wyniku krótkiej dyskusji jednomyśl 
nie przyjęto następującą uchwałę: 

„Zarząd Główny Związku Rezerwis- 
tów w zrozumieniu dziejowego momentu 

jaki na równi z całym świafem przeżywa 
obecnie nasz kra) I zgodnie ze swą do- 
tychczasową Ideologią — postanawia 
wziąć pełny I aktywny udział w akcji wy 
borczej do Izb usławodawczych w ramach 
Obozu jednoczenia Narodowego, uważa- 

  

jąc, IŻ ne tej drodze Polska osiągnie w 
pełni swą zwartość I siłę wewnętrzną, fak 
dzisiaj potrzebną. 7 

Zarząd Główny Związku Rezerwis- 
tów wzywa wszystkich członków Związku 
Rezerwistów i Rodziny Rezerwistów by 
wzięli czynny udział w pracach przygofo- 
wawczych Obozu Zjednoczenia . Narodo» 
wego podczas akcji wyborczej oraz w sa 
mym akcie głosowania do izb usławodaw 

czych. ! 
Zarząd Główny Związku Rczerwistów 

poleca wszystkim członkom rozwinąć jak 
najżywszą propagandę wśród społeczeńs 

twa w kierunku poparcia akcji wyborczej 

: Obozu Ziednoczenia Narodowego”, 

Uiarczki na pograniczu czesko-niemieckim 
$trz ż czeska strzela do uchoćźców niemieckich 

BERLIN. (Pat.) Z pogranicza niemiecko 

czeskiego donoszą, że wezoraj rano około 

godz. 4.30 doszło do strzelaniny pomiędzy 

czóską strażą graniczną, która otworzyła 

ogień na uchodźców niemiecko-sudeckich, a 

obewiązanymi do służby wojskowej Niem- 

cami sudeckimi, którzy w mundurach i 2 

bronią oddalali się od swych oddziałów woj 

skowych i wraz z pozostałymi uchodźcami 

usiłowali dostać się na terytorium Rzeszy. 

Uchodźcy, w tej liczbie włele kobiet 1 

dzieci, pochodzący głównie z Gross-Aups i 

Ktein-Aupa, rzuciji slę na ziemię, gdyż z cze 

skłego budynku celnego otworzono ogień z 

karabinów i kulomiotów, i pełzając, starali 

PTSS STS TTSDSPSEKTIRNESSSNST СРУЧНОЕЩНЕ? 

Hen*yk Dznin-Borkowski 
dyrektorem departamentu wyznań 

WARSZAWA (Pat). Pan dyrektor Fran 

ciszek Potocki po przyjęciu jego prośby 

przez pana ministra, usłąpił ze stanowiska 

dyrektora deparłamentu wyznań w mini- 

sterstwie w. r. i'o. p. 

Słanowsko to objął p. Henryk Dunin 

Borkowski, dotychczasowy kierownik refe 

ralu wyznań w ministerstwie spraw zagra- 

nicznych. 

Współpraca weterynaryjna 
polsko-litewska 

KOWNO (Pał). Na granicy polsko-li- 

łewskiej ustalono współpracę między we 
ferynarzami no!skimi i liłewskimi celem za 

pobieżenia pryszczycy. 

Litewscy weterynarze otrzymali prawo 
przekraczania granicy polskiej a polscy 

weterynarze — granicy litewskiej. 

Wyrok śmierci 
za szpiegostwo 

WARSZAWA, (PAT). Jan Schrelben, 
urodzony w r. 1896 z zawodu szyper, za- 
mieszkały ostatnio w Gdyni, został ska- 
zany prawomocnym wyroklem na karę 
śmierci przez powieszenie za zbrodnię 
szpiegostwa na rzecz jednego z państw- 
ościennych. Wyrok wykonano w dn. 17 

września 1938 r. w Starogardzie. 

  

Cała Polska domaga się 
powrotu $ląska zaolzańskiego 

LUBLIN (Pał). Dziś odbyła się w Lubli | 
nie wielka manifestacja społeczeństwa lu 
belskiego, które wystąpiło ze słanowczym 
żądaniem zwrofu zabranego Polsce przez 
Czechosłowację Śląska za Olzą, 

Na placu Liłewskim zgromadziły się 
wielołysięczne tłumy ludności, organizac 
je ze sztandarami i orkiestrami, młodzież, 
robołnicy itd. Wygłosłono szereg prze- 
mówień, które zebrani wielokrotnie prze 
rywali okrzykemi, dając wyraz swemu obu 
rzeniu przeciw Czechom. 

Po przemówieniach uchwalono rezołuc 
ję, domagającą się zwrotu zabranej przez 
Czechów polskiej ziemi. 

BIAŁA PODLASKA (Pat). Odbył się w 
w Białej Podlaskiej wiec w sprawie Śląs- 

ka zaolzańskiego. Na wiecu, na którym 
AZP 

życia kulłuralnego i gospodarczego. 
Co do mniejszości słowiańskich na 

Ziemiach Wschodnich mówca wskazał na 
potrzebę jak najściślejszego  zespołenia 
tych ziem z Macierzą. Są one bowiem 
szczególnie związane z dziejami Polski i 
wydały szereg wielkich ludzi, którzy ode 
grali historyczną rolę. Ziemie te w dal- 
szym ciągu mają wiełkie posłannictwo do 
spełnienia, wobec czego przedstawiciele 
miejscowego społeczeństwa _ polskiego 
winni dać z siebie maksimum energii i wy 
dajności, aby zachować swoje przodujące   słanowisko i związać te ziemie iak naiści- 

ślej z Rzeczpospolitą, ; 

zgromadziły się łysiączne tłumy ludności 

uchwałońo rezolucję, w której m. in. czy 

tamy: 

„Zwracamy się z mocnym apelem do 
najwyższych władz | rządu Rzeczypospoli 
tej, prosząc o podjęcie wszelkich kzoków 
ł użycie całej mocy „aby sprawiedliwości 

stało się zadość 1 Śląsk za Olzą został 
Rzeczypospolitej zwrócony”. 

WARSZAWA (Pat). Naczelnictwo Zwią 

zku Harcerstwa Polskiego wydało do 

wszystkich harcerek i harcerzy odezwę, w 

której m. in. czyłamy:, 

„Ku braclom naszym za Olzą biegną 
nasze najserdeczniejsze myśli. ° 

Gdy zajdzie potrzeba myšlom naszym 
l tęsknotom połączenia się w ledną spół. 
nofę narodową z Zaołlzłem, damy wyraz 
w czynach. 

Do bohaterskich kart historił Polski w 
walkach o niepodległość musimy dodać 
nłemniej chłubny udział harcerstwa pol 

sklego w chwili obecnej”. 

ŁÓDŹ (Pat). W środę o godz. 19 od- 
będzie się w Łodzi na Placu Wolności 

wiełka manifestacia pod hasłem „Wszyscy 

na front wałki e Śląsk Cieszyński”. 

ZAWIERCIE (Pat). Dziś odbyła się w 

Zawierciu manifestacja za przyłączeniem 

Śląska zaolzańskiego do Macierzy. Około 
godziny 17 odezwały się wszystkie syreny 

fabryczne, na odgłos których około domu 

ludowego zebrało się zgórą 10.000 ludzi. 
Uchwalono rezolucję, domagającą się 

przyłączenia Śląska zaołzańskiego do Ma 
cierzy.   

LWÓW (Pat). Wczoraj w godzinach 
„wieczornych Lwów był terenem połężnej 

samorzułnej manifestacji na rzecz zjedno 
czenia z Macierzą wszystkich Polaków, po 
zosłających za kordonem czeskim. O g. 

19 na historycznym Rynku Lwowskim zgro 
madziły się nieprzejrzane tłumy mieszkań 
ców Lwowa w liczbie około 60 tysięcy o- 
sób. 

W rezolucji ludność Lwowa bez różni 
cy przekonań politycznych śle słowa po- 
krzepienia i otuchy Polakom za Olzą i 
oświadcza, że chwila wyzwolenia Zaolzia 
Śpiszu i Orawy nadeszła. 

CIESZYN (Pat). W obecności około 30- 
tysięcznego tlumu ludności, która przyby- 
ła ze wszystkich stron powiatu cieszyńs- 
kiego oraz innych, odbył się wieczorem 
na rynku cieszyńskim imponujący wiec 
maniłesłacyjny, zorganizowany przez Ko 

miłet Walki o Prawa Polaków w Czecho- 
słowacji pod hasłem „Dła braci za Olzą”. 
Powzięto rezolucję o treści podobnej do 

cytowanych. 

BAGNETY CZESKIE STRZEGŁY GRANICY 

Skonsygnowane oddziały żandarmerii 
| wojska czeskiego zamknęły wszystkie 

przejścia graniczne I z najeżonymi bagne 

tami odpędzały Polaków zza Olzy. kió- 

rzy chcieli ujrzeć maniłestujących w ich 

obronie rodaków i usłyszeć głos zapew- 

niający, Iż niedługa jest chwila, gdy bracia 
zza Olzy wrócą do Macierzy. 

WARSZAWA (Paf). W czwartek 22 bm. 
o godz. 17,30 na Placu Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Warszawie odbędzie się   

się dotrzeć na teren Rzeszy. Koło godz. 5.15 

znowu dano ognia de uehodźców od strony 

Neuhaeusel. Na ogień ten odpowiedziało 4 
żołnierzy niemiecko-sudeckich z pułku pie 

choty w Trautenau, którzy ruszyli na czeski 

budynek celny, skąd szedł najsilniejszy ©: 

gień karabinów maszynowych, i rzucili nań 

granaty ręczne, powodująe pożar budynku 

15 żołnierzy czeskiek z karabinami ma: 

szynowymii, znajdującymi się obok budya: 

ku, cofnęło się wówczas w kierunku Neu: 

haeuscl, pozostawiając w płonącym wrzędzić 

celnym zabitego od wybuchu granatów żan: 

darma. 

Jeden żandarm czeski i jeden urzędnik 

skarbowy, którzy z podniesionymi do góry 

rękami wyszli z budynku celnego, żostalł 

przez żołnierzy sudeckich rozbrojeni i wzię- 

el do niewoli. Uchodźcy skorzystii z krótkiej 
przerwy ogniowej, aby szybko dostać się na 

terytorium Niemiec, podczas gdy żołnierza 

sudeccy przeszukali jeszcze płonący budynek 

ceiny, po czym skierowali się wraz z jeń- 

cami na teren Rzeszy. Obaj jeńcy wyrazili 

życzenie, aby internowano ich na terytorium 

niemieckim. 

© godz. 7 zjawił się po stronie czeskiej 

większy oddział żołnierzy czeskich z karabi: 

nami maszynowymi, który ostrzeliwał ruiny 

czeskiego budynku celnego i niemiecką sta: 

cję cełną. Ogień ustał dopiero koło godz. 3, 

Po stronie niemieckiej stwierdzono liczać 

ślady kul. Spośród uekodźców ranne zostały 

3 kobiety i 3 dzieci. 

PROTEST NIEMIEC. 

BERLIN. (Cat.) Poselstwo niemie: 
ckie w Pradze otrzymało poleceni« 
złożenia najostrzejszego protestu wo 
bee rządu praskiego z powoda ostrze 
lania przez Czechów  pogranieznej 
miejscowości niemieckiej Sefdenberg 
oraz z powodu pogwałcenia granicy 
niemieckiej w pobliżu m. Schmiode< 

berg. 

Giełda wzrezawska 
z dnia 20 września 1938 r. 

Belgi belgijskie 89,92 

Dolarv amerykańskie 531.00 

Dolary kanadyjskie 529.00 

Fioreny holenderskie 288 64 

Franki francuskie 14.35 

Franki szwajcarskie 120.00 

Funty angielskie 25,74 

Gułdeny gdańskie 100,25 

Korony czeskie 14.30 

Korony duńskie 114.96 

Korony norweskie 129.32 

Korony szwedzkie 132,74 

Liry włoskie 20,19 

Marki fińskie 11,37 

Marki niemieckie = 

Marki niemieckie srebrne 86,00 

Tel Aviv 25,30 
Akcje: 

Bank Polski 122,23 
Papiery procentowe: 

Pożyczka wewnętrzna = 

Pożyczka inwestycyjna pierwsza 81.06 

Pożyczka iuwestycyjna druga 82,00 

Pożyczka konwersyjna — 

Pożyczka konsolidacyjna 64,50 

| wielkie zebranie publiczne, organizowana 

przez okręg stołeczny OZN, celem zama 

nifestowania pełnej solidarności z ludno 

ścią polską Śląska zaołzańskiego, walczą: 

są z uciskiem obcym. 

SŁONIM (Pat). 20 bm. odbyło się w 

Słonimie wielkie zebranie wszystkich or« 

ganizacyj ideowych, społecznych i zawo+ 

dowych, które stwierdziwszy, że Śląsk za: 

olzański był i jest polskim, uchwaliły rez 

lucję, w której społeczeństwo  Słonimą 

zwraca się do Pana Prezydenta Rzeczypa 

spolitej z gorącą prośbą o spowodowanią 

naprawienia krzywdy wyrządzonej naroda 

wi polskiemu. 

Rezolucję tę przesłano również dd 

Pana Marszałka Edwarda Śmigłego-Ry4 

dza. dk 

Dziś w Wilnie odbędzie się wielka 
wiec w sprawie Śląska zaolzańskiegą 
organizowany przez T-wo Pom 
Polonii Zagran. Okolicznościową 
zwę, wydaną przez to T-wo podajent 
na str. 7-ej.



„KURJER” [4577]. SiO 

Wybory do Zgromadzeń Okręgowych 
15 bm. w Wileńskim Dzienniku Woje- 

wódzkim ukazało się zarządzenie woje- 

wody wileńskiego o wyborach do Zgro= 
madzeń Okręgowych w okręgach wybor- 
czychr Nr 45, 46, 47, 48'i 49. 

Poniżej podajemy terminy zebrań 
organizacji, uprawnionych do wyboru de- 
legatów i ilość wybieranych przez nich 
delegatów. 

Teksty zawierają trzy pozycje: I — 
' nazwę organizacji, dokonywującej wybo- 

ru, Il — termin wyboru i III — ilość de- 
legatów. 

OKRĘG WYBORCZY Nr 45 
z siedzibą w Wilnie, obejmujący m. Wił- 
no (komisariaty P. P. I, II, I IV) oraz 

Nowa Wilejka, pow. wil.-trocki, 

1, Samorząd terytorialny. 
> Miejska m. Wilna — 28.IX, 38 r. 

Rada Miejska m. Nowej Wilejki — 
28.1X. 38 r. — 2. 

H. Samorząd gospodarczy. 

Zebranie Plenarne Izby Przemysłowo- 
Handlowej w Wilnie — 29.IX. 38 r. — 7. 

Zebranie Plenarne Izby Rzemieślniczej 
w Wilnie — 19.IX. 38 r. — 3, 

III. Organizacje zawodowe. 

A. Organizacje zawodowe pracowników 
fizycznych. 

Zarząd Centralnego Związku Chrześci 
jańskich Związków Zawodowych w Wil- 
nie — 25.IX. 38 r. — 5. 

Miejscowa Rada Zawodowa w Wilnie 

Związku Klasowego Związków Zawodo- 
wych w Polsce — 26.IX. 38 r. — 2. 

Zarząd Komisji Okręgowej na Ziemię 

Wileńską Związku Stowarzyszeń Zawodo- 
wych w Polsce — 26.IX, 38 r. — 2. 

Zarząd Centralnago Związku Rzemieśl- 
ników Żydów na Wileńszczyźnie — 28.IX 
38 r. — 2. 

Rada Miejscowa w Wilnie Zjednocze- 
nia Polskich Związków Zawodowych — 

27.1X. 38 r. — 1. 
Okręgowa Rada Zawodowa w Wilnie 

Związku Związków Zawodowych — 26.1X 

38 r. — 1. 
Zarząd Okręgu Zjednoczenia Kolejów 

zów Polskich w Wilnie — 28.X. 38 r. 

B. Organizacje zawodowe pracowników 
umysłowych. > 

Zarząd Związku Zawodowego Pracow 

ników Miejskich m. Wilna — 26.IX. 38 r. 

— 2. 
Rada Okręgowa w Wilnie Unii Związ- 

ków Zawodowych Pracowników Umysło- 

ch — 26.IX. 38 r. — 1. 

rd Okręgu Wileńskiego Związku 

Pracowników Skarbowych R. P. w Wil- 

nie — 28.IX. 38 r. — 1. 

Zarząd Zrzeszenia Sędziów 1 РгоКига- 

łorów Koło w Wilnie — 28.IX. 38 r. — 1. 

Zarząd Związku Pracowników Poczt, 

Telegrafów i Telefonów Okręg Wilno — 

28.1X. 38 r. — 1. SĘ 

Zarząd Związku Urzędników Kolejo- 

wych Koło w Wilnie — 28.1X. 38 r. 

IV. Samorząd zawodowy. 

Rada lzby Lekarskiej w Wilnie — 

28.IX. 38 r. — 3. ' 

Rada Izby Adwokackiej w Wilnie — 

26.IX. 38 r. — 2. 
Rada Izby Notarialnej w Wilnie  — 

26.1Х. 38 г. — 1, : 

V. Zrzeszenia techniczne. 

Zarząd Zrzeszenia Techników Absol- 
wentów Państwowej Szkoły Technicznej 

im. Marszałka J. Piłsudskiego w Wilnie 
— 28.1X. 38 r. — 1. 

Zarząd Okręgu Wileńskiego Zrzesze- 

Rowerem po Francii 

  

Wzdłuż wybrzeża 
(Korespondencja własna) 

Morlaix, we wrześniu. 

Na wybrzeżu normandzkim i bre 

tońskim można trafić na plaże, które 

ciągną się nieraz po kilkanaście kilo 
metrów bez przerwy, potem kilka 

skał i znowu plaże, port rybacki, pla 
ża, dzika ścieżka i plaża. Prawdopo- 
dobnie warunki demograficzne jedy- 

nie sprawiły, że najbardziej uczęsz- 

czane i szykowne znajdują się w brzy 

dkich miejscach. Trouville s/Mer jest 

bardzo interesującym miastem, ale 

plaża, pełna paryżan (trzy godziny 

jazdy autem lub pociągiem z Pary- 

ża) jest niezbyt wielka i nie umywa 
się nawet do serii plaż, ciągnących 

się bez przerwy np. od St. Brieve do 
Painyad. 

„ Gospoda dla młodzieży w Trou- 
ville mieści się na górce nad morzem. 

nia Techników Kolejowych R. P. w Wil- 

nie — 28.IX. 38 r. — 1. 
Zarząd Związku Inżynierów Żydów w 

Wilnie — 28.X, 38 r. — 1. 

VI. Organizacje kobiece. 
Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenia 

„Rodzina Policyjna" w Wiłnie — 29.IX 

38 r. — 2. 
Rada Miejscowa T«wa Pań Miłosier- 

dzia Św. Wincentego 4 Paulo w Wilnie 
— 24.1X. 38 r. — 2. 

Katolickie Stowarzyszenie Kobiet w 

Wilnie — 29.1X. 38 r. — 1. 

OKRĘG WYBORCZY Nr 46 

z siedzibą w Wilnie, obejmujący komi- 

sariaty P. P. III, IV, V I VII m. Wilna. 

I. Samorząd terytorialny. 
Rada Miejski m. Wilna — 28.1X. 38 r. 

— 24. 
Il. Samorząd gospodarczy. 

Zebranie Plenarne Izby Przemysłowo- 

Handlowej w Wilnie — 29.IX. 38 r. — 5. 

Zebranie Plenarne Izby Rzemieślniczej 
w Wilnie — 19.IX. 38 r. — 3. 

III. Organizacje zawodowe. 

Organizacje zawodowe pracowników 
fizycznych. 

Zarząd Centralnego Związku Chrześci- 
jańskich Związków Zawodowych w Wil- 
nie 25.1X. 38 r. — 6. 

Miejscowa Rada Zawodowa w Wilnie 
Związku Klasowego Zwiazków Zawodo> 

wych w Polsce — 26.IX. 38 r. — 2. 
Okręgowa Rada Zawodowa w Wilnie 

Związku Związków Zawodowych — 26.1X 
38 r. 2. 

A. 

  

Nasz kodeks karny z 1932 roku 
ochronie wyborów poświęca  roz- 
dział XX zatytułowany:  „Przestęp- 
stwa przeciwko głosowaniu w spra- 
wach publicznych”. Z samej intytu- 

są zarówno wybory parlamentarne 
jak i samorządowe, oraz wszelkie in 

ne głosowania w sprawach publicz- 
nych, np. do instytucji ubezpieczeń 
społecznych, itp. Rozdział omawiany 
składa się z 6 artykułów (art. 118— 
124). 

Czołowym przestępstwem w. tym 
rozdziale jest karane 5-letnim więzie- 
niem 
wpływanie na wynik głosowania. 

Przez wpływanie na wynik rozumieć 
należy: a) sporządzanie listy złosują- 
cych z pominięciem uprawnionych 
lub wpisaniem nieuprawnionych. — 
Dalszym przykładem wpływania na 
wynik głosowania jest, według kodek 
su, użycie podsiępu celem nieprawid 
łowego sporządzania listy głosują- 
cych, dalej uszkadzanie, przerabia- 
nie lub podrabianie protokułów lub 
innych dokumentów głosowania. 
składanie głosu nie będące do tego 
uprawnionym, i wreszeje dopuszeza- 
nie się nadużycia przy przyjmowaniu 
lub obliczaniu głosów. Gdy chodzi 

o wspomniane wyżej przestępstwo 
złożenia głosu przez osobę nie upra 

wnioną do tego, odpowiedzialność 

obciąża zarówno tę osobę, jak i oso- 

bę, która nawet jest wyboreą upraw- 
nionym, ale głosuje po raz drugi luh   
w ogrodzie, obok pensjonatu. Jako 
gospodyni (w odróżnieniu od t. zw. 
„matki oberžystki“ — właścicielki) 
króluje tam gruba Czeszka, która ja 
kimiś tajemniczymi sposobami przy- 

„byla ze swoją córeczką, ważącą oko 
, łe 100 kg. Obie pilnie studiują gazety 
| każdego ranka i bacznie śledzą losy 
; swojej nieszczęśliwej ojczyzny. 
/ Francuzi uprawiają jak zwykle „ri- 
goladę“, coś co jest jeszcze bardziej 
bez sensu, niż humor angielski. Jest 

to czasami bardzo cięty, satyryczny, 
czasami zaś tylko „formalny“ dow- 
cip. Niektórzy z nich właśnie zapew 
niają Czeszki, że gazety teraz tak się 
spóźniają, że właściwie niewiadomo, 

  —2 ) 

owania W sprawach 
publicznych 

w świełle Kodeksu KKarmego 

Ochrona głos 

lacji widać, że przedmiotem ochrony } 

  czy jeszcze Czechosłowacja istnieje. 
Mała Angielka, która urodziła się w | 

Chinach a młodość spędziła w Ame | 

Rada Miejscowa w Wilnie Zjednocze- 
nia Polskich Związków Zawodowych = 
27.1X.-38)r. — 1. io 

Zaząd Komisji Okręgowej na Ziemię 
Wileńską Związku Stowarzyszeń Zawodo- 

wych w Polsce — 26.IX. 38 r. — 1. 

B. Organizacje zawodowe pracowników 
umysłowych. 

Rada Okręgowa w Wilnie Unii Związ= 
ków Zawodowych Pracowników Umysło- 

wych — 26.1X. 38 r. — 3. 
Zarząd Związku Zawodowego Pracow 

ników Miejskich m. Wilna — 26.IX. 38 r. 

Zarząd Stowarzyszenia Asystentów Uni 

wersytetu Stefana Bałorego w Wilnie — 

29.JX. 38 r. — 1. 2 

IV. Samorząd zawodowy. 

Rada lzby Lekarskiej w Wilnie 
28.IX. 38 r. — 3. k 

Rada lzby Adwokackiej w Wilnie = 

26.IX. 38 r. — 2. 
Rada Izby Notarialnej 

26.1X. 38 r. — 1. 

w Wilnie — 

Y. Zrzeszenia techniczne. 

Zarząd Stowarzyszenia Techników Pol- 

skich w Wilnie — 29.X. 38 r. — 1. 

Zarząd Związku Polskich Inżynierów 

Kolejowych Koło Wileńskie — 28.IX. 38 r. 

—1. 
Zarząd Związku Inżynierów Żydów w 

Wilnie — 28.IX, 38 r. — 1. 

VI. Organizacje kobiece. 

Zarząd Stowarzyszenia „Rodzina Woj- 

skowa” Oddział w Wilnie — 29.X. 38 r. 
    

  

oddaje głos za inną osobę, itp. 
Niemniej surowo, bo więzieniem 

do lat 5 karane jest 
przeszkadzanie głosowaniu, 

a więc np. udział w bojówec, która 
przemocą, groźbą bezprawną :ub pod 
stępem przeszkadza w odhyciu zgro 

madzenia poprzedzająceso glosowa- 
nie, albo swobodremu wykonywaniu 
prawa głosowania, albo głosowaniu 
lub obliczaniu głosów. Ten przepis 
karze surowo Za Wszelkie akty ter- 
roru przedwyborczeg». Podkreślić w 
tym miejscu należy, iż karane jest 
nie tylko dokonanie powyższych prze 
stępstw, ale i usiłowanie popełnienia 
ich; jeśli np. ktoś wystrzeli w lokalu 
wyborczym podczas głosowania, to 
przestępstwo jest spełaione, choćby 
mimo strzału czynności wyborcze 
odbyły się do końca w porządku. 
Za podstęp będzi: odpowiadał oby- 
watel wtedy, gdy poinformuje świa- 
domie fałszywie wyboreów, iż lokal 
komisji jest gdzie indziej, niż w rze 
czywistości, gdy poda im fałszywą da 
tę głosowania itp. Ё 

Odrębnym przestępstwem jest 
wpływanie na sposób głosowania. 

Tutaj kara więzienia do lat 5 grozi 
każdemu, kto używa przemocy groź- 
by bezprawnej lub podstępu celem 
wywarcia wpływu na sposób głoso- 
wania osoby uprawnionej, lub cziem 
powstrzymania jej od głosowania. — 
Pod ten przepis podpadnia np. praco 
dawca, który zagrozi pracownikowi 
wydaleniem z pracy w razie oddania 

  

  

Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenia 
„Rodzina Policyjna" w Wilnie — 29.1X 
38 r. — 2. 

Rada Miejscowa Towarzystwa Pań Mi. 
łosierdzia św. Wincentego A Paulo w Wil- 
nie — 241X. 38 r. — 1. 

VII. Szkoły akademickie. 

Senał Akademicki Uniwersytetu Stefa- 
na Bałorego w Wilnie — 28.IX. 38 r. — 3. 

OKRĘG WYBORCZY Nr 47 

z siedzibą w Wilnie, obejmujący powiaty: 
wileńsko-trocki (bez N. Wilejkij i świę- 

cianskl, 

I. Samorząd terytorialny. 

Rada Powiatowa w Wilnie — 
38 r. — 10. 

Rada Miejska w Trokach — 241X 
38 r. — 1. 

Rada Gminna gm. Olkieniki — 26.1X 
38 r. — 2, ера 

Rada Gminna gm. Rudziszki — 26.1X 
38 r. — 2. 

Rada Gminna gm. Mickuny — 27.IX 
38 r. — 2. 

Rada Gminna jgm. Orany 

38 r. — 2. В 

Rada Gminna gm. Niemenczyn — 26. 
Mrs až 

Rada Gminna Szumsk 26.IX. 3 8r, — 2. 

Rada Gminna gm. Troki — 27.IX. 38 r. 

—2 
Rada Gminna gm. Mejszagoła — 27.IX 

38 r. — 2. 

Rada Gminna gm. Podbrzezie — 27. 
IX. 38 r. — 2. 

29.1X 

— 2X 

  

głosu nie po myśli tegoż pracodawcy. 
Presja na sposób głosawania mo- 

że być nadto wywierana w odrębnej 
formie występnej t. j. 

w drodze przekupstwa 
(art. 121). W grę wchodzić tu może 
obietnica udzielania korzyści mająt- 
kowej lub osobistej uprawnionemu 
do głosowania lub innej osobie ce- 
lem wywarcia wpływu na sposób 
głosawania, np. „dostaniesz pożyczkę 
dogodną, o ile będziesz głosował na 
listę A“, I tu sankcję stanowi 5 lat 
więzienia. Ta sama kara grozi w wy 
padku sprzedajności, t. j. gdy upraw 
niony wyborca przyjmuje korzyść 
majątkową za głosowanie w sposób 
umówiony, lub powstrzymanie się od 

głosowania. Karalne jest samo udzie 
lenie korzyści lub jej przyjęcie bez 
względu na to, czy wyborca przyjmu 
jący korzyść zobowiązanie swe wyko 
nał, t. j. czy złożył głos zgodnie z u- 
mową, lub czy powstrzymał się od 

głosowania, karalne jest samo kup- 
czenie głosem. 

Najłagodniej karą aresztu do ro- 
ku karane jest zapoznanie się z tre 

ścią cudzego głosu wbrew przepisom 
o tajności głosowania, 

a więc zaglądanie do cudzej koperty 
w biurze wyborczym już wypełnia 
słan faktyczny przytoczonego arty- 
kułu. 

Tak przedstawiają się w zarysie 
najistotniejsze przepisy kodeksu kar 
rego o ochronie głosowań w  spra- 
wach publicznych. K. KI. 

ryce, utrzymuje, że warunki ekono- | nazw w brzmieniu francuskim. Za- 
miczne, te  nieublagane 
świata, nie pozwolą istnieć Czechosło 
wacji dłużej jak jeden rok. Wrodze- 
na uprzejmość nie pozwoliła mi 
dodać, że też same sprężyny powin- 

ny sprawić jak najprędzej rozpad 
Wielkiej Brytanii. Może wtedy ludz- 
kość trochę Iżej odetchnie, gdy Indie 

nie będą wyłącznym rynkiem Anglii i 

gdy Kanada i Australia otworzą swo 
je granice dla emigracji przeludnio- 

nych krajów. 

Padał wtedy deszcz, tak jak w tej 

chwili w Morlaix, w samym sercu 

Bretanii. Nie tak nie sprzyja zbliże- 
niu narodów, jak deszcz. Po wyczer 

paniu wszystkich zajmujących zabaw, 

w rodzaju „pancerników * (tych w któ 

re się zawsze grywa w szkole na lek 

cji historii), krzyżyków itd. zabawa 
przechodzi na „osły” i „rubla”, które 
swego słodkiego czasu były tak mod 

ne w Wilnie w pewnych kołach. Za- 
bawa w „osły* polega na nieustan- 
nym powtarzaniu nazw geograficz- 

nych. Przez uprzejmość dla mniej- 
szości francuskiej używano tylko   

sprężyny | nim taka nazwa obiegła wszystkie 
osiem reprezentowanych przy stole 
nacyj, wracała pokaleczona wszyslki 
mi rodzajami wymowy francuskiej, 
od angielskiej, poprzez belgijską aż 
do słowiańskiej w redakcji serbskiej. 
Francuzi byli święcie przekonani, że 
te jest właściwa, rdzenna wymowa 
np. Monachium i starali się ją wier- 
nie naśladować. 4 

O Mont St. Michel miałem okazję 
już napisać dużo brzydkich rzeczy, 
niechże więc tu choć zamilczę. Położo 
Ga od niego o 60 km. gospoda w Lin 
verville, nad rozległą. samotną plażą. 
ma młodego „ojca oberżystę*, który 

! 

7 nudėw, spędzając pół roku na wsi, 
a pół w Angers, uczy się języków, stu 
diuje astronomię į interesuje się 
wszystkim, co żyje. Tak jak powinien 
czynić każdy porządny człowiek. 

Wysoki Holender, jeden z gości w 
Morlaix, opowiadał mi okropnie wy 
łamywanym językiem niemieckim 
(francuski puszczał mimo uszu, tak 
jak to czyni z reguły więk- 
szość Anglików) o swoich zachwy-- 

Rada Gminna gm. Rzesza — 274X 
38 r. — 2. Ia 

Rada Gminna gm. Worniany — 26.1X 
38 r. — 2. 

Rada Gminna gm. Gierwiaty — 26.1X 
38 r. — 2 

Rada Gminna gm. Soleczniki — 27.1X 

38 r. — 2. 

Rada Gminna gm. Turgiele — 26.1X 
38 r. — 2. 

Rada Gminna gm. Rudomino — 26.IX 
38 r. — 2. . 

Rada Powiatowa w Święcianach — 29. 
IX. 38 r. — 7. 

Rada Miejska w Šwiecianach — 24.IX 
38 г. — 1. 

Rada Miejska w N. Święcianach — 24. 
IX. 38 r — 1. 

Rada Miejska w Podbrodziu — 24.IX 
38 г. — 1. 

Rada Gminna gm. Żukojnie — 261X 
38 r. — 2. 

Rada Gminna gm. Łyntupy — 26.X 
38 r. — 2. 

Rada Gminna gm. Święciany — 26.1X 
38 r. — 2. 

Rada Gminna igm. Kołtyniany — 264X 
38 r. — 2. 

Rada Gminna 
38 r. — 2. 

Rada Gminna gm. Daugieliszki — 24. 
IX. 38 r. — 2. 

„Rada Gminna gm. Mielegiany — 24.1X 
38 r. — 2. ! 

Rada Gminna gm. Twerecz =— 24.IX 
38 r. — 2.“ 

Rada Gminna gm. Hoduciszki — 26.1X 
38 r. — 2 

Rada Gminna Komaje — 26.X. 38 r. 
—2 

Rada Gminna gm. Świr — 264X. 38 r. 
— 2. 

Rada Gminna gm. Szemetowszczyzna 
— 264Х. 38 г. — 1. 

Rada Gminna gm. Kiemieliszki — 26. 
IX. 38 r. — 2. 

Rada Gminna gm. Podbrodzie — 26. 
IX. 38 r. — 2. 

gm. Dukszty — 26.1X 

II. Samorząd gospodarczy. 

Rada Izby Rolniczej w Wilnie — 28.1X 
38 r. — 9. 

Zebranie Plenarne Izby Przemysłowo» 
Handlowej w Wilnie — 29.IX. 38 r. — 6.   Zebranie Plenarne Izby Rzemieślniczej 
w Wilnie — 19.1X. 38 r. — 2, 

, III. Organizacje zawodowe. 
A. Organizacje zawodowe pracowników 

fizycznych. 
Zarząd Zjednoczenia Kolejowców Pol. 

skich Oddział w Nowo-Święcianach — 
274X. 38 r, — 1. 

Zebranie przedstawicieli zarządów od 
działów Centralnego Związku Zawodowe 
go Robotników Przemysłu Budowlanego, 
Drzewnego, Ceramicznego i Pokrewnych 
powiatów: święciańskiego i wileńsko-troc- 
kiego. 

Z powiału święciańskiego w zebraniu 
bierze udział 2 przedstawicieli, z pow. 
wil.-trockiego 1 przedstawiciel; przewod. 
niczy zebraniu przedstawiciel Zarządu 
z powiału święciańskiego — 27,X. 38 r. 
w Wilnie — 1. 

B. Organizacje zawodowe pracowników 
umysłowych, 

Zebranie przedstawicieli Zarządów Po 
wiałowych Związku Nauczycielstwa Pol 
skiego powiatów: święciańskiego i wiłeń- 
sko-trockiego po 2 przedstawicieli z każ- 
dego zarządu przewodniczy przedstawi- 
ciel Zarządu powiatu wileńsko-trockiego, 
— 29.IX, 38 r. w Wilnie — 1. 

(Dalszy ciag na str. 5) 

tach nad „Chłopami* Reymonta. Яач 
łował bardzo, że przekład holender- 
ski tej książki jest prawie, że nieczy 
telny. 

Okazało się, że najłatwiej zawie- 
ram znajomości i zawiązuję przyjaź 
nie z małymi dziećmi. Dostojewski 
twierdzi, że jest to objaw dziecinne 
go usposobienia danego osobnika, 
Freud zaś, że jest to t. zw. zahamowa 
nie uczuć na stopniu infantylnym. 
Mała dziewczynka na plaży w Trou- 
ville zaczęła do mnie szczekać, ja pró 
bowałem Ją naśladować, poczym ma 
ła. oświadczyła mi, że jestem dosyć 
miły. W Bimie, gdzie spędziłem dwa 
dni w chacie bretońskiej, przez cały 
czas sekundowało mi trzech małych 
chłopców. Sypiało się tam na stry- 
chu na podłodze (na sienniku oczywiś 
cie) i obserwowało się, jak pięć sta- 
rych panien uprawia dzielnie gospo: 
darstwo. Tam też nauczyłem A 

można chodzić w drewajeśjeć naj tować na ' 

pp A opos" žagospodarowa-   ną fermą. ernė; 

sd
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0 amnestię w 20-lecie 
niepodległości 

Szereg organizacyj m. in. związki b. więź 

niów politycznych i praeowników umysło- 

wych podjęły akeję w sprawie amnestii z 

okazji przypadającego w roku bieżącym 20- 

lecia niepodległośti Polski. 
Po rozwiązaniu ciał ustawodawczych za 

hiegi te skierowańo na inną drogę. W myśl 
Konstytucji amnestia wymaga aktu ustawo- 

dawczego, a w okresie. gdy Sejm jest roz- 
wiązany akt taki może być wydany w for 

mie dekretu Prezydenia R. P. 

Warunki Kosonczacji wtejskiej 
na Polesia 

Przeprowadzone ostatnio przez Instytut 

Gospodarczy Ziem Wschodnieh 'przy Towa- 

rzystwie Rozwoju Ziem Wschodnich bada- 

nia nad strukturą rólną małej własności 

ziemskiej na tych obszarach, dały zak cie 

kawe wyniki. 

„Mimo najniniejszej w Polsce gęstości za- 

ludnienia, bo wynoszącej 31 mieszkańców 

na 1 km kw. w r. 1931, ziemie te, biorąc za 

kryterium porównawcze iłości gruntów or: 

nych, dają gęstość zaludnienia większą uiż 

w niejednym powiecie M central 

nych. 

Obliczany więc przez niektórych zapas 

ziemi na cele kolonizicyjne w iłości około 

dwóch milionów hektarów, redukuje się wła 

ściwie do liczby nie większej jak pół milio 

na hektarów i to już z ewent. zme!'orowa: 
nymi nieużytkami. 

Kom s'a cen 
przy Ministerstwie Rolnictwa 

W najbliższych dniach utworzona zosta- 

nie przy Ministerstwie Rolnictwa komisja do 

regnlowania cen, w skład której wejdą przed 

stawiciele organizacji rolniczych, spółdziel 
czych i związków zawodowych. 

Pierwsza większa trasgakcja 
ezsportowa zboża 

Jak się dowiadujemy, ostatnio doszła do 

skutku większa transakcja eksportowa na ży 

to z Belgią. 

W ramach tej transakcji w najbliższych 

dniach wywieziona zostanie definitywnie 

pierwsza partia zboża w iłości 77,000 tonn 
żyta (t. j. 770 wagonów 10-tonowych). 

Eksport dalszych partyj żyta do Belgii 
jest w obecnje chwili w stadłum ostateczne 

go uzgadniania. 

Tan: przed na wsi 
Zagadnienie elektryfikacji poszczególnych 

dzielnie Polski staje się coraz aktualniejsze. 

Powstają duże elektrownie okręgowe i TOZ- 

szerza się zasięg sieci na coraz to nowe 

miojscawošci. Całkowite zelektryfikowanie 

kraju byloby možliwe jedynie przy zainwe 

stowaniu olbrzymich kapitałów i wymaga 

wielu lat pracy. Tak więc głucha wieś pol 

ska nie może liczyć na otrzymanie prądu w 

ezerszym zakresie. [Istnieje jednak sposób 

1 to bardzo tani otrzymania niewielkich 
Hości prądu elektrycznego dla światła i uru 

chomienia odbiorników radiowych. Przyk- 

ład idzie z Ameryki. 

Powstało tam szereg firm produkcyjnych 

małe wiatraczki połączone z  prądnicami, 

wytwarzające przy słabym nawet wietrze 

120—800 wat prądu, (zależnie od wielkości 

instalacji), który będąc zmagazynowany w 

Rkumulatorach, wyraża się dla najmniejszej 

nawet instalacji w iłości około 2 WKg. na 

dobę. Jest to ilość dostateczna dła oświetle 

mia niewielkiego gospodarstwa i  zasiłania 

radioodbiornika. Koszt takiego wiatraczka 

s pradnicą wynosi w Ameryce zaledwie 20 

+- 30 dolarów, a łącznie z akumulatorem i 

instalacją w przeliczeniu na złote około 
350 zł.   

„KURIER“ (4577). - 

Wyścig zbrojeń ma morzu 
Artykuł niniejszy wyszedł z pod pióra 

„p. J. M. Renaitour'a, deputowanego, prze 

wodniczącego komisji parlamentarnej 

dla spraw francuskiej floty wojennej. 

Przyglądając się oheenie sytuacji i dzia l 

łalności, jaka panuje we flotach wojennych 

głównych państw morskieh, można się zgo 
dzić z opinią wyrażoną przez jednego z człon 

ków rządu W. Brytanii: „znajdujemy się w 

okresie szałonego wyścigu zbrojeń na moa- 

rzu, który jest bez precedensu, 

A więc mamy wyścig w dziedzinie ilości! 

Floty wojenne państw angło - saskich chcą 

zdystansować wszystkich rywali; W. Bryta 

nia wykenywa potężny program budowy no 

wych jednostek zbrojnych, który, po ukoń- 

czeniu w r. 1941 podniesie jej flotę do licz 

by 20 pancerników, 770 krążowników, 180 
kontrtorpedowców, 63 łodzi podwodnych, 12 

lotniskowców. Budžet wojenneį marynarki 

brytyjskiej dosięgnął w r. 1938 sumy 
20 MILIARDÓW FRANKÓW, 

n oprócz tego Izba Gmin zaaprohowała je 

szcze dodatkowy kredyt w sumie 300 milio 

nów” franków. 

Stany Zjednoczone A. P. przyjęły dodat 

kowy program zwiększenia 0 20 proc. uchwa 

lonego juž w 1934 roku programu budowy 

nowych akrętėw wojennych. Po wylonaniu 

tego programu flota wojenna USA «składać 

się hędzie z 18 pancerników, 8 lotniskow- 

ców, 47 krążowników, 147 kontrtorpedow- 

ców, 58 łodzi podwodnych. 

Dałej — wyścig w dziedzinie jakości! Wte 
my, iż pskt londyński z 1936 r. zawarty mie 

dzy Francją, USA i Anglią, a do którego   przyłączyły stę później ZSSR i Niemcy, ogra 

niezał do 35.000 to tonaž vapėžėsium pancer 

ników i do 356 mm. ku'słt>r maksimom wiel 
kich dział. 

Na skutek otrzymania niezdementowa« 

nych informaeyj © budowie przez Japonię 

pancerników o tonażu i kalibrze dział więk 

szych niż przewidziano w pakcie londyń- 

skim, W. Brytania i Stany Zjednoczone oś- 

wiadczyły, tż fakt ten zmusza je do nie l 

czenia się z kłauzulą paktu z 1936 roku i 

do podjęcia budowy pancerników 

O TONAŽU DO 45.000 TON, 

uzbrojonych w działa kalibru 406 mm. 

Polityka Francji w tym wyścigu zbrojeń 
mozskich opiera się na dwóch wytycznych: 

bezpieczeństwie i umiarze. Jeśli chodzi o 

Ilość, Francja musi mieć flotę równie silną 

co flota każdego państwa kontynentalnego 

w Europie. Jeśli chodzi o jakość, Francja 

oświadczyła zgodnie z paktem londyńskim. 

14 ograniczy tonaż swoich ekrętów liniowych 

do 35.090 ton, © ile nie nastąpi przekrocze 

nie tej granicy ze strony jakiegokolwiek pań 

stwa eurepejskiego. 

Dwa państwa europejskie posiadają po- 

ważne siły zbrojne na morzu — Niemey 1 

Kalia. Polityka morska Francji jest zatem 

Ściśle załeżna od polityki tych państw. 

Italia pracowała systematycznie nad po- 

większeniem swej floty, która do roku 1936 

była śródziemnomorską; podbój Abisynii 

wprowadza nową orientację w polityce mor- 

skiej Italii, która dąży do tego, > stać się 

„oceaniczną”. 

Niemcy budowały do 1935 r. małe jednost 

ki; umowa z Anglią rozwiązała tm ręce 4 

zwolniła je od kontroli nad stoczniami. 

Na 1 Hpca rb. tonaż państw europejskich 

TEST ESTETINIO VRODEKSESS 

Ciekawe odkrycie archeologiczne 
w Biocolostociaima 

W ciągu minionego sezonu prac wy- 
«opaliskowych dokonano w obrębie woj. 
białostockiego paru ciekawych odkryć. 
Przede wszystkim wymienić należy prowa 
dzone przez Państw. Muzeum Archeolo- 
giczne rozkopanie wielkiego kurhanu z 
okresu 400 |. po nar. Chr. na gruntach wsi 
Rospolty w pow. białostockim, gm. juch- 
nawieckiej, pod kierunciem asystenta mu- 
zeum dr Konrada Jazdzewskiego przy u- 
dziale delegała P. M. Arcr. na woj. bia- 
łostoczie p. Antoniego Kleina. 

Kurhan miał ok. 24 m. średnicy oraz 
w rzucie poziomym kszfałł kała. Powierz- 
chnia przeszło 2-metrowego nasypu była 

CAŁKOWICIE WYBRUKOWANA POL- 
NYMI GŁAZAMI. 

Pod brukiem i grubą warstwą piasku z 

iłem, tak stwardniałą, że trzeba było roz- 
bijać ją oskardami, był stożek kamieni, 
pod nim zaś grób właściwy, wykonany 
w ziemi, przeszło 2 m głębokości w kształ 
cia elipsy długości 4 m. Pierwotnie dół 
grobowy pokryty był drewnianymi dyla- 
mi, te zaś grubą polepą glinianą, <tóre 

jednak przegniły i cała pokrywa wraz z 
kamieniami wpadła do grobu, wskutek 
czego kurhan miał na szczycie dość znacz 
ne wklęśnięcie. 

Plon pracy po rozkopaniu kurhanu był 
bardzo ciekawy. W jednym końcu elipsa 
watego dołu grobowego znaleziono szkie 
fet zupełnie jednak zmurszały i rozła- 
żony. W przeciwległym końcu tegoż do- 
łu był kompleks przedmiołów, który po- 
zwolił określić płeć i słopień zamożności 
nieboszczyka. Stało tam 

NACZYNIE BRĄZOWE POCHODZENIA 
RZYMSKIEGO Z SITKIEM, 

naczynie szklane, poza tym leżał nóż że- 
lazny i grzebień kościany złożony z 3 pły 

tek, spojonych pozostałymi dwiema przy- 
nitowanymi do poprzednich. Wszysiko to 
przemawiało za tezą, że pochowana tu 
była kobieta i to bardzo zamożna. 

Q rozmiarach pracy śwladczy to, że 
samych kamieni wywieziono z kurhanu 
ok. 1000 fur. Przy <opaniu zajętych było 
30 robotników w ciągu 3 tygodni. 

Złoża torfowe w okolicy Lidy ? 
Jak pisaliśmy okolice Lidy posiadają 

ogromny zapas złóż torfowych 0 wyso- 
kich wartościach energetycznych. 

Przypuszczalne zapasy użytkowego 
torfu zagłębia Lidzkiego wynoszą około 
dwa miliony ton, co po osuszeniu daje 
63 miliony ton suchego torfu. 

Złoża te znajdują się dookoła Lidy 

w promieniu 10 kilomeirowym z licznymi 
odnogami nie przekraczającymi odległo- 
ści 40 kilometrów. W bezpośredniej bliz   

kości Lidy złoża torowe wynoszą okoła 
pół miliarda metrów sześciennych. 

Cała ta dwumiliardowa ilość torfu po 
przeróbce mogła by dać około 100 milio 

nów ton brykietów koksowych, 20 milio- 

nów tonn olejów pogazowych i taką ilość 
wody pogazowej, z <tórej można by 
osiągnąć około miliona ton sody lub rów. 

nowarłość nawozów sztucznych wzgłęd- 

nie innych związków azotowych i poła- 
sowych.  * 

Z fireoratu czechosłowackiego 

  Zdjęcie przedstawia ogólny widok potężnej tamy w Aussigu na granicy Czesko-Niemieckiej. Tema ta, jak donosi prasa 
niemiecka, została przez Czechów podminowana i może zostać lada chwila wysadzona w powietrze co grozi katastrofal- 

nym zalewem terytorium niemieckiego. 
    

przedstawiał się następująco: Francja — 

633.000 ton, Italia — 585.060 ton, Niemey — 

4077.000 ton. 

Flota francuska (czynna i w budowie) M 

czy obecnie: 9 pancerników, 2 lotniskowce, 19 
krążowników, 79 kontrtorpedowców, 80 ło- 

dzi podwodnych. W roku bieżącym podjęto 

budowę: 2 pancerników, 2 lotniskowców, 3 

krążowników, 16 kontriorpedowców, 18 ło 

dzi podwodnych, koszt budowy których wy 

niesie 4 miliardy franków. Tak więc w ro 

ku bieżącym buduje Francja okręty o łącz- 

nym tonażu 110.000 ton, t. į. dwa razy wię 

€ej niż budowana co roku od 1924 roku. 

Aczkolwiek budowa okrętów wojennych 

we Francji trwa niece dłużej, niż w krajach 

sąsiednich, to jednak płusem tej różnicy w 

ezasie jest 

WYŻSZOŚĆ I DOSKONAŁOŚĆ KONSTRUK 

CJI I UZBROJENIA, 

jak to wykazały próby z pancernikami „Dun 

kerque* i „Strassbuurg*. 

Francja zbroi się na morzu, gdyż flota 

wojenna stanowł składową część gigantyez- 

nej a precyzyjnej machiny militarnej, służą 

cej ku obrenie kraju. Zbroić się Franeja mu 

sł nie dla celów wojennych, lecz dła obrony 

1 utrzymania zagrożonego pokoju. 

J. M. Renaitour. 
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Przygotowania do rokowań 
handlowych Itewsko-sow'ectich 

W. litewskim Ministerstwie Spr. Zagr. 
rozpoczęto przygotowania do rokowań 

litewsko-sowieckich na temat stosunków 
handlowych. Obecny układ handlowy li- 
tewsko-sowiecki upływa z dn. 31 grudnia 

rb. 

Tegoroczne zbiory м Nitmsż: h 
są bardzo d b'8 

Niemieckie Biuro Informacyjne podaje 

dame o tegorocznych zbiorach zbóż w Niem 

czech z których to danych wynika, że zbio 

ry te są bardzo dobre. W Niemczech (bez 

Austrii) zebrano mianowicie według da- 

nych przybłiżonych 25,9 miłn. tonn wszyst 

kich zbóż, z wyjątkiem kukurydzy, czyli o 

3,6 miln. tonn więcej niż przed rokiem. — 

Zbiory tegoroczne są większe od rekordo- 

wych ostatnio zbiorów w r. 1933, kiedy wy 

nosiły 25 miłn. toenn. 

W Austrii zbiory zbóż wynoszą 1,8 miln. 

tonn wobec 1,65 miln. tonn w r. 1937. Nie 

zależnie od tego zbiory kukurydzy wynoszą 

ck. 300 tys. tonn. 

Pojedvnek w Rzeszy 
zakazany 

Mniej więcej przed rokiem odbył się pod 

Berlinem pojedynek, którego ofiarą padł je 

den z dziennikarzy niemieckich Roland von 

Strunck. Wówczas to kanclerz Hitler polecił 

kierownictwu partii opracować nowy kodeks 

tionorowy. 

Prasa niemiecka przynosi oficjałny komu 

nikat NSDAP, w którym powiedziano, że 

pojedynek jest formą postępowania homoro 

wego, nie zgadzającą się z duchem narodo 

wo - socjalistycznym. Jako dogmat ma od 

dziś obowiązywać norma, że „krwi obywa 

tela niemieckiego domagać się może tylko 

naród niemiecki, nigdy zaś jednostka"! — 

A zatem od dziś partia będzie jedyną kom 

petentną imstancją w orzekaniu o czci i wi 

nie Niemeów. Niewinni będą  przywraeani 

do praw honorowych wyrokiem sądu par 
tyjnego. Pojedynek raz ma zawsze został za 

brońiony. 

Во’а się ryzyka wojennego 
Związek Towarzystw Ubezpieczeń w Sta 

nach Zjednoczonych A. P, postanowił z waż 
nością od dnią 16 bm. znieść we wszystkich 
polisach klauzułę „wojenną* i to w wypad 

kach, dotyczących ubezpieczeń transportów 
morskich bez względu na to dokąd są skie 

rowane (na wschód — Europa, czy też na 

zachód — Japonia). Z dniem 16 bm. ubez 

pieczenia, zawierające i klauzulę ryzyka na 

wypadek działań wojennych, przyjmowane 

będą po specjalnej taryfie. Równocześnie z 

uchwałą LLOYDS — Londyn znoszącą w 

cgóle klauzulę wojenną, podaną została do 

wiadomości i decyzja kanadyjskich Towa- 

rzystw ubezpieczeniowych zamykająca aż 

do odwołania tranzakcje z klauzułą „Tyzy 

ko wojenne”. 

  

       Ksłażka kształci, 

Czyte na Kowošt. 
Wiino, Św. Jerzego 3 
OSTATNIE NOWOŚCI 

Lektura szkolna — Beletrystyka — 
Naukowe Wysyłka na prowincję. 

Czynna od 11 do 18-ej. 

Kaucja 3 zł. Abonament 1,50 zł. 

bawi, rozwiał © 

  
  

1439 nowych pojazdów 
mechanicznych 

przybyło w sierpniu r. b. 
Sierpień r. b., mający w handlu samocho+ 

dowym opinię miesiąca „słabego*, między: 

sezonowego, nie potwierdził tym razem tej 

opinii — sprzedaż wyniosła poważną, jak na 

nasz rynek, ilość 1,439 nowych pow me 

chanicznych. 

Zaznaczyć należy nadto, że w dałszym cią 

gu postępuje intensywnie naprzód wymiana 

zużytych jednostek na nowe — oto w sierp- 

niu sprzedano 1.439 nowych pojazdów nie« 

chanieznych, podczas gdy liczbą pojazdów 

zarejestrowanych wzrosła w tym miesiącu 

zaledwie o 865 jednostek. Wynika z tego, 

że 574 jednostki nowe poszły na wymianę 

pojazdów zużytych. 

Cry fo nie za 6uža 
Polska naležy do krajėw, ktėry przepija 

i przepala przeszło miliard złotych rocznie, 

Spożycie spirytusu wymosi 1 litr na głowę 

rocznie. 

Żylemy e 13 lat dłużej 
Jeszcze w końcu 19 stycznia przeciętną 

długość życia ludzkiego obliczano na 44,4 la 

ta, podczas gdy obecnie uczeni szacują prze 

ciętny wiek człowieka na 57,6 lat, a zatem 

w ciągu ostatnich 30 łat życie ludzkie uleg 

ło przedłużeniu o 13 lat. 

Jak twierdzą uczeni, do tak znacznego 

przedłużenia przeciętnego wieku człowieka 

przyczyniły się bardziej higieniczne warunki 

o
"
 

žyciowe, a przede wszystkim racjonalniejsze į 

odżywianie się. Zauważyć należy, że rów 

nież przeciętna wzrostu człowieka jest obec 

nie o 5 cm. większa niż przed 100 laty. 

Wolna pamiedzy 
„czarnymi* a „czerwonymi* 

Nie idzie tu wcale o jakieś wałki połity 

czne. Jest to wojna na śmierć i życie, jaką 

wytoczyły.. czarne mrówki meksykańskie 

czerwonym mrówkom Sianów  Zjednoczo- 

nych. Teren tej niezwykłej wojny zoołogi- 

cznej jest przede wszystkim stan Texas. — 

Czarne mrówki meksykańskie przekroczyły 

granicę i zaatakowały mrówki czerwone. 

Do stanu Texas odbywa się obecnie praw 

dziwa pielgrzyraka uczonych z całego świa 

ta, którzy pragną przyjrzeć się tej niezwyk 

łej wojnie. Przez pewien czas, na "skutek 

kilku krwawych bitew, wydawało się, że 

mrówki czerwone. ustąpią większym od sie 

bie mrówkom meksykańskim, tymczasem 

jednak na pomoc ciągną wielkie armie mró 

wek czerwonych ze wszystkich stron Ame 

ryki, a zwłaszcza ze stanów Utah, Indiana, 

Oregon, jak również i z- Kanady. Mrówki 

te przebywają niekiedy odłegłości, liczące 

kilka tysięcy kiłometrów, aby przyjść 

„Sswoim' z pomocą i zgnieść najeźdźcę. Wed 

ług zdania zoologów, mrówki Stanów Zjed 

noczonych odniosą ostateczne zwycięs'wo 

I zgniotą czarne mrówki meksykańskie 

Foscen I... hormony płciowe 
Chemicy niemieccy dr. Ach i dr. Dirs- 

chel opatentowali nowy system użycia jed 

nego z  najniebezpieczniejszych trujących 

gazów bojowych, fosgenu — w ten sposób, 

iż nie grozi on żadnym niebezpieczeństwem. 

Stwierdzili oni mianowicie, że połączenie 

fosgenu z hormonami płciowymi powiększa > 

skuteczność ich działania 15-krotnie. Wobec 

tego, iż dokonane próby potwierdziły tezę 

o nieszkodłiwości owego oryginalnego połą 

czeni, preparaty hormono-fosgenowe mają 

wejść wkrótce w powszechne użycie. 

Pierwszy fryzjer w Iii 
Jeden z naszych Czytelników, fryzjer 2 

zawodu, przysłał ciekawy opis swej pioner 

skiej pracy w zawodzie fryzjerskim w „zapad ! 

lym“ prowinejonalnym miasteczku. 
W 24 r. przyjechałem do miasteczka Ц, | 

aby ostrzydz włosy, szukam i nie widzę fry | 

tjera. Pytam żydków. Jeden z nich prowa lzi | 

mnie i pokazuje że tu. Wchodzę do sieni, pu 

kam do drzwi — cisza. Wchodzę. Kuchnia, a 

w niej nawiązana koza. Nie interesował już 

mię sam fryzjer skoro zastaję kozę w miesz 

kaniu. Postanowiłem otworzyć w tym właś 

miasteczku a nie gdzieindziej gryzjernię, co 

! uskuteczniłem w 1926 r. 

Z początku chłopi przechodząc koło pra 

cowni zdejmowali czapki — chyba przed szyl 

dem. Nie rzadko zachodził chłop: „Panok bu 

telku denaturki, zub balii“. Posylalem ich da 
diabła. Po roku przypadkowo dowiedziałem 

się, iż uchodzę przez większość tubylców za 

„syszezyka“ (wywiadowcę) a fryzjerstwem 

zajmuję się dla pozoru, bo przecież z tego | 
nie można przeżyć i utrzymać rodziny. | 

Ja przeżyłem z rodziną. Wegetowałemi | 
lat osiem. Do terminu mikt z chrześcijan nie 
chciał się zgłosić. Zgłosił się Żydek, wyuczy 
łem go fachu a sam przeniosłem się przed i 

upięciu laty do powiatu. Żydek od lat pi4 

ciu pracuje i też utrzymuje siebie i rodzinę: 
Sądzę, że tubyłcy przekonali się już do 02 
siaj, że golenie brody to rzemiosło, z którego 

można zarobić na utrzymanie i niekoniecź 

nie trzeba być „syszczykiem”, UE 
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„KURJER“ [4577]. za 

Wybory do Zgromadzeń 
Okręgowych 

OKRĘG WYBORCZY Nr 48 
z słedzibą w Głębokiem, obejmujący po- 
wiaty: dziśnieński, brasławski i postawski. 

I. Samorząd tezytorialny, 

Rada Powiatowa w Głębokiem — 29. 
IX. 38 r. — 8. 

Rada Miejska w Głębokiem — 24.X 
38 r — 2, 

Rada Miejska w Dokszycach — 24JX 
WCZĘ 

. Miejska w Dziśnie — 24.IX. 38 r. 

Rada Gmin ie — 27.IX 1938 r. — 2, na gm. Zalesie 2 

Rada Gminna gm. Głębokie — 26.IX 
r. — 38 

Rada Gminna gm. Szarkowszczyzna — 
27.IX. 38 r. — 2, = : 
* Rada Gminna 

27.IX. 38 r. — 2. 
Rada Gminna gm. Porpliszcze — 27.1X 

Эаа 7 

Rada Gminna gm. Parafianów — 27.IX 
8r— 2 

Rada Gminna gm. Łużki — 27.IX. 38 r. 
-2 

Rada Gminna gm. Plissa — 274X. 38 r. 
— 2. 

Rada Gminna gm. Dokszyce — 27.JX 
38 r. — 2. 

Rada Gminna gm. Hołubicze — 26.IX 
38 r. — 2. 

Rada Gminna gm. Jazna — 26.IX. 38 
r — 2. 

Rada Gminna gm. Prozoroki — 26.IX 
38 r. — 2. : 

Rada Gminna gm. Mikołajewo — 26. 
IX. 38 r. — 2. 

Rada Powiatowa w Brasławiu — 29 
38 r. — 8. 

Rada Gminna gm. Bohiń — 26.X. 38 

r —2 
Rada Gminna gm. Brasław — 26.X. 38 

r — 2. 
Rada Gminna gm. Druja — 26.IX 38 r. 

ZE 
Rada Gminna gm. Dryświały — 27.1X 

38 r — 2 : 
Rada Gminna gm. Jody — 27X. 38 r. 

— 2 

„<« Rada Gminna gm. Lsonpoł — 27.1X 
38 r — 2 са 

Rada Gminna gm. Miory 

38 r. — 2. ч й 
Rada Gminna igm. N. Pohost z" 27.1X 

38 r. — 2. 

Rada Gminna gm. Opsa — 27.IX. 38 r. 

— 2. 
Rada Gminna gm. Plussy — 27.IX. 38 r. 

— 2. 
Rada Gminna gm. Przebrodzie — 27 

IX. 38 r. — 2. 
Rada Gminna gm. Rymszany — 27AX 

38 r. — 2. 
Rodh Gminna gm. Słobódka — 26.1X 

38 r. — 2. й 
Rada Gminna gm. Smotwy (siedz. Tur 

moni) — 26.IX. 38 r. — 2. 

Rada Gminna gm. Widze — 26.IX, 38 

r. — 2. : 
Rada Powiatowa w Posławach — 29. 

IX. 38 r. — 5. 
Rada Gminna gm. Łuczaj —  264X 
 — 2 

a Rada Gminna gm. Duniłowicze — 26 

IX. 38 r. — 2. ' 
Rada Gminna gm. Norzyce (siedz. w 

Łasicy) — 26.1IX. 38 r. — 1. 
Rada Gminna gm. Woropajewo — 27 

IX. 38 r. — 2. 

Rada Gminna gm. Kozłowszczyzna — 
27.IX. 38 r. — 2. 

Rada Gminna Słoboda-Żośniańska — 
26.1X. 38 r. — 2. 

Rada Gminna gm. Wołkołata — 27.1X 
38 r. — 2. 

Rada Gminna gm. Kobylnik — 26.IX 
38 r. — 2 

Rada Gminna gm. Miadzioł — 26.IX 

38 r. — 2 
Rada Gminna gm. Hruzdowo — 26.IX 

38 r. — 2. 
Rada Gminna gm. Postawy — 24.IX 

281 2; 

gm. Hermanowicze — 

— 27X 

М. Samorząd gospodarczy. 

Rada Izby Rołniczej w Wilnie — 28.IX 
К — TE. 

Zebranie Plenarne Izby Przemystowo- 

Handlowej w Wilnie — 29.IX. 38 r. — 7. 
Zebranie Plenarne Izby Rzemieślniczej 

W Wilnie — 19.1X. 38 r. — 3. 

lil. Organizacje zawodowe. 

4. Organizacje zawodowe pracowników 
fizycznych. 

Zarząd Zjednoczenia Kolejowców w 
Polsce Oddział w 
IX. 38 r. — 2. 

B. Organizacje zawodowe pracowników | 
umysłowych, : 

Zebranie przedstawicieli Zarządów Po wiatowych Związku Nauczycielstwa Pol- 
ikiego powiatów: dziśnieńskiego brasław 

Krėlewszczyžnie — 24 |   

(Dokończenie ze str. 3) 

skiego i posławskiego po 2 przedstawi- 
cieli z każdego Zarządu; przewodniczący 
przedstawiciel Zarządu powiatu dziśnień- 
skiego — 28.1X. 38 r. w Glębokiem — 1. 

OKRĘG WYBORCZY Nr 49 

z siedziką w Oszmianie, obejmujący po- 
wiaty: oszmiański, wilejski i mołodecki. 

1. Samorząd ieryforialny. 

Rada Powiałfowa w Oszmianie — 29 

IX. 38 r. — 6. 
Rada Miejska w Oszmianie — 24.IX 

38 r. — 2. 
Rada Miejską w Smorgoniach — 24.IX 

38 r. — 1. < 
Rada Gminna gm. Polany — 26.IX, 38 

в — 2. 
Rada Gminna gm. Soły — 27.IX 38 r. 

— 2. 

Rada Gminna gm. Smorgonie — 27.JX 

38 r. — 2 

Rada Gminna gm. Kucewicze — 28.!X 

38 r. — 2. 
Rada Gminna gm. Krewo — 27.IX. 38 

ъ — 2 
Rada Gminna gm. Graużyszki — 28.1X 

38 r. — 2. 

Rada Gminna gm. Dziewieniszki — 28 
MX. 38 r. — 2. 

Rada Gminna gm. Holszany — 27.IX 
38 r. — 2. 

Rada Powiałowa w Wilejce — 29.1X 
38 r. — 7. 

Rada Miejska w Wilejce — 24.1X. 38 

г — 1. 
Rada Gminna gm. Krzywicze — 27.IX 

38 r. — 2. 
Rada Gminna gm. Dołhinów — 27.1X 

38 r — 2 

Rada Gminna gm. Budsław — 27.IX 
38 r. — 2. 

Rada Gminna gm. Kurzeniec — 28.1X 
38 r. — 2. 

Rada Gminna gm. Kościęniewicze — 
28.IX. 38 r. — 2. 

Rada Gminna gm. Kolowicze — 28.IX 
38 r. — 2. 

Rada Gminna gm. Wiazyń — 28.X 
38 r. — 2. 

Rada Gminna gm. llja — 28.IX. 38 r. 
— 2. 

Rada Gminna ь = Go gm. Chocieńczyce 

Rada Gminna gm. Wojstom — 27.IX 
38 r. — 2. 

Radz Gminna gm. Żodziszki — 27,1% 
38 r. — 2. 

Rada Gminna gm. Wiszniew — 27.IX 
38 r. — 2. 

  

Rada Powiałowa w Mołodecznie — 

29.1X. 38 r. — 5. 
Rada Miejska w Mołodecznie — 28. 

IX. 38 r. — 1. 
Rada Miejska w Radoszkowicach — 

28.1X. 38 r. — 1. 

Rada Miejska w Rakowie — 28.1X. 38 

ъ — + 
Rada Gminna gm. Кгаёле — 27.1X. 38 

r. — 2 
Rada Gminna gm. Radoszkowicze — 

27.1X. 38 r. — 1. 
Rada Gminna gm. Gródek — 28.1X. 

38 r. — 2. 
Rada Gminna gm. Raków — 28.1X. 38 

г. — 2. 
Rada Gminna Lebiedziew — 28.IX. 38 

& — 2. 
Rada Gminna gm. Bienica — 28.1Х. 

38 r. — 2. 

Rada Gminna gm. Połoczany — 28.1X 

38 r — 2. : 

Rada Gminna gm. Molodeczno — 28 

IX. 38 r. — 2. 

М. Samorząd gospodarczy. 

Rada Izby Rolniczej w Wilnie — 28.1X 
38 r. — 9. 

Zebranie Plenarne Izby Przemysłowo- 
Handłowej w Wilnie — 29.IX. 38 r. — 7 

Zebranie Plename Izby Rzemieślniczej 

w Wilnie — 19 X. 38 r. — 3. 

li. Organizacje zawodowe. 

A. Organizacje zawodowe pracowników 
fizycznych. 

Zarząd Związku Zawodowego Pracow ników Kołejowych R. P. Koła w Moło- 
decznie — 29.IX, 38 RZEZ 

Zarząd Zjednoczenia Kolejowców Pol skich oddział w Mołodecznie — 29.IX 
38 r. — 1 

Zebranie Przedstawicieli Zarządów Od 
działów (Kóły Związku Zawodowego Pra- 
ceowników Dróg Kołowych R. P. powia- 
tów: oszmiańskiego, wilejskiego i moło- 
deckiego po jednym przedstawicielu z każ 
dego Zarządu; przewodniczy przedsła- 
wiciel Zarządu z. powiału wilejskiego — 
29.1X. 38 r. w Oszmianie — 1. 

B. Organizacje zawodowe pracowników 

Zebranie Przedstawicieli Zarządów Po 
wiatowych Związku Nauczycielstwa Pol- 
skiego powiatów: oszmiańsiego, wilej- 

skiego, mołodeckiego po 2 przedstawi- 
cieli z każdego Zarządu; przewodniczy 
przedstawicieł Zarządu powiału oszmiań- 
skiego — 29.IX. 38 r. w Oszmianie — 2. T" EITI OT IRON 

Rozszerzenie praw wyborczych do Senatų 
WARSZAWA (Pat). Wykaz zakładów na 

ukowych, których dyplomy dają prawo wy 
borcze do Senatu został uznpełniony nastę 
pującymi uczełniami: 

Państwowa Szkoła Przemysłowo - Hote- 
larska w Zakopanem, 
Państwowe Liceum Rolnicze w Bydgosz- 

czy, 
Państwowe Liceum Rolnicze z ukraińskim 

językiem nauczania w Czernicy, 
Państwowa Szkoła Budowy Maszyn i Ele 

ktrolechniki im. H. Wawelberga i S. Rotwan 
da — Warszawa, 

Państwowa Szkoła Budownicza — tylko 

świadectwa ukończenia szkoły o kursie trzy 

letnim po r. 1932 — Warszawa, 

Państwowa Szkoła Miernicza — Warsza 

wa, 

Państwowa Szkoła Techniczna Lotnieza i 

Samochodowa — tylko Świadectwa kursu 

trzyletniego — Warszawa, 

Wydział Eksploatacyjny Państwowej Śred 

niej Szkoły Technicznej Kolejowej — War 

| szawa, 

Państwowa Szkoła Chemiczno - Przemy- 

słowa (dawniej szkoła chemiczno - przemy 

słowa przy państwowej szkole budowy ma- 

szym i ełektrotechniki im. H. Wwelberga i 

S. Rotwanda). Šwiadectwa kursu czterofet- 
niego wykluczone — Warszawa. 

Państwowa Szkoła Teletechniczna (daw- 

niej 2 i pół letnia), Warszawa, 

Państwowa Koedukacyjna Szkoła Fota- 

graficzna, Warszawa, 

Liceum Przemysłowo - Techniczne Żeń 
skie Taw. Szkół Pracy — Warszawa, 

Żeńska Szkoła Architektury im. Stanisła 

| wa Nowakowskiego (świadectwa wydawane 

są zarówno po 3-letnim jak i po 2 letnim 

kursie) — Warszawa, 

: Państwowa Szkoła Przemysłowa im. St. 

Staszica — tylko świadectwa ukończenia 

Hotel EUROPEJSKI 
| w WILNIE 

| Plerwszorzędny — Ceny przystępne 

Telefony w pokojach. Winda osobowa 

   
  

  

trzyletnich wydziałów mechanicznego i bu 
dowlanego — Kraków. 

Wydział Elektryczny Państwowej Szko- 
ły Techniczno - Przemysłowej — Łódź, 

Wydział Elektryczny i Mierniczy (tylko 
trzyletnie) Państwowej Szkoły Technicznej 
— Wilno, 

Państwowa Wyższa Szkołą Budowy Ma 
szyn i Elektrotechniki (dawniej nazwa bez 
słowa „wyższa, uprzednio bez słów „i elekt 
totechniki“ — Poznań, 

Państwowa Szkoła Morską (dawniej w 
Tczewie, uprzednio nie miała w nazwie sło 
wa „państwowa”) — Gdynia, 

Państwowe Seminarium. Nauczycielek 
Rzemiosł — Warszawa. 

Przygotowania do wyborów 
Re'estracja osób uprawnio- 
nych do głosowania do Senatų 

Starostwo Grodzkie w Wilnie w _dai- 
szym ciągu przeprowadza rejestrację 
osób, uprawnionych do głosowania do Se 
nafu. Codziennie rejestruje się przeszło 
100 wyborców. 7 

Rejestracja połrwa do 26 bm, 

Spis wyborców de Selmu 
rozpocznie Się 24 b. m. 

Magistrat m. Wilna kończy już prace, 
związane z przygotowaniami do przepro 

wadzenia spisu wyborców do Sejmu, Spis 
wyborców rozpocznie = 24 bm. i odby- 
wać się będzie pod kisrownictwem wy- 
działu administracyjnego Zarządu Miej- 
skiego. 

20900 zł wYssvgnował 
Magistrat na wybery 

Na wczorajszym posiedzeniu Magistrat 

postanowił  wyasygnować 20.000 zł na 

czynności związane z nadchodzącymi wy- 

borami do Sejmu. Jednocześnie postawio. 

no przy spisach wyborców zafrudnić 75 
bezrobotnych, resztę personelu w ilości 

około 40 słanowić będą pracownicy 
miejscy. 

| Polskich. Zjazdy takie, odbywające się co   

Otwarcie IV-ch Targów Północnych w Wilnie 

  

Na zdjęciu — moment z uroczystej inauguracji IV Targów Północnych w Wilnie, 
której dokonał. wiceminister przemysłu i handlu Mieczysław Sokołowski, w obec 
ności marszałka Senatu Prysłora, wojewody wileńskiego Bóciańskiego, oraz szere+ 

gu przedstawicieli władz i sfer przemysłowo-handlowych. 

148 nowych gromad w. woj. wileńskim 
Uchwały wileńskiego wydz. wolswódzkiego. 

16 bm. w Urzędzie Wojewódzkim, pod | 

przewodnictwem p. Wicewojewody J. Ra- 

kawskiego, odbyło się posiedzenie Wileūskie 

go Wydziału Wojewódzkiego. 

Na posiedzeniu tym zostały zatwierdzone 

uchwały Wileńskiej Rady Powiatowej z dn. 

27 sierpnia r. b. w kilku sprawach. 

Dokonano także wyboru przedstawiciela 
do Komisji Rewizyjnej Okręgowej Targowi 

skowej Komisji Nadzorczej w Wilnie. Ponad 

to Wydział Wojewódzki ustalił ściśle wed 

ług wniosków poszczególnych Wydziałów 

Powiatowych nowy podział gmin na groma 
dy w związku ze zmianą granie dotychczaso 

wych gromad i ustalił nazwy nowych gro- 

mad. W wyniku tej reformy dotychczasowa 

ilość gromad na terenie Województwa Wi- 

leńskiego została zwiększona z 881 da 1.629 

czyli o 748 newych gromad, przy czym do 

tychczasowy przeciętny obsżar gromady, wy 

noszący w zackrągleniu 30 kim. kw., zmniej 

szył się do 16 klm. kw., dotychczasowa iłość   

ludności przypadającej na gromadę spadła 

z 1.215 do 655 osób. 

Należy zaznaczyć, że dotychczasowy ob 

szar i załudnienie gromad w Województwie 

Wileńskim znacznie przekraczał przeciętne 

normy istniejące nawet na obszarze sąsied 

nich województw kresowych. 

Reforma obecna m na cełu nie tylko 

usprawnienie administracji, lecz. również 

udogodnienie ludności załatwiania wszelkie 

go rodzaju spraw wymagających udziału soł 

tysa. Wydatniejsze zwiększenie ilości gro- 

mad zostało dokonane na obszarze „powia- 

tów: brasławskiego, dziśnieńskiego, święciań 

skiego i wilejskiego, stosunkowo nieznaczną 

ilość nowych gromad utworzono w powia- 

tach: oszmiańskim i wileńsko-trockim. 

Ustalony nowy podział gmin na groma- 

dy zostanie ogłoszony w najbliższym nume 

rze Wileńskiego Dziennika Wojewódzkiego 

z wyszczególnieniem osiedli wchodzących 

w skład poszczególnych gromad. 

IX Ziazd Fizyków 
Palskich 

W dniach od 28.IX do 1.X 1938 r. od- 

będzie się w Wilnie IX Zjazd Fizyków 

dwa lata, słanowią rewię prac wykona- 

nych w polskich pracowniach fizycznych 

jak również miejsce dyskusji zagadnień, 

powstających w związku z nauczaniem fi- 

zyki w szkołach średnich. 

Zjazd obradować będzie w dwuch sek 

cjach: naukowej i dydaktycznej, pozateri 

będą wygłoszone odczyty ogólne obej- 

mujące najnowsze zagadnienia z dziedzi- 

ny fizyki. Liczba referatów w sekcji nau- 

kowej 116 i w sekcji dydaktycznej 30. 

Zgłoszenia na zjazd przyjmuje Komi- 

tet Organizacyjny IX Zjazdu Fizyków Pol- 

skich, Wilno, Nowogródzka 22. Po otrzy- 

maniu zgłoszenia Komiłet Organizacyjny 

wysyła kartę uczestnictwa, uprawniającą 

do 500/0 zniżki kolejowej. Opłatę zjazdo- 

wą w wysokości zł 5 należy wpłacić na 

konto w PKO nr 704,153, właściciel kon- 

ta prof. dr S. Szczeniowski, Wilno. 

wystawa hodawiana 
iV Targów Północnych 

Jedną z najciekawszych imprez tego- 

rocznych Targów Północnych będzie nie- 
wąfpliwie wystawa hodowlana. 

Przygołowania do tej wysławy są w 

całej pełni. 
Zainteresowanie / wystawą przeszły 

aczekiwania organizałorów. 
Są zgłoszone kury, kaczki, gęsi, indy- 

ki, pawie, łabędzie oraz gołębie, psy ra- 

sowe, zwierzęta futerkowe itp. 

44 

  

AAAAAAAALAAAAMA, 

'4 Teatr muzvczny „LUTNIA* 

występy JANINY KULCZYCKIEJ 
Dziś o qodr. 8.15 

| MARICA 
2 BAL W SAVOYU | 
r w 

Tempo akcji wyb: rczej 
da Sejmu 

Poszczególne związki i stowar”yszenia na 
terenie Warszawy otrzymały już wezwania 
do przedstawienia liczby członków na zasa 
dzie których ma być przydzielona ilość de 
tegatėw do okręgowych komisyj wyborczych. 
Władza administracyjna żąda przedstawie- 
nia imiennego spisu członków wraz z adre 
sami i podziałem na poszczególne komisaria 

    

  
Prapacardowa Wystawa H gleny 
W ramach tegor. Targów Półn. Zakład 

Uhbezpieczeń Społ. wileńska Ubezpieczalnia 

Społeczna urządziły wystawę higieny. 

Wystawa ta zawiera ciekawe: eksponaty, 
obrazy i plansze plastyczne dotyczące walki 

z chorobami społecznymi, jak: gruźlica dur 
brzuszny, choroby weneryczne, jagl'ca itp. 
Ponadto znajdują się eksponaty, dotyczące 
higieny i bezpieczeństwa pracy. Wystawa 1а 
cieszy się wielkim powodzeniem. 

Zniżki kalelawe 
Ministerstwo Komunikacji przyznał» u- 

czestnikom wystawcom i zwiedzającym tego 
rocznych IV Targów Północnych w Wilnie 
w czasie od 17 bm. do dnia 2 paździermka 
br. zniżkę kolejową w drodze powrotnej w 
wysokości 75 proc. przy czym przyjazd do 
Wilna może nastąpić do dnia 1 paždzi rni 
ka, a powrėt w czasie do dnia 5 pažizier- 
nika. Na eksponaty wystawowe przewóz w 
drodze powrotnej jest bezpłatny. 

Lb órka Federacji P. I. 0. 0. 
W związku z z urządzaną manifestacją 

przez T-we Pomecy Połonił Zagranicznej w 
dniu 21 bm. — zarząd wojewódzki Federa- 
eij PZOO zarządza zbiórkę wszystkich człon 
ków związków sfederowanych w dniu 21 b. 
m. o godz. 14 na pl. Orzeszkowej, obok ZOR, 
w eelu wzięcia udziału w tej manifestacji, 

Z teki policyjnej 
Policja zatrzymała” wczoraj niejaką 

Helenę Bućko, która przed dwoma dnia- 
mi podrzuciła swoje dziecko, Twierdzi, że 
uczyniła to z nędzy. 

* x * 

Na przejeździe poleskim pociąg mo- 
torowy, idący z Jaszun do Wilna, zabił 
krowę. Na szczęście pociąg nie wykoleił 
się. Przybył jedynie do Wilna ze znacz- 
nym opóźnieniem. 

WA 
Na ul. Uniwersyteckiej koło domu 

nr 7, na przechodzącą przez jezdnię 
z dzieckiem Helenę Subotkowską (Gar- 
barska 11) najechał rowerzysta nr 378. 
Subotkowska naskutek upadku doznała 
ogólnych potłuczeń ciała. Nieostrożny ro- 
werzysta zbiegł. 

Policja ustała nazwisko rowerzysty, któ 
ry zostanie pociągnięty do odpowiedzial- 
ności sądowej. 

* о* * 
Maria Czerwińsca (Podgórna 8) do- 

słarczyła do komisariat, chleb z karalu- 
chem, który nabyła w sklepie Chaima 
Bielińskiego przy ul. Podgėrnej. — (el. 

ж ож * 

iż gdy stał w bramie gmachu dowal polieji, = ay 
Ś$-to Jańskief. go do muru prze 

jące auto pocztowe, wskutek czego de   ty i okręgi wyborcze, przy czym zestawienie 

to ma być dostarczone w ciągu 24 godzin. 
znał ogólnych poiłuczeń ciała. 

A 

  



Tabela loterii 
13 dzień ciągnienia 4-ej klasy 42 Loteril Państwowej 

Li II ciągnienie 

Główne wygrane 
Stała dzienna wygrana 5.000 

padła na nr. 51352 
50.000 zł.: 2644 
15.000 zł. 137938 
10.000 zł.: 97817 100873 
5.000 zł.: 122927 

_ 2.000 zł.: 11648 20487 29581 

81454 37959 47718 57118 59433 

62075 67988 69671 70174 81410 

92956 100570 114196 115239 
140422 154262 155381 

1.000 zł.: 931 9477 12707 15835 

19641 29818 31962 43444 45977 

61014 74199 82201 83485 84923 

91989 97896 98249 102555 109888 

111757 115638 116256 116539 

128454 158269 

Wygrane po 250 zł. 
6 43 88 186 310 14 33 49 518 32 42 

52 636 736 908 58 85 1208 92 81 384 
479 89 956 72 701 9 22 30 824 83 
2126 51 412 726 59 94 924 3181 47 
304 29 55 448 774 721 704 45 81 318 
654 91 4064 216 71 492 517 64 634 35 
36 815 67 908 54 5030 41 110 385 
534 64 67 74 616 62 68 728 92 810 
27 913 20 60 6030 61 273 401 43 741 
45 881 964 56 7019 73 96 106 57 227 
#2 602 35 38 50 857 758095 190 560 
653 85 760 891 9065 143 69 72 229 
(172 915 05 705 83 941 10148 96 259 
91 957 79 11222 25 316 58 92 489 
829 79 91 94 12059 161 346 692 553 

51 793 886 916 1325 507 31 509 30 
58 966 14025 44 317 20 84 467 562 

155 835 72 
; 15111 16 28 77 269 409 503 618 
836 51 62 69 16027 35 149 54 252 
875 762 909 14 23 24 41 17003 119 
85 79 316 63 457 57 502 56 637 44 
68 929 38 18091 527 392 77 401 776 
84 751 843 19091 302 52 49 474 52 
28 606 65 831 96 901 35 20052 219 

87 597 671 713 790 860 963 21011 30 
95 204 50 63 77 405 13 33 67 80 93 
598 628 794 834 72 96 517 54 22035 
37 25 506 25 93 660 716 22 851 79 
99 23068 74 79 106 53 55 238 51 550 
51 781 987 24050 102 292 334 457 
526 53 628 48 25005 7 102 46 209 36 
421 64 78 768 625 766 816 64 26040 
274 322 415 702 22 40 51 96 27020 
165 200 429 631 86 96 742 898 996 
28026 94 150 424 44 97 650 739 84 
87 805 48 69 721 66 69 29502 99 96 
P61 30023 169 92 259 413 530 75 763 
926 73 31070 204 12 29 317 429 32 
97 562 7T3 815 54 913 72 77 32014 
36 48 162 58 202 59 89 416 52 613 
87 86 712 51 967 33045 77 349 407 
521 37 876 939 43 51 30428 269 475 
47 85 94 630 46 898 940 49 

35033 81 285 375 92 94 588 686 
795 891 94 985 36013 70 248 312 
514 34 665 882 87 37025 130 200 
403 503 94 620 63 75 844 38012 17 
266 477 598 707 24 918 93 39026 
180 227 378 465 772 900. 

40137 460 76 564 607 27 68 858 
906 41193 218 33 99 360 591 615 
706 934 56 42069 132 43 208 42 
544 67 639 753 67 69 834 957 
43137 44 478 819 77 75 929 44055 
123 63 23 250 378 90 450 67 561 
634 703 914 45181 241 439 84 536 
613 959 46046 113 15 201 14 83 

EAST DT ET TNS TTT TA RAKTINIAI TINA TSS NSE STOTIS TIE SISEKI TTT SOE ARS T YORI Y OO SPOZA TAK OZ CA 

  

879 496 530 603 21 772 73 828 
904 16 47084 229 55 315 445 532 
87 95 635 864 972 48152 469 71 
548 89 648 71 737 70 77 92 824 
49258 378 95 513 30 691 776. 

50044 174 397 671 74 735 886 
937 51122 309 19 23 89 420 726 46 
49 58 90 903 87 52190 383.508 14 
93 625 875 981 53056 157 76 336 
480 87 500 20 611 35 719 884 
54359 68 412 17 732 59 962 55031 
246 448 745 65 827 78 945 56016 
195 219 55 310 421 547 58 85 629 
66 81 815 24 57072 233 46 61 98 
329 629 728 93 890 907 37 94 
58102 53 278 312 438 76 570 705 
88 804 82 904 59172 248 432 555 
789 883 990. 

60098 566 94 701 33 45 879 
61030 268 311 956 461 516 43 676 
708 76 807 12 908 45 62050 682 
63011 17 128 299 579 662 792 845 
903 74609 177 92 222 415 543 59 
61 77 818 8 5003 1 125 251 47 317 
57 31 79 722 811 22 80 95 941 

‚ 66060 108 221 444 54 96 707 43 67 
67006 91 141 27 95 421 48 570 86 
627 761 812 99 68076 128 248 346 
511 28 680 79 779 863 69151 45 245 
66 626 37 40 51 80 723. 

70048 60 183 394 474 576 603 46 
731 71099 388 413 678 84 761 84 97 
817 72017 107 208 399 446 64 874 
974 78126 35 37 80 352 621 741 823 
82 919 89 74180 206 36 350 680 705 
41 49 888 98 959 75088 195 239 62 707 
94 861 62 76048 110 266 76 602 926 
51 77162 94 211 24 490 586 677 703 
849 98 78242 87 405 645 741 810 79027 
154 503 8 633 836 55 80093 186 433 
780 900 76 81203 313 464 92 680 86 
781 91 927 82243 341 564 976 83072 
139 50 357 63 410 66 559 95 847 67 
968 89 98 84028 58 131 33 34 35 267 
430 39 47 777 822 45 67 907 43 85186 
210 94 341 88 796 823 86008 448 731 
94 808 993 87029 42 70 219 343.48 72 
84 546 50 614 36 67 918 88010 26 126 
94 207 89 318 27 45 75 484 99 548 74 
610 748 72 844 65 89007 52 278 304 
564 81 898 903 14 42 90012 19 44 91 
157 456 593 680 913 91221 311 39 84 
738 879 92054 191 292 303 30 72 412 
555 623 50 903 39 93037 221 404 595 
605 35 788 856 989 94061 240 69 97 
98 334 68 75 81 541 50 58 93 614 58 
74 170 867 938 95078 414 54 78 602 
10 860 96163 246 313 476 78 507 785 
89 875 97021 46 105 73 345 426 51 72 
513 54 604 42 781 811 98068 227 99 
321 67 426 500 628 920 99278 314 751 
14 866 929 100182 93 342 520 98 764 
101184 234 503 632 63 713 843 64 
102030 125 81 261 523 767 876 985 

103081 92 226 376 796 851 965 
104157 65 254 337 684 890 931 84 
105054 205 27 319 458 548 64 767 
68 810 86 969 106036 96 290 416 75 
511 26 721 23 893 107071 177 390 
495 523 616 764 108108 368 446 739 
842 45 109028 123 31 38 54 363 437 
78 16 16 61 706 9 81 847 957 96 
110245 342 80 721 857 949 111109 56 
258 357 471 99 982 666 95 776 859 
112033 35 133 305 66 407 514 614 
740 902 15 70 113090 196 289 567 627 
30 811 64 915 114207 52 332 493 525 
653 70 873 115064 244 551 116457 
553 798 822 973 117004 16 98 136 
52 286 367 74 430 513 800 988 91 
118144 207 457 98 773.119225 338 
87 415 584 875 87 908 120006 21 285 
315 482 575 625 818 24 57 121031 303 
734 818 122589 683 915 19 935 123067 
154 60 668 69 823 68 77 84 938 96   

„KURJER" (45777. 

124040 224 55 62 368 653 868 985 
125209 89 368 94 547 897 126114 24 
76 243 63 370 685 867 918 127095 
127 98 332 402 79 731 91 128464 523 
839 129059 228 337 520 659 720 47 
906 40. 
130152 203 13 82 333 883 84 90 

921 131198 321 331 42504 132049 
187 8 91 410 55 500 669 91 809 
133665 863 908 9 16 184066 148 247 
58 83 443 77 83 680 836 921 135126 
93 228 471 538 616 725 92 821 
88 136258 994 137017 175 205 11 28 
31 318 81 609 224 936 86 138130 
285 351 425 619 784 809 43 913 
139135 238 385 438 533 610 95 709 
825 30 51 925 14005 85 151 215 445 
588 765 807 72 37 141040 256 67 
395 458 502 36 789 985 42 87 
142068 14 34 223 43 357 65 431 
568 806 96 959 68 143002 55 118 90 
218 90 307 647 886 948 144029 137 
62 79 314 449 685 756 71 91 817 21 
88 948 145120 205 39 336 403 545 
82 687 804 22 89 955 85 146024 45 
48 123 78 239 338 55 450 76 509 
20 694 809 916 46 75 92 147040 49 
84 118 19 440 44 81 865 148082 115 
109 327 586 63 59 888 918 78 150021 
50 226 705 8 44 67 925 92 149072 
248 408 93 743 47 875 935 64 65 
151089 104 14 217 42 804 35 50 
530 51 668 767 856 152166 311 54 
471 558 823 59 153002 145 440 674 
88 150071 175 200 510 22 27 86 734 
77 854 72 79 905 8 155035 127 265 
95 307 433 504 24 622 25 726 96 
855 960 156036 186 668 745 58 809 
157158 86 409 506 013 82 158109 20 
207 10 77 301 17 431 86 872 81 926 
62 159021 47 148 328 452 67 6752 
911 46 50 96 

Ill ciągnienie 

Główne wygrane 
Stała dzienna wygrana 20.000 zł. 

padła na Nr. 26163, ‚ 
75.000 zł.: 97744, 
10.000 zł.: 36435 62207 96194 

127699. 
5.000 zł.: 2884 17011 27520 38979 

52388 63691 64741 70523 70912 158005 
2.000 zł.: 26163 56060 66099 68569 

70901 73563 74629 79575 84656 90698 
91459 104746 123030 133334 135409 
153703. 

1.000 zł.: 6331 7749 7841 9930 20258 
25151 34711 35284 55434 59273 61688 
76322 84238 86890 93905 107396 
107491 109522 115262 118834 122677 
142456 146434 148105 149377 149985 

Wygrane po 250 zł. 
608 48 848 94 948 1656 751 850 

925 44 2222 633 3014 32 4606 701 61 
4121 74 373 430 534 731 88 810 945 
65 77 5158 222 376 405 59 672 892 
998 6112 299 734 7678 8306 48 659 
823 73 77 9044 219 605 759 956 

10051 402 7 756 823 11322 348 410 
573 778 12018 544 98 642 896 13117 
283 333 614 716 46 929 14223 783 
15195 588 726 89 817 57 16144 259 
41 66 645 907 17049 223 93 960 18016 
204 380 85 458 582 710 51 19051 325 
581 637 751 90 

20047 147 72 552 631 68 754 900 
69 86 92 21898 22080 145 242 421 501 
86 89 605 904 56 23146 250 456 504 
69 749 24191 633 793 805 25200 730 
26625 746 870 27178 765 869 919 
28259 81 425 748 817 45 29372 438 
TIT 990 

30094 582 845 31008 20 617 32029 
274 353 422 680 907 33020 291 320 
50 573 83 784 34275 383 663 781 945 
35202 428 929 30 36110 78 22 71 
37093 123 331 524 748 963 88057 386 
791 994 39143 358 73 456 53 732 71 

40178 903 41453 577 721 981 72 95 
42576 600 959 43032 49 213 59 9794 
44046 191 364 736 866 939 45694 731 

` 

803 46 936 46308 729 833 41 954 
47308 935 98 48017 72 334 85 494 96 
570 616 727 928 49030 328 76 953 94 

50087 262 79 417 32 732 892 51320 
495 586 710 36 887 52353 582 713 859 
53113 25 300 20 544 54 54178 306 404 
5468 888 54092 389 519 754 868 
57016 163 258 395 614 895 58023 112 
697 790 59688 849 

60068 319 579 613 70 749 52 968 
61091 227 49 747 75 62180 674 63166 
81 87 279 323 65 512 37 600 18 763 
884 944 64011 334 655 840 75 65492 
685 878 66578 816 67009 66 191 457 
839 58023 254 332 539 727 54 59017 
114 90 238 522 797 

10256 85 654 746 91 815 958 71346 
735 962 72039 160 973 84 73406 969 
74200 519 687 915 75485 741 

76213 48 696 765 938 77060 64 120 
296 771 87 78366 81 649 67 935 79164 
833 80215 331 603 973 81146 365 626 
32 87 827 923 82412 536 46 621 88 771 
78 982 83018 38 372 463 628 772 84115 
88 262 315 37 85414 83 686 708 846 
86105 71 209 469 740 882 87173 99 
210 437 52 574 622 901 36 88168 201 
722 94 867 89454 647 775 90 90192 
718 41301 629 856 92049 112 688 93125 
206 417 853 960 94140 99 531 731 
954 95222 747 981 97 96205 72 626 81 
707 847 61 97155 64 618 777 852 
98048 428 662 779 882 99474 590 
100005 814 813 101048 524 102024 
232 460 516 627 961 103052 86 307 
104340 436 627 105003 50 313 514 645 
932 106066 320 800 46 941 107207 533 
49 714 98 108008 32 481 523 87 729 
42 63 898 109005 74 582 

110088 317 863 111169 659 930 
112187 276 522 680 113004 595 688 
948 114297 680 741 43 115460 729 985 
99 116078 623 59 785 836 117036 54 
137 94 403 883 118193 327 522 119162 
396 810 20 954 120367 507 848 121319 
27 537 122029 154 370 479 522 685 
762 928 123216 845 65 124159 342 
76 125052 115 347 415 555 126426 
601 98 127305 36 80 439 520 630 75 
972 91 128122 62 712 800 129693 
130049 68 389 672 767 966 131043 66 
86 553 69 132161 94 216 330 89 505 
632 842 133138 76 211 366 460 764 
946 134040 284 135306 50 83 554 668 
990 136527 661 719 840 931 137280 
495 525 680 807 66 950 138002 125 
334 422 139966 

140014 234 470 764 141264 81 447 
86 778 874 142128 829 143088 756 
833 970 144039 320 531 145394 983 
146360 560 147015 116 578 812 
148079 521 627 715 149288 393 575 
658 858 150557 948 151201 6 31 85 
337 418 603 152185 200 10 37 339 
120 153339 568 984 154144 314 696 
155043 211 325 411 35 565 705 67 
156095 102 16 58 218 59 865 157011 
23 32 220 48 374 658 775 158164 439 
528 50 815 928 159437 66 647 738 

IV ciągnienie 

Wygrane po 250 zł. 
3 166 278 413 595 605 800 1202 

27 56 85 441 767 911 62 2065 158 
669 760 874 967 80 3091 173 501 
616 783 940.94 4202 28 722 957 
5182 475 687 714 6074 172 221 81 
507 58 78 637 7031 175 302 484 709 
81 86 88 926 8388 557 675 729 850 
9021 153 74 80 260 468 855 10687 
11167 84 276 548 650 802 12404 
673 86 707 840 962 13158 201 69 
87 378 457 535 88 674 82 95 14278 
418 20 523 82 886 15145 50 876 
427 31 523 61 75 778 91 16089 90 
345 56 763 17515 659 705 47 951 
18608 19116 213 357 74 413 32 642 
798 20232 41 318 653 717 968 
21219 661 828 22573 692 934 96 
23796 807 50 88 943 24291 371   25068 339 26013 105 346 648 785 

64 913 98 27140 246 452 582 605 
829 28096 250 45 393 519 32 801 
29713 832 30032 58 239 557 631 
711 22 899 977 81 31175 507 678 
89 32112 226 553 960 33116 65 
280 351 425 44 99 509 959 98 
34033 134 217 374 426 39 580 684 
817 35117 31 762 36171 87122 59 
615 80 762 38149 39058 354 408 60 
46 72 805. 

40203 693 961 95 41947 42105 
94 929 66 48101 540 622 68 941 
44372 783 45370 725 976 47417 
578 47080 310 58 506 646 742 
48593 712 89 871 82 914 76 49143 
410 759 504 29 597 680 51291 531 
52218 640 58146 235 559 97 405 
533 624 38 54343 944 55075 56001 
96 348 448 623 875 57148 815 
58208 96 325 696 739 59262 143 
745 85 809 82 60040 451 799 
61409 618 62527 76 781 63346 52 
94 523 608 769 818 64135 780 823 
65038 446 96 898 948 49 66181 297 
67155 228 32 38 399 426 82 811 
938 68091 408 74 69020 22 119 345 
553 776 844 923 70422 553 71032 
288 580 939 72834 73129 62 309 
462 74116 233 99 344 528 636 73 
75020 87 179 277 708 78221 360 
791 807 66 77069 117 220 374 628 
93 78032 78 95 97 541 638 76 727 
79239 357 429 46 52 631 727 849 
975. 

80075 135 409 69 81161 238 311 
523 45 665 66 707 53 82734 832 
39 83221 466 81 813 81 917 75 
84151 471 729 85188 243 366 86655 
86045 87327 559 84 95 88228 86 
476 89178 350 443 791 953 90131 
469 91115 24 356 70 467 611 912 
92025 122 52 93240 334 488 884 
953 94228 85 424 623 767 818 907 
83 95087 435 672 87 991 96235 32 
41 483 683 821 58 995 97057 89 
375 864 98072 379 443 91 529 602 
65 782 817 99181 357 84 718 935 

100417 58 78 623 854 908 101003 
193 102085 350 923 103254 601 865 
104097 255 651 752 105383 424 54 
73 606 15 870 978 106218 370 864 
964 107566 678 77 719 992 108041 
825 69 82 491 732 895 109091 256 
329 441 650 878 110859 918 28 
111031 44 430 594 678 933 112578 
700 11 808 74 113148 78 539 
114477 828 953 115039 455 92 598 
696 980 116090 117030 262 628 83 
118248 859 645 718 957 119252 48 
674 851 120129 58 341 79 455 959 
121201 426 555 638 740 885 
122241 42 54 390 123534 124321 
412 82 757 125037 452 700 810 27 
126127 99 376 549 669 862 127119 
92 217 842 493 586 91 128390 876 
129229 788 965 130148 246 68 208 
79 509 704 813 900 131180 891 
946 132145 84 439 307 441 86 649 
798 922 71 183570 922 134330 766 
95 814 23 999. 

135211 500 136076 684 780 137180 
338 574 621 138451 898 978 96 139121 
140238 402 35 551 85 667 87 949 67 
141169 74 237 804 73 142442 674 
143767 818 144024 54 212 586 145127 
304 489 626 89 751 978 146141 370 71 
452 697 963 87 147254 373 404 630 
148304 995 149250 383 785 150151 
462 79 589 608 151030 170 406 842 
94 935 152127 262 460 89 509 39 
153066 226 654 784 828 154325 531 
834 53 981 155144 571 688 702 815 
156007 191 338 62 72 947 157239 556 
616 158049 196 203 9 46 517 39 814 
159035 36 99 139 288 92   —   

Wiadomości radiowo 
TWÓRCZA ROLA POLAKÓW 

NA POLESIU. 
— 

* Łuniniec, do niedawna je 

szcze, typowa mieścina polska, 

pełna błota i piasku, Życie pły- 

nęło tam monotonnie i bez u- 

rozmaiceń. Dopiero napływająca 

ludność polska i dorastające po 

kolenie, wychowane w polskiej 

szkole, zdynamizowały senne 

miasteczko. Dziś Łuniniec, odro 

dzony materialnie i moralnie, 

wywiera duży wpływ na Pole- 

sie. O nowym życiu Łunińca o- 

powie radiosłuchaczom Antoni 

Jankowski we środę 2- wrześ- 

nia o godz. 17.45. et, 

KROSIENKA — KRASICKIEGO 

W RADIO. 

Ignacego Krasickiego znają 

wszyscy, jako bajkopisarza, saly, 

ryka i pisarza obyczajowego. 

Mało kto jednak wie, że był rów 

mież autorem dramatycznym. 

„Krosienka* komedia o niezmie 

rnie prostej i jak na dzisiejsze 

nasze wymagania nieskompliko 

wanej akcji, zdobyły serca słu- 

chaczy radiowych swym stylo- 

wym wdziękiem i urokiem języ 

ka Krasickiego. W środę 21 bm. 

„Krosienka“ w opracowaniu Sta 

nisławy Harasowskiej będą po- 

wtórzone z płyt. 

Początek słuchowiska o go* 

dzinie 17.10. 

Zamach samobójczy 
w rostanracji 

Wczoraj wieczorem w restań 

racji przy ul. Tatarskiej 7, w za- 

miarze samobójczym zatruła się 

esencją oetową niejaka Anna O- 

kołowicz. 

Miejsca jej zamieszkania na 

razie nie ustalono. 

Pogotowie ratunkowe prze 

wiozło ją w stanie nieprzytome 

nym do szpitala Św. Jakuba. 

  

BUTY 
OFICERSKIE 
ORAZ RÓŻNE OBUWIE 
są: eleganckie, mocne i tanie 

  

TYLKO Z PRACOWNI 
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we i aktualne. Za nadesłaną dziękujemy. 

P. A. Olechnowicz. Orany. Dziękuj 

w tece. 

P. Urbanikowski, Wilejka. Gratulujemy 

Wykaz prawdopodobnie zamieścimy. Wsp: 

nienia Pana są bardzo ciekawe. 

P. Bolesłw Jeremicz. Wojstom. Prosim 

  

Odpowiedzi Redakcji 
P. Br. Dudo — Nowosady. Może pogląd 

Pana na sprawę, o której Pan pisze, jest 

słuszny. Z drugiej jednak strony — lepiej 

mieć dwie szkoły o niedostatecznej frek 

wencji, niż jedną przepełnioną o złych wa 
runkach higienicznych. Dobrze by było, gdy | List w drodze. 
by podał Pan konkretne fakty i zarzuty. P. Piotr Dubicki, Zgodnie z Pana życze” 

Obserwator. Nowa Mysz k. Baranowicz. | niem nie zamieścimy: O dalszą, współpra 
Prosimy o korespondencje możliwie treści. | prosimy. ‚ 

Wzrost upadicšci w Polsce 
MW lipcu-r. b. ogloszono w Polsce ogėlem | ścią (19), 5 w spółkach firmowych i koman 

12 upadłości wobec 11 w lipcu 1937 r. W ok ; dytowych (7), 12 upadłości w spółdzielniach 

resie pierwszych 7 miesięcy r. b. liczba upa | (8) i 27 w przedsiębiorstwach jednoosobo 

dłości wynosiła 72, gdy w analogicznym ok | wych (27). 

resie poprzedniego roku tylko 66. 

W okresie 7 miesięcy r. b. ogłoszono 5 

upadłości spółek akcyjnych, czyli taką samą 

ilość, jak w 7 miesiącach 1937 r., 23 upad 

łości spółek z ograniczoną odpowiedzialno 

Dia rzadłgymów 
książki przemiału zboża 

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

WŁ. BORKOWSKI 
Wilno, Mickiewicza 5, tel, 372 

W przemyśle było w 7 miesiącach r. b. 

30 upadłości, czyli taka sama ilość jak w 

analogicznym okresie 1937 r., a w handlu 42 

(36), w czym w handlu towarowym 27 (26). 

      

Jerzy Mariusz Taylor 67) 

Czciciele Wotana 
Zakochani nie zawsze muszą wypowiadać swe 

uczucia w okrągłych zdaniach. Miłość nie zawsze po- 
trzebuje słów. Wystarczy czasami jedno spojrzenie. 
I dr Johnke, który żył dotąd jak anachoreta, za jedy- 
ne towarzystwo kobiece mając brzydką, piegowatą Hil- 
dę, spojrzeniem zdradził Ance tajemnicę swego uczu- 
cia. 

W tej chwili Anka była strasznie zadowolona, że 
stoi plecami do ściany, na której wisi lampka nafto- 
wa i, że, dzięki temu, ani ciotka, ani dr Johnke nie 
mogą zobaczyć, jakiego spiekła raka. Ciotka zresztą 
może nie zdziwiłaby się wcale. Ciotka była już stara 
i wiedziała wiele. Wiedziała też z pewnością, że prze- 
konanie się o uczuciu choćby najobojętniejszego męż- 
czyzny jest zawsze radosnym odkryciem dla kobiety, 
no i wiedziała jeszcze, że dr Johnke wcale nie jest dla 
Anki tym obojętnym mężczyzną. Ciotka miała jeszcze 
bardzo dobre oczy i widziała, że Anka inaczej zupeł- 
nie zachowuje się w towarzystwie młodego księcia. 

Anka i „pan Alfred“, jak kazał się nazywać ten“ 
cudem prawdziwym, a nie bez pewnego: ich udziału, 
odnaleziony syn księżny, to było po prostu dwoje wy- 
rostków, których całą radość stanowiło wspólne uga: 
nianie się po olbrzymim, bezludnym dzikim parku 
Wspólnie podchodzili sarny w ich kryjówkach -leś- 
nych, podpatrywali zaloty wiosenne złotopiórych; ogo- 
niastych bażantów, płoszyli wielkie nieszkodliwe węże, 
wygrzewające się na słońcu wśród sztucznych ruin. 

  

  

albo wieczorami słuchali głębokich trelów słowiczych 
Obcowanie z przyrodą sprawiało im tak wielką i wi- 
doczną przyjemność jak dwojgu dzieciom, puszczo- 
nym samopas, bez nadzoru starszych. Oho! Ciotka 
niejeden raz przyglądała się badawczo siostrzenicy po 
jej powrocie z takiej włóczęgi, ale nigdy nie zauwa- 
żyła nic podejrzanego. Nie! Anka spoufaliła się może 
zanadto z młodym księciem, lecz nie ulegało żadnej 
wątpliwości, że traktuje, go tylko jak kolegę. A tak to 
groźnie zapowiadało się z początku, i tyle łez wylała 
Anka, kiedy księżna zabierała rannego z gajówki. 

Ciotka zresztą przewidywała od razu, że to są takie 
tylko kaprysy młodej i niedoświadczonej dziewczyny, 

A z tym Johnkem było inaczej zupełnie. Tu od ra- 
zu ciotka spostrzegła w Ance dziwną, subtelną zmia- 

. nę. Po pierwszej jego wizycie, kiedy przyszedł kupić 
drewno, a nie był zbyt gościnnie przyjęty, Gołąbkowa 
sama uznała, że jest bardzo przyjemny i taki jakiś nie 
podobny do innych młodych ludzi, których zdarzało 
się jej spotykać, I nie mogła się oprzeć wrażeniu, że 
ten człowiek właśnie odegra jakąś rolę w życiu 
Anki. 

Przekonała się szybko, że przeczucie to nie było 
mylne. Anka dowiedziawszy się, jakiego gościa miała 
tego dnia ciotka, spochmurniała dziwnie. Bąknęła coś, 
że poznała go już kiedyś i nie trudno było się do- 
myślić, że żałuje, że przyszedł w czasie jej nieobecnoś- 
ci. A kiedy Johnke, nieoczekiwanie dla Gołąbkowej, 
nazajutrz też się zjawił, Anka ożywiła się natychmiast, 
rozmawiała z nim wesoło, a kiedy poszedł, długo 
„jeszcze stała na przyzbie, wpatrzona w postać, nikną- 
cą w mroku alei wysokich topoli, prowadzącej od bra- 
my ku szosie. 

Wszystkie te spostrzeżenia sprawiły, że Gołąbko-   

В 

wa teraz nie potrzebowała Światła, aby zauważyć nić 
tyle rumieniec, ile pewne zmieszanie Anki. Była te 
pewna, że Anka postara się je jakoś ukryć. . 

Nie mylila się i tym razem. Anka opušcila nagi) 
jasną główkę i roześmiała się głośno. 

— Panie doktorze — tupnęła rezolutnie nóżką. 4 
Proszę nie wytrzeszczać tak na mnie tych okularów 
Wygląda pan w nich okropnie. Jak sowa. | 

— Ależ wcale nie wytrzeszczam — bronił się d 
Johnke. — Ale może odbija się w nich światło. Bardz0 
przepraszam. Wcale nie chciałem razić pani blaskiem” 
moich oczu — dodał z humorem. 

Zdjął jednak okulary, przetarł je starannie chi 
steczką i położył na stole. 

— Macie ją — powiedziała jowialnie Gołąbko* 
wa. — Niby to się ujmuje zapanem, a w gruncie rze” 
czy wyśmiewa się z pana sama. Ale nie trzeba na ni4 
zwracać uwagi. To jeszcze koza. Proszę pić herbatć 
póki gorąca. 

Przysunęła gościowi chleb oraz masło i mrugn€' 
ła siostrzenicy, żeby usiadła, ale Anka nie mogła prze 
boleć zniewagi. 

— O koza, koza — skrzywiła się, robiąc kapryś 
minkę. — Ciekawam co też kochana cioteczka robiłś* 
by bez tej kozy. $ 

Stara gajowa uśmiechnęła się, ogarniając dziew 
czynę mało licującym z surowością jej twarzy cief” 
łym spojrzeniem. | 

— Anko, postarałabym się jakoś sobie wysta” 
czyć. Wiem przecież, że prędzej czy później wyfrunieś 
z tej samotnej chatki. 

(D. c. n.).



| NIKA 
Mateusza Ap, 

Jutro: Tomasza B.: W, 
  

Wschód słońca — g. 5 m. 03 

Zachód słońca — g. 5 m. 21 

  

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii USB 
w Wilnie z dn. 20. IX. 1938 r. 

Ciśnienie 767 
Temperatura średnia + 13 
Temperatura najwyższa -|- 22 
Temperatura najniższa -|- 3 

Wiałr: cisza 
Tendencja barom.: bez zmian 
Uwagi: pogodnie, 

WILEŃSKA 
: DYŽUR APTEK: 
I W nocy dyžurują następujące ap- 

Jundziłła (Mickiewicza 33); S-ów Mań- kowiczą (Piłsudskiego 30); Chróścickiego 
i Czaplińskiego (Ostrobramska 25); File 
manowicza i Maciejewicza (Wielka 29); 
Petkiewicza į Januszkiewicza (Zarzecze 
Nr 20), 

Ponadto stale dyżurują apteki: Paka 
(Antokolska 42); Szantyra Nagy 10) I Zajaczkowskiego (Witoldowa 22), 

MIEJSKA. 
— Posiedzenie Rady Miejskiej. 23 bm. od 

będzie się plenarne posiedzenie Rady Miej 
skiej Porządek dzienny zawiera 8 punktów 
między in. sprawozdanie z działalności komi 
sji rewizyjnej i dokonanej przez nią rewizji 
gospodarki miejskiej. 

— Władze nadzorcze zatwierdziły plan 

regulacji placu Katedralnego. Władze nadzor 

cze powiadomiły Magistrat m. Wilna o za- 

twierdzenia opracowanego przez Zarząd 
Miejski planu regulacji Placu Katedralnego. 

Magistrat postanowił szczegóły planu re 
gułacyjnego podać do publicznej wiadomoś 
ri. 

— Narazie nie będzie zegarów ulicznych. 
Niedawno donosiliśmy, o wniosku zgłoszo- 

tym na ostatnim plenarnym posiedzeniu Ra 
dy Miejskiej w sprawie ustawienia dla użył 

ku publicznego w różnych punktach miasta 
czterech zegarów. 

Magistrat, sprawę tę rozpatrywał na po- 
siedzeniu wczorajszym, przyczym do proje 
kiu tego odniósł nnogół przychylnie, biorąc 
jednak pod uwagę, że narazie są wydatki pił 

niejsze, sprawę realizacji tego wniosku od 

lożył na później. 

2 PRASOWA. 
— Konfiskata „Kurjera Powszechnego*. 

Decyzją władz administracyjnych skonfisko 

wany został wczoraj „Kurjer Powszechnv“ 

za umieszczenie rezołucji Stronnictwa Ludo 

wego. 
SPRAWY SZKOŁNI- 

— Dyrekcja Kursów Maturalnych Sek- 

ejl Szkolnictwa Średniego ZNP w Wilnie 
zawiadamia, że zapisy kandydatów są 

przyjmowane codziennie w g. 17—18 w 

lokalu gim. Zw. Osadników ul. Zawalna 
21. Wykładeją profesorowie o pełnych 
twalifikacjach pedagogicznych. 

RÓŻNE 
— 60 Żydów wyemigrowało z Wilna do 

Palestyny. Onegdaj opuściło Wilno przeszło 
60 Żydów, udając się do Palestyny. Emigran 
ci wileńscy przyłączą się w Warszawie do 
większej partii Żydów emigrantów, udają- 
cych się do Palestyny. 

NOWOGRÓDZKA 
— Wybory delegatów do zgromadzeń 0- 

kręgowych. 17 bm. ukazało się w „Nowo- 
gródzkim Dzienniku Wojewódzkim rozpo- 
rządzenie wojewody nowogródzkiego o wy 
borach delegatów do zgromadzeń okręgo- 
wych w okręgach wyborczych: Nr 50 — w 
Lidzie, Nr 51 — w Nowogródku i Nr 52 — 
w Baranowiczach. 

Wybory dokonywane przez Rady powia 
tłowe, miejskie i gminne wyznaczone są w 
terminach od 23 do 30 września. 

W związkach zawodowych i Izbie Rze. 
mieślniczęj wybory wyznaczono na dzień 1 
Października, w Izbie Rolniczej — na 28 
Września i Izbie Przemysłowo - Handlowej 
TT mą dzień 29 września. 

— Zbiórka na bezrobotnych w Nowo- 

Bródczyźnie. 13 bm. odbyło się zebranie Wy- 
działu Wykonawczego Wojewódzkiego Oby 
watelskiego Komitetu Zimowej Pomocy Bez 
tobotnym, na którym omawiano sprawe « tbiórki ofiar na pomoc bezrobotnym w ok 
„resie zimowym 1938-39 r, Postanowiono nie 
zwłocznie przystąpić do zbiórki ofiar od rol 

„Nelwa, aby przynajmniej zbiórkę kartofli 
- akończyć do 31 października rb., przed mro 
tami, 

о Według wskazań Ogólnopolskiego Obywa „ telskiego Komitetu ZPB stawki wynoszą: 1 
za zboża i 5 kg ziemniaków z 1 ha użytków Rua Ti 

Szczegółowy wymiar został zlecony przez 

    

  

  

wojewódzki Komitet ZPB lokalnym Komite 

tom, które dobrze orientują się w możliwoś 

ciach ofiarodawców. 

Ofiary przyjmować będą sołtysi, zarządy 

gmin i komitety lokalne Funduszu Pracy 

przy Wydziałach Powiatowych. W zamian 

ziemiopłodów można uiścić ekwiwalent w go 

tówce. 

Pomoc zimowa bezrobotnym jest w dał 

szym ciągu koniecznością, którą każdy dob 

ry obywatel rozumie i której uzasadniać nie 

potrzeba. Tymbardziej, iż Komitet Woje- 

wódzki na przyssłość (r. 1938-39) postanowił 

udzielać pomocy w zasadzie tylko w formie 

normalnego zapracowanlia na robotach pro 

wadzonych przez związki samorządowe i in 

stytucje społeczne. 

— Dożynki wojewódzkie, 18 września od 

były się w Nowogródku w ramach „Dni Mie 

kiewiczowskich“ — „Dožynki wojewėdzkie“, 

w których wzięło udział zgórą 1000 młodzie 

ży ze Związku Młodej Wsi. Również i Zwią 

zek Młodej Polski wystawił swój oddział re 

prezentacyjny. 

BOJKOT FIRM ŻYDOWSKICH. W mieś. 

tle rozwieszono plakaty, wzywające do boj 

kotowania firm żydowskich. Jeden z plaka- 

tów wskazuje na najstarszą w Nowogródku 
restaurację Lejpunera, uchodzącą tu za naj 
lepszą 1 najdroższą. 

W nocy z niedzieli na poniedziałek rozbl 
to neonową butelkę, reklamującą tę firmę. 
W poniedziałek przeszli przez miasto grup 
kami członkowie Związku Młodej Polski, roz 
rzucając ulotki o treści antyżydowskiej. 

LOZKA 
— Nowe agencje pocziowe. Z dniem 1 

października rb. poczta uruchamia agencje 
pocztowo - telekomunikacyjne 2 stopnia: Li 
da 4 i Pińsk 3, Agencje połączone będą z 
głównymi urzędami pocztowymi w tych mia 
stach. 

- Lidzka agencja będzie urzędowała w go 
dzinach 9—16, pińska zaś 8—15, 

BARANOWICKA 
— Dożynki w Nowej - Myszy. Katolickie 

Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej i Męsk.ej 
zerganizowało dożynki w Nowej Myszy, któ 
re połączono z patronalnym świętem K. S. M. 
Ż. Pod kierownictwem instruktora p. Beni 
szewskiego postawiono i udekorowano pięk 
nie bramę i trybunę dla zaproszonych goś 
©. Na uroczystą mszę świętą przed wielkim 
ołtarzem przepięknie ubranym w kwiaty i 
plony z pól nowomyskich przybył komen 
dant powiatowy p. Władysław Hołówko, ja 
ke reprezentant nieobecnego starosty pow.a 
tewego, dalej miejscowe władze semorzą ło 
wc i państwowe, grono nauczycielskie oraz 
wszystkie organizacje istniejące na te*enie 
Nowej Myszy. 

Podczas mszy świętej podniosła kazanie 
wygłosił ks. proboszcz Alfons O'eszczuk. 

Po nabożeństwie zgromadziły się liczne 
tiumy na płacu przed kościołem w pobł:żu 
bramy, gdzie odbyły się ureczystości dożyn 
kowe. 

MIEŚWIESKA 
— Osadnicy wojskowi na FON. Osadni- 

cy wojskowi gminy Zaostrowicze zainiejo 
wali wśród siebie zbiórkę ofiar na dozbro 
jenie armii. Zebrano juž kilkadziesiąt zło. 
tych. Osadnicy postanowili zakupić granat. 
nik i przekazać go miejscowemu oddziało- 
wi Korpusu Ochrony Pogranicza. 

— PLAGA NIEDOZWOLONYCH OPE 
RACJI. Na terenie powiatu nieświeskiego 
szerzy się w zastraszający sposób plaga 
nłedozwolonych operacyj spędzania pło 
du. Pokątne akuszerki w miasteczkach 
ł znachorki po wsiach przy tych czynno- 
šelach w warunkam urągającym wszelkim 
wymogom higieny powodują zakażenia 
ł w następstwie śmierć kobiet. Szpitale, 
przychodnie lekarskie 1 lekarze prywaini 
notują w clągu roku kilkuset taklch wy- 
padków. Ostatnio dzięki energicznie pro   

Odparty napad 
Wczoraj p. Helena Ruszczyc, zam. przy 

ulicy Betlejemskiej 22, wracała do domu 
późno wieczorem. W pobliżu przejazdu 
kolejowego została zaczepiona przez nie- 
znajomego, który zamierzywszy się na nią 
nożem zawołał groźnie: 

— Życie — albo pieniądze, 

przez Wydział Powiatowy, 

„KURIER“ [4577]. 

MBziś wiec 
T-wo Pomocy Polonii Zagranicznej organizuje dziś w Wilnie wiec ‹ 

w sprawie Śląska zaolzańskiego. Wzwiązku z tym wydana została nastę 
pująca odezwa: 

Najaktualniejszą sprawą Polski jestdziś sprawa Śląska zaolzańskiego. 
Czy w narastającym pędzie wydarzeń ta podstępnie zagarnięta część 

prastarej polskiej ziemi wróci do macierzy, czy też w dalszym ciągu zno- 
sić będzie ucisk i wynaradawianie, —zależeć będzie od naszej postawy. Nie 
wołno nam w takich, jak obecna,chwilach rezygnować z jasnych naro 
dowych postulatów. 

Śląsk zaolzański musi być włączony do Polski 
Pod hasłem tym zwołujemy w dniu 21 września r. b., o godz. 14 (2 po 

południu) na pl. Orzeszkowej 
WIELKI WIEC 

Na wiec ten wzywamy wszystkie społeczne organizacje, wszystkich ro 
daków, któ! d wolność gnębionej polskiej ziemi. 
Pac oco W Т-мо Pomocy Polonii Zagranieznej. 

STTETTETETTUTOTY Z RTZO KE AASO OE GRE ROP DE DOOR OY CERA TERA Z ARAŃOECETOWA 

wadzonej walce z tą plagą władze poli- 
cyjne zatrzymały we wsi Hesnowszczyzna 
gm. howeżźniańskiej niejaką Rymaszewską 
Stanisławę znachorkę wiejską. Podczas re 
wizji znaleziono w jej mieszkaniu ofiarę 
operacji niejaką Aleksandrę z Nieświeża, 
kióra wiła się w męczarniach wskutek na: 

stępującego zakażenia. Rymaszewska za 
dokonanie zabiegu pobierała od swych 

klientek po 10 zł, co zeznała równieł 
Bobko, zam. w Hołynce. 

— Karetka pogotowia dla powiatu. Koła 
szkolne Polskiego Czerwonego Krzyża 2T76 

szają na terenie pow. nieświeskiego oko 
ło 2 tysięcy młodzieży. Pod kierunkiem nau 

czyciełki dzieci w okresie roku szkolnego 

przechodzą przeszkolenia w zakresie ratow 
niciwa sanitarnego, a następnie prowadzą 

w szkole, również pod kontrolą. apteczkę 

szkolną, dostępną bezpłatnie nie tylko dła 
uczącej się dziatwy ale i dla okolicznej lud 

ności. Obecnie wszystkie komórki PCK w 

powiecie prowadzą zbiórkę na zakup Каге! 
k* pogotowia, któraby obsługiwała teren ca 

łego powiatu w dziale nagłych wypadków 

jak i propagandy wyszkoleniowej PCK. 
Należy zaznaczyć, że w okresie lata bie 

żącego roku około 200 dzieci ubogich rodzin 
małorolnych z pogranicznych wsi i zaścian 

ków przebywało kilka tygodni na zdrowot 
nych obozach nad połskim morzem. 

DBZIŚNIEŃSKA 

— Wieś na Targi Północne. OTO i KR w 

Głębokiem organizuje pociąg popularny ż 

Głębokiego do Wilna pod hasłem „Wieś na 
Targi Północne”. Pociąg ten odejdzie z Głę 
bokiego w nocy 23 bm., powróci zaś do Wil 

na 26 bm. . 
Koszt przejazdu w obie strony łącznie z 

kartą wstępu na targi wynosi zł 7.720. 
= dla Kas Stefczyka. 19 bm. 

w Głębokiem odbyła się konferencja 
przedstawicieli Kas Stefczyka, gminnych 
kas pożyczkowo-oszczędnościowych oraz 
instytucji handlowych w sprawie kredytu 
zaliczkowego. Na konferencję, zwołaną 

r. ю 15 
przedstawicieli z powiatu Gai 
Państw. Banku Rolnego i Izby Rolniczej 
z Wilna. W toku obrad stwierdzono, że 
zapotrzebowanie na kredyt zaliczkowy bę 
dzie utrzymane na poziomie roku ubieg- 
łego. 

POLESKA 
— Przebudowa kanału Królewskiego. Ko 

ło Kobrynia jest przeprowadzana przebudo 
wa kanału Królewskiego. Zostały już pobu- 
dowane nowe żełazo - betonowe śluzy, Ka- 
nał jest pogłębiony i skrócony o 13 km. W 
ten sposób Polesie będzie teraz połączone z 
zachodnimi częściami państwa przez Bug i 
Wisłę, eo niewątpłiwie wpłynie dodatnio na 
rozwój gospodarczy ziem wschodnich. 

— Pomnik ku czci poległych poznańczy 
ków. W Różanie na Polesiu został poświęco 
ny pomnik ku czci poległych poznańczyków 
na Polesiu. 

W uroczystościach wzięły udział delega 
cje pułków z Poznania i Leszna. Pomnik zo 
stał wybudowany przez społeczeństwo mia 

steczka Różany. 
ES NTT 

rabunkowy 
nie straciła zimnej krwi. 

Wyrwała z rąk napastnika nóż I zaczęła 
nacierać na opryszka. Napastnik rzucił się 
do ucieczki. 

P. Ruszczycowa udała się do komisa- 
riatu, gdzie złożyła odpowiednie zamel- 

dowanie. (6). 

Echa głośnej afery ||| 
ze zniżkami kolejowymi w Wilnie 
Sąd Apelacyjny w Wilnie rozpoznał 

wczoraj sprawę znanych w swoim czasie 
w Wilnie w kołach sportowych W, Iwano- 

wa I Ch. Wiszenaresa, oskarżonych o to, 
że wydawali nieprawnie osobom nic 
wspólnego ze sportem nie mającym spec- 
jalne legitymacje, uprawniające Ich do 
otrzymywania znacznych zniżek kołejo- |. 
wych. : 

Wskutek tych machinacyj Dyrekcja Ko 
lejowa, a z nią i skarb państwa poniosły 
znaczne straty. 

Sąd Okręgowy skazał Iwanowa na 3 
1 Wiszenaresa na 2 lata. Wczoraj Sąd Ape 

lacyjny zatwierdził wyrok w stosunku do 
Wiszenaresa, Iwanowi zaś zmniejszył ka- 

tę do dwóch lat. 

Skazani zapowiedzieli apelację, (e). 

    

  

TEATR I MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE 

— „Tekła* — Jerzego Kossowskiego w 
Teatrze Miejskim na Pohulance! Dziś, w śro 
dę dnia 21 września, ciesząca się niesłabną 
cym powodzeniem od dnia premiery, orygi- 
nalna sztuka Jerzego Kossowskiego „Tekla” 
w reżyserii Dyr. L. Kielanowskeigo. Przed 
oczyma widza przesuwa się barwny koro- 
wód wspaniałych typów wiejskich, a cieka- 
wa intryga eztuki uwieńczona wesołym za- 
koficzeniem i przeplatana świetnym humo- 
rem — trzyma widza w naprężeniu przez ca 
„ły czas wieczoru. Obsadę rtystyczną tworzą: 

Walentyna Alexandrowicz, Władysława Na 
wrocka, Wanda Szczepańska, Juliusz Balicki, 
Antoni Czapliński, Władysław llcewicz, Sta- 
nisław Jaśkiewicz, Stefan Kępka - Bajerski, 
Władysław Lasoń, Stefan Martyka, Ludwik 
Tatarski. Oprawa plastyczna — Jana i Ka 
mili Golusów. Początek punktualnie o go 
dzinie 20. : 

Zwracamy uwagę P. T. Publiczności, że 
w bieżącym tygodniu obowiązują w Teatrze 
ceny POPULARNE na przedstawienia wie- 
czorne. 

TEATR MUZYCZNY „ŁUTNIA*. 
— Występy J. Kulezyckiej. Dziś retros- 

pektywny repertuar teatru „,Lutnia' zapowia 
da operetkę Kałmana „Hrabina Mariea* 2 
Janiną Kulczycką w roli tytułowej. Partne- 
rem jej jest K. Dembowski. W innych ro- 
lach główniejszych wystąpią Xenia Grey, W. 
Szczawiński, K. Wyrwicz Wichrowski K. 
Chorzewski i inni. Balety z udziałem M. Mar 
tówny. 

„Bal w Savoy'u“. W czwartek po raz o- 
statni grana będzie najbardziej atrakcyjna 
operetka „Bal w Savoy'u“, 

— Premiera op. „Wesoła wdówka*. W 
sobotę wchodzi na repertuar jedna z najpo 
pularniejszych operetek Lehara „Wesoła 
Wdówka*, która za każdym powrotem. świę 
ci tryumf. Rolę tytułową powierzono Jani 
nie Kulczyckiej, zaś hr. Daniła kreuje Wł 
Szczawiński 
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RADIO 
ŚRODA, dnia 21 września 1938 r. 

6.42 Pieśń. 6.45 Gimnastyka, 7.00 Dzien. 
nik, 7.15 Muzyka. 8.00 Audycja dlą szkół, 
8.10 Muzyka popularna. 8.55 Program na dzi 
siaj. 9.00—11.00 Przerwa. 11.00 Transmisja 
z Zamku Królewskiego w Warszawie. 11.57 
Sygnał czasu i hejnał. 12.03 Audycja połud- 
niowa. 13.00 Z różnych oper. 14.00 Muzyka 
lekka. 14.1515.15 Przerwa. 15.15 „Popołudnie 

u speakera" — prowadzi Karol Wyrwioz- 
Wichrowski. 16.45 Wiadomości gospodarcze. 
16.00 Koncert rozrywkowy. 16.45 Wojsko so 
wieckie po „Czystkach“ — odczyt. 17.00 Po 
gadanka radiotechniczna Mieczysława Gał- 
skiego. 17.10 „Krosienka* — słuchowisko we 

dług Ignacego Krasickiego w opracowaniu 
Stanisławy Harasowskiej (wznowienie). 17.15 
Z naszego kraju: „Nowe życie w Łunińcu*— 
pogadanka Antoniego Jankowskiego. 1755 
Program na czwartek. 18.00 Rośliny owado- 
żerne — pogadanka, wygł. prof. Witold Ku- 

lesza. 18.10 Recital skrzypcowy. 18.45 Tran 

smisja z uroczystości „Dni Mickiewiczows- 
kich" w Nowogródku. 19.05 Recital śpiewa- 

czy. 19.25 Pogadanak aktualna. 19% Jesień 

za pasem — koncert rozrywkowy. 20 45 Dzien 

nik wieczorny. 20.55 Pogadanka  nkłuaina. 
21.00 Audycja dła wsi. 21.10 Koncert chopi- 
nowski w wykonaniu Margerity Trombini 
Kazuro (Transmisja do Niemiec). 24 50 Sport. 
22.00 Wiłeński sport. 22.05 Koncert 23.00 
Ostatnie wiadomości dziennika wiaszernego 

CZWARTEK, dnia 22 września 1032 r. 

6.42 P'eśń por. 6.45 Gimnastyka. 7.00 Dzien 
nik poranny. 7.15 Muzyka por. 8.00 Audycja 

dla szkół. 8.10 Muzyka. 8.55 Progrm. 9.00 
Przerwa. 11.00 W takt muzyki — poranek 

muzyczny dła szkół. 11.25 Koncert populi- 

ny. 11. Sygnał czasu i hejnał. 12.03 Audycja 

południowa. 13.00 I. Kompozytorzy dyrygu- 

ją 11 Piosenki francuskie. 14.00 Muzyka lek 

ka. 14.15 Przerwa, 15.15 Mali radiosłuchacze 

pracują społecznie — audycja dla dzieci. 

15.35 Mała skrzyneczka dla dzieci miejskich 

— prowdzi Ciocia Hala. 15.50 Wiadomości 

gospodarcze. 16.05 Zespół Stefana Rochonia 

(płyty). 16.15 Audycja dla liceów. 16.35 Ok 

tet Squire'a (płyty). 16.45 Z międzynarodo- 

wych organizacyj kobiecych — pogadanka. 

17.00 „Uprawa rojstów* — pogadnka Gerar 

da Jurałewicza. 17.10 Koncert solistów, 17.45 

„Łosiowe gody" pogadanka Feliksa Dangła. 
17.55 Program na piątek. 18.00 Przegłąd wy 

dawnictw. 18.10 Recital skrzypcowy. 18.80 

Powszechny Teatr Wyobraźni: Wesele Księ 

żackie”. 19.00 Piosenki i tańce białych i czar   nych w USA na fortepiany. 19.20 Pogadanka 
aktualna. 19.30 „W pogoni za przygodą" — 
koncert rozrywkowy. W przerwie: „Znakomi 
tość z Zachodu* — skecz w oprac. Bolesła 
wa Piekarskiego według Pawła Migdały. 
20.35 Dziennik. 2.45 Pogadanka aktnalna. 
20.50 „O naszej hodowli koni* — pogadanka 
dła rolników. 21.00 Przerwa. 21.2 „Arlezian 
ka" — opera w 3 aktach Francesco Gile'a 
W przerwiė I. ok. godz. 21.25 Wiadomości 
sportowe. II. ok. godz. 22.10 Recytacja pro 
žy. 23.10 Ostatnie wiadomości dziennika wie 
<zornego i komunikaty. 23.20 Zakończenie   programu. 

AIDS TOTO WOTA EZK OZI 
z manewrów na Wołyniu 

  

Patrol kawaleryjski. 
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KURIER SPORTOWY 

Ognisko wyjeżdża na turniej 
piłkarski i lekkoatletyczny 

K. P. W. w Radomiu 
Dziś na turniej pilkarski KPW-u wy- 

jeżdża z Wilna do Radomia drużyna Og- 
niska. 

Piłkarze wileńscy wezmą udział w roz- 
grywkach o mistrzostwo KPW-u. Poza 
Wilnem udział w turnieju biorą: Poznań, 
Toruń i Radom. 

Należy podkreślić, że w roku bieżą- 
cym KPW-u wileńskie będzie po raz pierw 
szy reprezentowane przez Ognisko, któ- 
re ma duże szanse na zajęcie jednego 

z czołowych miejsc. Ognisko wyjeżdża 
w swym najlepszym składzie. 

Poza turniejem piłkarskim w Radomiu 
odbędą się również w najbliższą sobotę 
1 niedzielę zawody Iekkoatletyczne o mi- 
strzostwo KPW-u, na które wyjeżdżają 
również i lekkoatleci wileńscy z Żylewi- 
czem i Żylińskim ria czele. Ekipa lekko- 
atletyczna KPW-y wileńskiego wyjeżdża 
w licznym składzie i ze względu na dobrą 
formę poszczególnych zawodników ode- 
grać musi w zawodach rolę niepoślednią. 

Wypada jeszcze zaznaczyć, że tego- 
roczny turniej KPW-u odbywa się o na 

grodę przechodnią p. ministra komuni- 
kacji Ulrycha, «tóry specjalnie ją na ten 
cel ufundował. 

Zarówno turniej piłkarski, jak i zawo- 
dy lekkoatletyczne wzbudziły duże zain- 
teresowanie i ze względu na silną kon- 
kurencję można * oczekiwać osiągnięcia 
szeregu dobrych wyników. 

Czarski wyznaczony został do 
abozu treningowego 

Dowiadujemy się, że decyzją kapitana 
związkowego p. Kałuży popularny bram- 
karz ligowej drużyny Śmigłego  Czarski 
został przydzielony do obozu treningo- 
wego w Warszawie dla graczy wchodzą- 
cych w rachubę przy ustalaniu składów 
reprezentacji na najbliższe międzypań- 
stwowe zawody piłkarskie. 

Jesienne reqatv żeglarskie 
w Trokach 

W najbliższą niedzielę w Trokach od- 
będą się jesienne regaty z udziałem za- 
wodników Wilna i Grodna. 

Regaty wywołały duże zainteresowa- 
nie. Prace organizacyjne są już w peł- 
nym toku. 

Polska — Jugosławia 
Kapitan związkowy PZPN ustalił nastę- 

pujący skład reprezentacji Polski na mecz 

z Jugosławią 25 bm. w. Warszawie: 

Madejski, Gałecki, Szczepaniak, Góra, 
Nytz, Piec II (o ile Dytko nie wyzdrowieje), 

Piec I, Piontek, Korbas, Wilimowski, Wo- 

darz. 

Drużyna jqgosłowiańska wystąpi w skła 

dzie: Glazer, Hugl, Matosic, Lechner, Jaz- 

binsek, Kokotowic, Sipoz, Leśnik, Wołf, An 

tolkovie, Welker. 

Mecz prowadzić będzie szwedzki sędzia 

p. Eklind. 

Szkolne zawody tenisowe 
23 i 24 bm. odbędą się na kortach Par 

ku Sportowego im. gen. L. Żeligowskiego za 
wody tenisowe młodzieży szkolnej, Udział 
w zawodach bezpłatny. Zgłoszenia przyjmu 
je kancelaria Parku Sportowego do dnia 23 
pm. 

208.40 kim. na godzinę 
w łodzi motorowej 

Maleoim Campbell ustanowił nowy re- 

kord świata szybkości motorowej na wo- 

dzie. Poprzedni rekord światowy należał do 

tego samego kierowcy i wynosił 208,40 kim. 

na godz. 

"Nowy rekord, ustanowiony przez Camp 

bella wynosi 210,78 klm. 

Fantastyczny rekord 
w rzucie dyskiem 

Lekkoatleta norweski Sórkie uzyskał w 

rzucie dyskiem na treningu fantastyczny 

wynik 54,83 mtr. Wynik ten lepszy jest o 

173 cm. od aktualnego rekordu świata, bę 

dącego w posiadaniu Niemca Schródera. 

Wymieniony wyżej wynik nie będzie, 

rzecz prosta uznany oficjalnie z powodu 

braku dopełnienia przepisów formalnych. 

HOTEL 

„ST. GEORGES" 
w WILNIE 

Plerwszorzędny — Ceny przystępne 
Telefony w pokojach 

  

   

   
    
    
    

   

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 

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

Centrala: 

Wudawnictwo „Kurier Wileński" 

  

     
CASINO 

Dziś PREMIERA 
    

Największy film 

szpiegowski 

  

HELIOS| Gary COOPER 
PREMIERA. Najwięk @ MWicgmeńch CURIE 
sza rewelacja świata. 

Milionowa produkcja. 

  

w filmie tchnącym czarem egzotyczn. wschodu 

„KURJER” [4577]. 

  

Uczeń gimnazium Zygmunta-Augusta 
zdobył nagrodę „Przeglądu Sportowego" 

„Przegląd Sportowy” przed meczem 
Polska Niemcy w piłce nożnej ogłosił 
konkurs na odgadnięcie wyniku. Ogółem 
nadesłano przeszło 5 tys. odpowiedzi. U- 
czeń z Gimnazjum im. Zygm. Augusta WI 

KEEWAY 

Giełda zbożowo-towarowa 
i Imiarska w Wilnie 

z dnia 2) września 1938 r. 

Ceny za towar średniej handlowej Ja- 
kości, za 100 kg. parytet Wilno, przy nor 
malnej taryfie przewozowej (len za 1000 kg 
*-co wag, st. zał.) Ziemiopłody — w ładun 
kach wagonowych, mąka i otręby—w mniej- 

szych ilościach. W złotych 

Żyto I stand. 696 g/l 14.75 15.25 
P E LS 1425 1475 

Pszenica I wa «17480 p 20.50 21.— 

ат На 107265 , 19.50 20.— 

Jęczmieńl _ „678/673, (kasz) — — — 
» 1 682.0 е * RT 

„II „ 6205, (past) 14.50 15.00 
Owies 1 „ 468 ‚ 14.75 15.25 

- Akar. kl ои е 
Gryka „ 630, 16.50 17.— 

5 » 610 . 15.75 1625 

Mąka żytnia gat. I 0—50% 29.50 30.25 

° » „ I 0—65% 265) 27.25 

- „ „ Il 50—65% sze = 

» „„ Trazowa do 950 20.— 21— 

Mąka pszen. gat. I 0—50% 40.50 41.— 
® ” „ |I-A 0—65% 3825 40— 

. „ II 30—65%  33— 34.— 

» w». s» II-A 50—65%  27,50- 28.— 
” ” » Ш 65—70% 21.— 21.50 

» „  pastewna = = 

„ ziemniaczana „Superlor" — — 
„ = „Prima“ — A 

Otręby żytnie przem stand. 8— 850 

tręby pszen. śred. przem.stand. 10.— 10.50 
Wyka IL 

Lubin niebieski 1025 11.25 
Slemie Iniane b. 90% f-co w. 5.7. 44.50 45 — 

Len trzepany Wołożyn 1550.— 1590.— 

* 4 Horodziej — — 

= + Traby 1550.— 1590.— 
> „” — Мюгу 1370.— 1410.— 

Len czesany Horodziej 

Kądziel horodziejska - — 
Targaniec moczony 700.—  740.— 

= Wołożyn — — 

Ceny żywca i mięsa 
w Wilnie 

Notowania Tymczas. Komisji Notowań Cen 
Cena loco Targowisko i Rzeźnia w dn. 

16.1X. 1938 r. z złotych ew. groszach 

Żywiec za 1 kg żvwej wagi: 

I gat. II gat. TI gat. 
Stadniki  0.45—0.50 0.40—0.45 0.20—0.25 
Krowy 0.45—0.50 0.40—0.45 0.20—0.25 

Cielęta -- 0.8 —0.90 — 
Owce — 0.70—0.80 — 

Trzoda chl. 1.05—1.10 1.00—1.05 0.90—0.95 
Mięso w hurcie miejscowego uboju: 

1 gat. II gat. III gat. 
Wołowina 0.90—1.00 0.75—0.85 0.60—0.70 
Cielęcina - 1.00—1.30 — 
Wieprzow. 1.20—1.30 1.10—1.20 1.00—1,10 

Baranina — 0.50—0.95 - 

Skėry surowe: 
Bydlęce za 1 ką 0.80—1.00 
Cielęce za 1 sztukę 3.50 
Owcze * 6.00 

Ceny nablału I jaj 
Oddział wileński Zw. Spółdzielni 

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

Masło. za 1 kg: hurt: detal 

wyborowe 3.10 3.40 
stołowe 3.00 3.30 
solone 3.10 3.40 

Sery za 1 kg: 
edamski czerwony 2.00 2.40 
edamski żółty 1.70 2.00 
litewski 1.50 1.80 

Jaja 1 kg 1.40 1.60 

— 

Lida, ul. Zamkowa 4/7, 

Pińsk, Dominikańska 40. 

Wołkowysk — Brzeska 9/1. 
   

Sp. 2 0. @ 

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

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

Przedstawicielstwa; Kleck, Nieśwież, Słonim, Stołpce, 
Szczuczyn, Wołożyn, Wilejka, Grodno — 3 Maja 6, 

Suwalki — Em. Plater 44, Równe — 3-go Maja 13, 

TOLD SOBOTKOWSKI szczęśliwym zbie- 
giem okoliczności odgadł wynik końcowy 
4:4 (1:0) na korzyść Niemców I tym sa 
mym zdobył 1 miejsce I nagrodę 800 zł. 

  

No ma lepszej farby do włosów... 

WIFI 
[5 Czdlrdin T 

BPEG 
Barwi siwe włosy w 15 minut. 

25 naturalnych odcieni. 

Stosują pierwsz. salony fryzjerskie. 

Obwieszczenie 
O LICYTACJI RUCHOMOŚCI 

W myśl par. 83 rozporządzenia Rady Mi 
nistrów z dnia 25 czerwca 1932 r. o postępo 

waniu egzekucyjnym Władz Skarbowych 

(Bz. U. R. P. Nr 62 poz..580), Urząd Skarbo 

wy w Nowogródku podaje do ogólnej wia 
domości, że dnia 30 września 1938 r. o go- 
dzinie 12 w maj. Pucewicze, gminy i powia 
tu nowogródzkiego celem uregulowania zaleg 
łych należności na rzecz Urzędu Skarbowe- 
go w Nowogródku i Zarządu Gminnego w 
Nowogródku S-cy Murawskiej Luby odbę- 
dzie się sprzedaż z licytacji niżej wymienio 
nych ruchomości: 

1 świnia biała 2 lat — 120 zł; 

300 pudów siana i koniczyny — 300 zł, 

Kloce sosnowe opiłowane długości od 4,5 

do 8 mtr. 39 szt. i okrąglaki długości od 5 

do 9 mtr — 40 sztuk, razem 79 szt. — 400 zł. 

Zajęte przedmioty można oglądać dnia 30 

września 1938 r. od godz. 8 do godz. 12 w lo 
kalu na miejscu licytacji. 

Kierownik Urzędu Skarbowego 

        

K. Werman 

„MAJAŁAŁA A. AAAKAAA 

Kupno i sprzedaż 
— ст т ТТ 

OWCZARKI - ALZACKIE („wilczki) — 

szczenięta po rasowych rodzicach do sprze- 

dania. Codziennie od godz. 15, Mostowa 25 

m 18 (od ulicy). 

  

ŚPIESZNIE sprzedam prawie nową ma- 
szynę do pisania „Royal* i powielacz. Ogią- 
dać o godz. 6—7 ppł. Lida, Suwalska 85. 

SEC Z RZL kd a a ыы 
MASZYNĘ do pisania (portable) używaną 

kupię — oferty składać do Administracji 

Kuriera Wileńskiego pod „Maszyna”. 

""URÓŻNE 

R o VYVYVYVYVYVYVYVYVYTYY 

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. 

    

UNIEWAŻNIA SIĘ weksel Nr 117 z wy 

stawienia „M. J. Baran* Wilno, Mickiewi- 

cza 28 na 500.00 zł. z żyrem „Polski Handel 

Drzewny A. Michałowski i J. Dąbrowski* 

Wilno, Zawalna 9 z terminem płatności dn. 

20 stycznia 1939 r. zagubiony dnia 19 wrześ 

nia br. 

EISTTEEEPEES TI EBEELETENĄ 

BARANOWICKIE 
RADIOODBIORNIKI detektorowe na gło- 

śnik, aparaty lampowe, instrumenty muzy- 
czne, rowery i części do rowerów, maszyny 

do szycia „Pfaff”, patefony, płyty i wielki 

wybór żarówek najtaniej kupisz w firmie 

chrześcijańskiej S. Gierasimowicz, Barano-   wicze, ul. Mickiewicza 5, tel. 281. 

RATY 
Baranowicze, CENA PRENUME 

administracji zł. 2.50, na 

  

z odnoszeniem do domu w kraju — 

3 zł., za granicą 6 zł., z odbiorem w 

scowościach, gdzie niema urzędu po- 

cztowego ani agencji zł, 2.50, 

ZESDZERTPZOP PEC RODEO Y RETYDA OZ RZZTE, 

Druk. „Znicz*, Wilno, ul. Bisk, Bandurskiego 4, tel. 3-40 ttocz. u E. Kotlarewskiego, Wileńska 11 

0d 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 u- 

poważniają do żądania zwrotu gotówki, ani 
też nie obowiązują Administracji do bezpłat 
nego powtórzenia ogłoszenia. — Uzasadnio- 
ne reklamacje będą uwzględniane o ile zosta 
ną wniesione do dni 8-miu od daty ukaza 

hia się ogłoszenia. — Wydawnictwo zastrze 

ga sobie prawo nieumieszczenia całego ogło 
szenia, względnie jego części bez podania po 
wodów. Kon.unikatów bezpłatnyci! nie u- 
mieszcza się. 

  

Najstarsza w Wilnie firma 

trykotarzy 

5. Skolski - Bloch 
zawiadamia Sz. Odbiorców z Wilna 
i prowincji, by nie szukali firmy na 
ul. Straszuna 6 albo na Wileńskiej 16, 
gdyż firma mieści się obecnie tylko na 

Rudnickiej 17 
i jest zaopatrzona w najnowsze, naj- 
modniejsze wyroby trykotażowe, 
posiada duży wybór koszul męskich, 

krawatów |t d. 

  

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

Płacimy najwyższe ceny 

Spółka Chrześcijańska 

„EKONOMIA“ 
Baranowicze, ul. Szeptyckiego 50 

telefon 97 

  

AAAAAAAAAAAAAAAAAASAAALAAAS ADAAAAA AAS 

LEKARZE 
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. 

    

DR. MED. 

L. Cholemowa 
Choroby skórne, weneryczne i kobiece 

przyjmuje 3—5. 

Zawalna 22, tel. 3-83. 

P Szczyt zachwytu. 

Chrześcijańskie kino 

KINO 

Rodziny Kolejowej 

ZNICZ 
Wiwulskiego 2 

OGNISKO | 
ksią 

rco Polo 

  
Nienotowane powodzenie. 

BRzYSoDY ROBIN HOODA 
ERROE FLINN 

Fi!m wielkich przeżyć, wielkich wzruszeń i wielkiej miłości / 

SWIATOWID | „Warszawska cytadela" 
Dramat młodzieży polskiej, wałczątej o wolność z rosyjskim zaborcą, 

Początki seansów o godz. 5—7—9, w niedzielę od godz. 1-ej. 

Monumentalny polski film historyczny p. t. | 

Kościuszko pod Racławicami. 
Grają czołowi artyści polscy: Białoszczyński, Barszczewska, /achare* 
wicz, Pichelski, Samborski, Węgrzyn i inni. Nadprogram: dodatkk 

Początek seansów codziennie o godz. 16-ej. 

Dziś Cudowna powieść Marka Twajna unieśmiertelniona 

że i żelbralk 

Opowieść o piekle wielkiej wojny i o wielkiej miłości oficera do tancerki-szpiega W rolach głównych: 

W cztery oczy 
(LANCER SPY) 

DOLORES DEL RIO 
i PETER LORRY 

Nieujawniona dotychczas prawda o syste- 
mach szpiegowskich wrogich państw ... 

Nadprogram: DODATKI. 
Początek seansów o godz. 4—6—8— 10.15 

Bilety honorowe nieważne. 

  

Wszeczświatowy sukces 

Nadprogram: 
ATRAKCJE 

Bilety honorowe i ulgł 
nieważne. 

    

— Tato, potrafię coś, czego ty już nia 
możesz! 

— No, i...? 
— Rosnąćl 

KAŁAŁAAŁAAAŁAAAAŁAAŁ A 

PRACA 
-wY""--T"TYTYYTYYYYYYYYYY" 

POTRZEBNY CHŁOPIEC do pracy w 
ogrodzie i przy gospodarstwie. Zgłaszać się: 
ul. Senatorska 11, od 4—6 g. 

      

POSZUKUJĘ na kilka godzin do dziecka 

inteligentnej panienki. Wiadomość zauł. Św. 
Jerski 3-3. Biblioteka „Nowości”,   

  

GONIEC potrzebny ul. 3-go Maja 13—17 

w godz. 4—5. ! 

PRZYJEZDNA z Łotwy poszukuje pracy 

w gospodarstwie domowym lub do dzieci, 

zna dobrze język rosyjski i polski. 

Łaskowe oferty kierować ul. Filarecka 81 

m. 1. 

  

ADAAAAAA ADA AAAA AAAA ADA AAA DAD AAAA DAAŁAŁAŁAŃ 

AKUSZERKI _ 
эу 

AKUSZERKA | 

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

3-gu Maja obok Sądu. 

  

AKUSZERKA 

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

Popierajele Przemysł Krajowy! 

Film dla wszystkich : 

jako nieustraszony boha- 
terski ROBIN HOOD 

— 

sai 

na ekranie     
W rol. gł: Errol Fiynn, Ciaude Rains, braca blźniacy Billy i Bobby Mauch 

Nadprogram: UROZMAICONE DODATKI. 

      

miesięcznie: 

wsi, w miej- 

Pocz. seans. 0 4-ej, w niedz. | św. o 2-eh 

Y OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem 75 gr., w tekście 60g fe 

O taaa 30 gr, drobne 10 gr. za wyraz, kronika redakc, i komunikaty 60 gf 

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

ne 500/,, Układ ogłoszeń w tekście 5-łamowy, za tekstem 10-łamowy. cja 

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

zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastr: 9 

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

Redaktor odp, Józef Onusajtis


